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VEJLEDNING TIL MODTAGERE AF PELAGISKE ARTER
(FERSK), DER LANDES USORTERET TIL KONSUM, HERUNDER BIFANGSTER, DER INDGÅR I DISSE LANDINGER
1. INDLEDNING
Den 1. januar 2020 implementerede Fiskeristyrelsen et krav om, at opkøbere af pelagiske arter følger de retningslinjer, der fremgår af Kommissionens godkendte prøvetagnings- og kontrolplaner for modtagelse af usorterede pelagiske arter til konsumanvendelse. Planerne blev
udarbejdet af Fiskeristyrelsen, og dækker såvel modtagelse af pelagiske konsumarter, der landes direkte fra fartøj til opkøber, som pelagiske arter, der landes i en anden dansk havn og
transporteres til opkøberen. Planerne blev implementeret i.ht. artikel 60 og 61 i Rådets forordning 1224/2009 (Kontrolforordning).
En forudsætning for en korrekt indberetning er, at fisken vejes på godkendte vejesystemer
som anført i artikel 60 i kontrolforordningen. Vejningen skal foretages ved landing, inden fiskevarerne oplagres, transporteres eller sælges, medmindre Fiskeristyrelsen, jf. artikel 61 i
kontrolforordningen, har givet tilladelse til, at fisken vejes efter transport til bestemmelsesstedet i henhold til den af Kommissionen godkendte kontrolplan for vejning af pelagiske arter.
Landing af pelagiske arter af fersk fisk til konsum, er som udgangspunkt ikke sorteret art for
art ved landing. Det er derfor nødvendigt at udtage prøver af lasten, sortere og veje disse, for
at sikre en korrekt dokumentation til brug for udfyldelse af fangstregistreringsdokumenter.
Eksempelvis afregning, landingserklæring og transportdokumenter.
Fiskeristyrelsen udarbejdede derfor prøvetagnings- og kontrolplaner for vejning af pelagiske
arter af fersk fisk til konsum, herunder bifangster i disse landinger. Planerne blev udarbejdet i
henhold til artikel 76 og 77 i Kommissionens gennemførelsesforordning 404/2011, og er nu
godkendt af Kommissionen ved gennemførelsesafgørelse af 8. maj 2020.
Prøvetagnings- og kontrolplanerne gælder for såvel danske som udenlandske landinger af pelagiske arter af fersk fisk til konsum, og det er førstehånsopkøberen/modtageren af fisken,
som er ansvarlig for, at retningslinjerne, anført i de kommissionsgodkendte planer, følges ved
hver landing.
Begge planer trådte i kraft den 1. januar 2020, og kan findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside
via dette link: https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/kontrol/eu-s-vejeregler-logbogsfoering-mv/
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2. HVAD BETYDER DET FOR DIG SOM OPKØBER/MODTAGER AF
PELAGISKE ARTER, DER LANDES USORTERET TIL KONSUM?
Det betyder, at du som opkøber/modtager af pelagiske arter, der landes usorteret til konsum,
herunder bifangster der indgår i disse landinger, og som modtages i første omsætningsled, er
ansvarlig for, at:


være registreret hos Fiskeristyrelsen som førstehåndsopkøber/modtager af fisk og fiskevarer



den samlede landing af pelagiske arter, der landes usorteret til konsum, inklusiv bifangster af øvrige arter, der indgår i disse landinger, samt de udtagne stikprøver fra landingen,
vejes på godkendte vejesystemer



der i forbindelse med landingen, og afhængig af den i logbogen anførte og tilmeldte
mængde fisk, udtages minimum den mængde fisk som fremgår af bilag 5 til bekendtgørelse nr. 1462 af 15. december 2019, om registrering og kontrol af oplysninger om fisk,
der landes direkte, og fisk, der importeres.
(se bilag 1 sidst i denne vejledning)



stikprøverne udtages i forbindelse med landingen.
(Stikprøvernes størrelse kan aflæses i skemaerne i bilag 1. Prøvetagningsplan)



stikprøverne er repræsentative for lastens sammensætning, og er udtaget løbende under
losningen, og afhængig af stikprøvestørrelsen, så vidt muligt omfatter indholdet af fisk fra
alle fartøjets tanke og evt. fangstdatoer



stikprøverne sorteres og vejes løbende i forbindelse med landingen, eller umiddelbart efter landing/modtagelse af stikprøverne



stikprøverne opbevares i lukkede beholdere under transport, såfremt vejning og sortering
først sker på bestemmelsesstedet



hver stikprøve bliver sorteret og vejet art for art, samt at resultaterne heraf indføres i et
stikprøveskema



sortering af stikprøverne foregår under beskyttende og hygiejniske forhold med godt arbejdslys



fangstsammensætningen, jf. det samlede stikprøveresultat, danner grundlag for beregning
af mængden af hver art i den usorterede landing, og dermed også grundlaget for afregningen til fiskeren



alle stikprøveskemaer og vejeresultater gemmes i 3 år.
De skal indeholde oplysninger om:
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- Vejedato
- Fartøjsnummer og navn
- FAO kode for de vejede arter
- Mængder af hver art i kilogram
- Modtagers navn og adresse
- Vejeresultat for hver art i de enkelte prøver samt den samlede landede
- mængde.


stikprøve- og vejeresultater stilles til rådighed for Fiskeristyrelsen kontrollører, og skal
udleveres på forlangende



der dagligt foretages indberetning af alle modtagne partier af fisk til Fiskeristyrelsen. Indberetningen skal ske i henhold til bekendtgørelse nr. 1462 af 15. december 2019, om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres.

3. HVAD SKAL DU, SOM OPKØBER/MODTAGER, VÆRE SÆRLIGT
OPMÆRKSOM PÅ?
Som opkøber/modtager af pelagiske arter, der landes usorteret til konsum, herunder bifangster der indgår i disse landinger, skal du være opmærksom på:


at der er tale om en første afsætning af fisk, dvs. at du som opkøber/modtager er ansvarlig
for at afregne fiskeren. Hvis den usorterede last modtages af en anden registreret førstehåndsopkøber, er denne ansvarlig for vejning, prøveudtagning og sortering.



at såfremt der anvendes tredjepart i forbindelse med prøveudtagning, sortering og vejning, da er det dit ansvar at sikre, at retningslinjer i prøvetagningsplan og kontrolplan bliver fulgt, og at fiskerikontrollen har adgang til dokumentation af prøveresultaterne, samt
at monitere tredjeparts arbejde i.fm. vejning og sortering.
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BILAG 1
PRØVETAGNINGSPLAN
PRØVETAGNINGSPLAN FOR PELAGISKE ARTER, DER
LANDES USORTERET TIL KONSUM
Mængde udbudt til salg (tons)

Minimumsvægten af stikprøverne (kg)

Under 5

8

5 - 15 ekskl.

20

15 - 40 ekskl.

40

40 - 60 ekskl.

60

60 - 80 ekskl.

80

80 - 100 ekskl.

100

100 og derover

120 dog minimum 0,08 % / 0,8 ‰ af
enhver mængde større end 100 tons.

Over 100 tons svarer 0,8 ‰ til, at der skal udtages:
10 kg prøve pr. 12,5 tons eller 80 kg prøve pr. 100 tons
Mængde udbudt til salg (tons)

Minimumsvægten af stikprøverne (kg)

100 -112,5

120

112,5 - 125

120

125 – 137,5

130

137,5 - 150

140

150 – 162,5

150

162,5 - 175

160

175 – 177,5

170

177,5 - 200

180

200 – 212,5

190

212,5 - 225

200
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