
 

Virksomhet

Produkter merket med Debios Ø-merke

Midsona Danmark A/S 

Klostermarken 20 

DK-9550 MARIAGER

Kundenummer: 17333

Vi bekrefter at produktene angitt i vedlegg er resertifisert for bruk av Debios Ø-merke 

på bakgrunn av virksomhetens godkjenning i henhold til forordning (EF) nr. 

834/2007 og forordning (EF) nr. 889/2008.

Bjørkelangen, 20.11.2018



Midsona Danmark A/S 
Klostermarken 20 

DK-9550 MARIAGER

Kundenummer: 17333

Registreringer

Navn Status Merknad

Produkter

00000 Produkter iht. liste 

https://www.urtekram.dk/
Gjelder mat- og 

drikkevarer i 

produktliste 

vedlagt i e-post 

18.09.18.

Ø-merket / Økologisk

Bjørkelangen, 20.11.2018
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Dato

20.11.2018

Deres ref.Vår ref.

17333 / 643988 / 793088

Midsona Danmark A/S 

Klostermarken 20 

DK-9550 MARIAGER

Camilla Louise Pedersen

Bekreftelse på godkjenning for bruk av Debios Ø-merke 

Vi viser til informasjon og dokumentasjon mottatt i e-post 18.september, samt foreløpig svar sendt 

22.oktober. 

På bakgrunn av informasjon som er gitt om at alle produkter nå har fått nye varenummer, samt at 

det årlig har vist seg å være omfattende å oppdatere produktlisten, er det funnet en løsning som 

refererer til Midsona Danmark A/S sin egen produktliste. Produktlisten ble mottatt som vedlagt fil 

i e-post 18.09.18. Som en del av årlig godkjenning vil det framover bli bedt om oppdatert fil, samt 

emballasjedesign for enkelte produkter ut ifra denne produktlisten.

På grunnlag av opplysningene som er lagt frem, godkjennes virksomheten for bruk av Debios navn 

og Ø-merke på produktene som fremgår av vedlagte oversikt.

Merkingen av produktet må være i henhold til Debios merkeregler som dere finner på 

https://debio.no/content/uploads/2017/09/Debio-Regler-for-merker-og-merkebruk-2017.pdf. Vi 

mottar gjerne utkast til merking/emballasje for vurdering før endelig opptrykking. Original av 

Ø-merket kan lastes ned fra våre hjemmesider www.debio.no. 

Godkjenningen gjelder så lenge virksomheten oppfyller kravene i forordning (EF) 834/2007 og 

forordning (EF) 889/2008, og det er en forutsetning at vi til enhver tid har oppdatert 

dokumentasjon som bekrefter bedriftens godkjenning etter nevnte forordning. Vi ber om at vi årlig 

får kopi av sertifikat sammen med en oversikt over hvilke produkter som har blitt omsatt med 

Debios Ø-merke foregående år.

Dersom det skal gjennomføres endringer i rutiner for håndtering av økologiske varer, skifte av  

kontrollorgan osv., eller at flere produkter ønskes Debio-merket, ber vi om at dere kontakter oss.
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Med vennlig hilsen,

Merethe Fjeld Nystad

kvalitetsrevisor/Qual. Auditor

Tlf: +47 991 59 763 

Email: merethe.fjeld.nystad@debio.no

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og trenger derfor ikke underskrift
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