Vejledning til indberetning ved køb af
hjertemuslinger
Retningslinjer for indsendelse af oplysninger til NaturErhvervstyrelsen om køb af hjertemuslinger i
første omsætningsled.
1.

I henhold til Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 1999
om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der
importeres, er det i § 2, stk. 2 anført, at personer og virksomheder, der køber fisk,
herunder hjertemuslinger, i første omsætningsled skal indsende oplysninger til
Fiskeridirektoratet, nuværende NaturErhvervstyrelsen, om det pågældende køb senest ved
udløbet af det følgende døgn.

2.

Som supplement til bekendtgørelsen har De tidligere modtaget NaturErhvervstyrelsens
vejledning om supplerende retningslinjer for indsendelse af oplysninger til
NaturErhvervstyrelsen om køb af blåmuslinger i første omsætningsled. Disse retningslinjer
danner hermed også grundlag ved køb af hjertemuslinger.

3.

Ved køb af hjertemuslinger i første omsætningsled har NaturErhvervstyrelsen behov
for yderligere oplysninger end dem, der skal indsendes i henhold til bekendtgørelsen.
Af hensyn til NaturErhvervstyrelsens forvaltning af hjertemuslingeressourcerne er der således
behov for følgende supplerende oplysninger:
-

Bruttovægt (COC – HMX)
Nettovægt (COC – COC)
Om anvendelses- og forarbejdningstilstand af konsumdelen.

4.

Under henvisning til ovennævnte påbydes De derfor i medfør af bekendtgørelsens § 5
ved fremtidige køb af hjertemuslinger i første omsætningsled at indsende disse supplerende
oplysninger ved anvendelse af de nedenfor anførte koder:

5.

Koder.
Species(Bio_Arter)
SubSpecies(Under_Art)
Presentation(Landingstilstand)
Preservation(Forarbejdningstilstand)
Quality(Kvalitet)
Size(Størrelsesangivelse)
ProductDestination(Anvendelse)

kode: COC.
kode: COC eller HMX
kode: WHL eller OTH.
kode: FRE, ALI, FRO, SMO, SAL, BOI, DRI
kode: SO, E, A, B.
kode: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
kode: jf. bilag 1

Ved angivelse af SubSpecies(Under_Art) HMX skal Quality(Kvalitet) altid angives med SO.
Ved angivelse af SubSpecies(Under_Art) COC skal Quality(Kvalitet) angives som E, A eller B.
6. Anvendelse af SubSpecies(Under_Art):
HMX:

Landingsmængde (brutto) angivet i kg. Kode 9 for Size(Størrelsesangivelse) skal
anvendes ved enhver indberetning. Såfremt muslingerne eksporteres (urensede) til
senere rensning og værdiansættelse, skal nettovægt og værdi angives, når den
kendes.

COC:

Mængden af rensede, levende hjertemuslinger til konsum eller videre forarbejdning angivet i kg. Værdien skal angives.

7. Eksempler.
Eksempel 1:
Fartøjet lander 30.200 kg hjertemuslinger (bruttomængde). 13.238 kg hjertemuslinger koges
(nettomængde), og fiskeren afregnes 16.836 kr. (16.962 kg deponeres på mark eller losseplads).
Dette skal indberettes som:
Species
COC
COC

SubSpecies
HMX
COC

Presentation
OTH
WHL

Preservation
ALI
BOI

Quality
SO
E, A, B

Size
9
1-9

ProductDestination
UKN
HCN

Weight
30200
13238

Value
0
16836

Quality indberettes som E, A eller B og Size indberettes som 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 for netto.
Eksempel 2:
Fartøjet lander 28.030 kg hjertemuslinger (bruttomængde). 21.022 kg omsættes i renset og levende
stand som kvalitet E (nettomængde), og fiskeren afregnes 9.870,37 kr. (7.008 kg deponeres på mark
eller losseplads).
Dette skal indberettes som:
Species
COC
COC

SubSpecies
HMX
COC

Presentation
OTH
WHL

Preservation
ALI
ALI

Quality
SO
E

Size
9
1-9

ProductDestination
UKN
HCN

Weight
28030
21022

Value
0
9870,37

Quality indberettes som E, A eller B og Size indberettes som 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 for netto.
8.
Nærværende retningslinjer er et tillæg til de retningslinjer, der er meddelt samtlige førstehåndsopkøbere af blåmuslinger ved NaturErhvervstyrelsens skrivelse af 4. januar 2013 om supplerende
retningslinjer for indsendelse af oplysninger til NaturErhvervstyrelsen om køb af blåmuslinger i
første omsætningsled.

Såfremt der er spørgsmål til ovennævnte, kan disse rettes til Søren Palle Jensen,
NaturErhvervstyrelsen, på telefon 72 18 58 10 eller på e-mail fiskerikontrol@naturerhverv.dk
NaturErhvervstyrelsen, 3. juli 2014.

Bilag 1.
Koder til ProductDestination(Anvendelse).
MdrCode
HCN
IND
ANF
BAI
BRG
CGE
COV
HUL
KNE
REJ
UKN

Description
Konsum
Mel, Olie
Foder
Agn
Dam
Bur
Lager
Hyttefad
Net
Kasseret
Anvendelse
ukendt

LongDescription
Fangst til konsum
Forarbejdning til mel eller olie
Til dyrefoder
Til madding
Fangst opbevares i dam
Fangst opbevares i bur
Oplagring af fangst
Fangst opbevares i hyttefad
Fangst opbevares i net
Fangst kasseret
Anvendelse ukendt

