
Vejledning 

 

Retningslinjer for indsendelse af oplysninger til NaturErhvervstyrelsen om køb af blåmuslinger 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 blåmuslinger, 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 Fiskeridirektoratets vejledning 

om supplerende retningslinjer for indsendelse af oplysninger til Fiskeridirektoratet om køb af 

blåmuslinger i første omsætningsled.. 

 

3. Ved køb af blåmuslinger i første omsætningsled har NaturErhvervstyrelsens imidlertid behov  

for yderligere oplysninger end dem, der skal indsendes i henhold til bekendtgørelsen, samtidig 

med de detaljerede oplysninger om kødprocent ikke længere skal anvendes.  

Af hensyn til NaturErhvervstyrelsens forvaltning af blåmuslingeressoucerne er der således  

behov for følgende supplerende oplysninger:  

 

- Om landingerne er sorteret og dele deraf genudlagt eller deponeret på land. 

- Om mængden af sten der er frasorteret landingen. 

-   Om anvendelses- og behandlingsgrad af konsumdelen. 

 

4. Under henvisning til ovennævnte påbydes De derfor i medfør af bekendtgørelsens § 11 

ved fremtidige køb af blåmuslinger i første omsætningsled, at indsende disse supplerende 

oplysninger ved anvendelse af de nedenfor anførte koder. 

 

5. Koder.  

Species(Bio_Arter)   kode: MUS.  

SubSpecies(Under_Art)  kode: MUS, GEN, STN, SSK, BMX 

Presentation(Landingstilstand)  kode: WHL, OTH.  

Preservation(Forarbejdsningstilstand) kode: FRE, ALI, FRO, SMO, SAL, BOI, DRI 

Quality(Kvalitet)   kode: SO, E, A, B.  

Size(Størrelsesangivelse)  kode: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

ProductDestination(Anvendelse)  kode: jf. bilag 1  

 



Ved angivelse af SubSpecies(Under_Art) GEN, STN, SSK, BMX skal Quality(Kvalitet) altid 

angives med SO.  

 

Ved angivelse af SubSpecies(Under_Art) MUS skal koderne for Quality(Kvalitet) E, A eller B 

angives.  

 

6. Anvendelse af SubSpecies(Under_Art):  

 

BMX:  Landingsmængde (brutto) angivet i kg. Kode 9 for Size(Quality) skal anvendes ved

 enhver indberetning. Såfremt muslingerne eksporteres (urensede), skal værdien

 angives. 

 

STN:  Mængden af frasorterede sten fra landingen. Mængden skal angives i kg. Denne 

 kode skal kun anvendes såfremt NaturErhvervstyrelsen meddeler dette. 

 

MUS:  Mængden af rensede, levende muslinger til konsum eller videre forarbejdning 

 angivet i kg. Værdien skal angives. 

 

SSK:  Mængde af frasorteret materiale inkl. sten angivet i kg. Har NaturErhvervstyrelsen 

 meddelt at mængden af sten skal indberettes særskilt med kode STN, skal alt andet 

 materiale end sten indberettes med SSK. 

 

GEN:  Mængde af genudlagt materiale angivet i kg. Kode GEN kan kun anvendes i 

 tilfælde, hvor virksomheden har en af NaturErhvervstyrelsen udstedt tilladelse til 

 sortering og genudlægning af muslinger.  

 

 

7. Eksempler.  

 

Eksempel 1.  

Fartøjet lander 30.200 kg blåmuslinger (bruttomængde). Muslingerne skal koges og sælges for 

16.836 kr. Efter sortering (E) fordeler de sorterede mængder sig som følger:  

 

11.960 kg genudlægges på genudlægningsbanker.  

5.002 kg deponeres på mark eller losseplads. 

13.238 kg kan anvendes til kogning (nettomængde). 

 

Dette skal indberettes som:  

 
Species SubSpecies Presentation Preservation Quality Size ProductDestination Weight Value 

MUS BMX OTH ALI SO 9 UKN 30200 0 

MUS SSK OTH ALI SO 9 UKN 5002 0 

MUS GEN OTH ALI SO 9 UKN 11960 0 

MUS MUS WHL BOI E 1-9 HCN 13238 16836 

Size 1-9 indberettes som 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. 

 

 

  



Eksempel 2.  

Fartøjet lander 28.030 kg blåmuslinger (bruttomængde). Muslingerne skal omsættes i  

renset og levende stand, og fiskeren afregnes 9.870,37 kr. efter mængden af rensede, levende  

muslinger (nettomængden). Efter sortering (E) fordeler de sorterede mængder sig som følger:  

 

7.008 kg deponeres på mark eller losseplads. 

  

Dette skal indberettes som:  
Species SubSpecies Presentation Preservation Quality Size ProductDestination Weight Value 

MUS BMX OTH ALI SO 9 UKN 28030 0 

MUS SSK OTH ALI SO 9 UKN 7008 0 

MUS MUS WHL ALI E 1-9 HCN 21022 9870,37 

Size 1-9 indberettes som 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9. 

 

8.  

Nærværende retningslinjer erstatter de retningslinjer, der er meddelt samtlige  

førstehåndsopkøbere af blåmuslinger ved Fiskeridirektoratets skrivelse af 1. oktober 1997 j. 

nr.: 1997-30-1/MC om supplerende retningslinjer for indsendelse af oplysninger til 

Fiskeridirektoratet 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 spj@naturerhverv.dk 

 

 

  

mailto:spj@naturerhverv.dk


Bilag 1. 

 

Koder til ProductDestination(Anvendelse). 

 

MdrCode Description LongDescription 

HCN Konsum Fangst til konsum 

IND Mel, Olie Forarbejdning til mel eller olie 

ANF Foder Til dyrefoder 

BAI Agn Til madding 

BRG Dam Fangst opbevares i dam 

CGE Bur Fangst opbevares  i bur 

COV Lager Oplagring af fangst 

HUL Hyttefad Fangst opbevares i hyttefad 

KNE Net Fangst opbevares i net 

REJ Kasseret Fangst kasseret 

UKN 
Anvendelse 
ukendt Anvendelse ukendt 

WDB P.O. agn Tilbagetag af fangst til agn 

WDD 
P.O. gratis 
uddeling 

Tilbagetag af fangst til gratis 
uddeling 

WDF P.O. foder Tilbagetag af fangst til foder 

WDM P.O.  mel Tilbagetag af fangst til mel 

WDR P.O. andet Tilbagetag af fangst til andet 

WST Spild Affald 

 




Tilgængelighedsrapport


		Filnavn: 

		04-01-13-vejledning-til-indberetning-af-blaamuslinger.pdf




		Rapport oprettet af: 

		

		Organisation: 

		




[Angiv personlige og organisationsmæssige oplysninger fra dialogboksen Indstillinger > Identitet.]


Oversigt


Der blev ikke fundet nogen problemer ved kontrol af dokumentet.


		Skal kontrolleres manuelt: 1

		Gennemført manuelt: 1

		Ikke gennemført manuelt: 0

		Sprunget over: 10

		Gennemført: 20

		Mislykkedes: 0




Detaljeret rapport


		Dokument



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Flag for tilgængelighedstilladelse		Gennemført		Der skal angives flag for tilgængelighedstiladelse

		PDF, kun med billede		Gennemført		Dokument er ikke en PDF, der kun er et billede

		Kodet PDF		Gennemført		Dokument er kodet PDF

		Logisk læsningsrækkefølge		Gennemført manuelt		Dokumentstruktur giver en logisk læsningsrækkefølge

		Primært sprog		Gennemført		Tekstsprog er angivet

		Titel		Gennemført		Dokumenttitlen vises i titellinjen

		Bogmærker		Gennemført		Der er bogmærker i store dokumenter

		Farvekontrast		Skal kontrolleres manuelt		Dokument har relevant farvekontrast

		Sideindhold



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodet indhold		Sprunget over		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Sprunget over		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Sprunget over		Tabuleringsrækkefølgen er forenelig med rækkefølgen i strukturen

		Tegnkodning		Sprunget over		Pålidelig tegnkodning er tilgængelig

		Kodede multimedier		Sprunget over		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skærmflimmer		Sprunget over		Side giver ikke skærmflimmer

		Scripter		Sprunget over		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Sprunget over		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Sprunget over		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Gennemført		Alle formularfelter er kodet

		Feltbeskrivelser		Gennemført		Der er en beskrivelse for alle formularfelter

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativtekst for figurer		Gennemført		Figurer kræver alternativtekst

		Indlejret alternativ tekst		Gennemført		Alternativ tekst, der aldrig vil blive læst

		Knyttet til indhold		Gennemført		Alternativtekst skal være knyttet til noget indhold

		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Gennemført		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rækker		Gennemført		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Gennemført		TH og TD skal være underordnet TR

		Overskrifter		Gennemført		Tabeller skal have overskrifter

		Regelmæssighed		Gennemført		Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne

		Oversigt		Sprunget over		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI

		Overskrifter



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Passende indlejring		Gennemført		Passende indlejring






Tilbage til toppen


