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«Nr» 

«Navn» 

«Adresse» 

«Postnr» «By» Sagsnummer: 14-7461-000007 

 Dato: 23. december 2014 

  

  

Opkøb og registrering af fisk under mindstemålet i 2015 
 
Fiskerireformen for 2015 til 2020 træder i kraft ved årsskiftet, og det indebærer nye regler 

for omsætning af fisk. 

 

Den vigtigste ændring i 2015 for dig som opkøber vedrører køb af fisk under mindstemålet. 

 

I din afregningsindberetning til NaturErhvervstyrelsen skal du bruge følgende 

registreringskoder for fisk under mindstemålet, når du anvender nyt indberetningssystem, 

herunder indberetning på papir: 

 

- Præsentationskoden, tidligere landingstilstand, skal altid være: BMS (Below Minimum 

reference Size). 

- Kvalitet skal altid være: SO  

- Størrelse skal altid være: 9 

- Anvendelse skal altid være: IND, BAI, ANF, WST eller UKN 

- Forarbejdningskoden, Preservation, skal afspejle fiskens forarbejdningsgrad. Det er 

forventningen, at de fleste fisk under mindstemål omsættes med 

forarbejdningsgraden frisk med koden FRE. 

 

De nævnte koder skal altid benyttes, uanset om du bruger System-til-System, VIRK.DK 

eller papirskema til indberetning af dine afregninger. 

 

Anvender du stadigvæk FastFil-formatet, skal du bruge følgende registreringskoder for fisk 

under mindstemål: 

 

- Præsentationskoden, tidligere landingstilstand, skal altid være: Z  

- Kvalitet skal altid være: X  

- Størrelse skal altid være: 9 

- Anvendelse skal altid være: I, A, F, X 

- Forarbejdningskoden, Preservation, skal afspejle fiskens forarbejdningsgrad. Det er 

forventningen, at de fleste fisk under mindstemål omsættes med 

forarbejdningsgraden frisk med koden B eller et blanktegn. 
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Hvis du stadigvæk bruger FastFil-formatet, skal du være opmærksom på, at muligheden for 

at indberette afregninger i FastFil-formatet ophører medio 2015.  

 

Spørgsmål vedrørende afregningsindberetning af undermålsfisk og overgang til nyt 

indberetningssystem kan rettes til Faglig koordinator Martin Pedersen på telefon (+45) 72 

18 59 30 / e-mail: mpe@naturerhverv.dk  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Troels Pade 

Enhedschef 

Center for Kontrol 

NaturErhvervstyrelsen 
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Tilgængelighedsrapport


		Filnavn: 

		23-12-2014-anvendelse-af-kode-til-indberetning-af-modtagne-fisk-under-mindstemaal.pdf




		Rapport oprettet af: 
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[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
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