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Erhvervsfiskeriudvalget,  
fiskere og opkøbere 
 

Dato: 25. juni 2012  

Sagsnr.: 2012-01783 
Bedes anført i svar 

Vedr.: Ændringer i regler for logbøger, landingsopgørelser og afregninger for 
fartøjsførere og førstehåndsopkøbere, samt nyt indberetningsformat og nye 
koder i NaturErhvervstyrelsen. 

 

Som en konsekvens af den nye kontrolforordning
1
 og dennes gennemførelsesbestemmelser

2
 er der 

en række ændringer i reglerne for logbøger, landingsopgørelser, afregninger, omladningsopgørelser, 

transportdokumenter og meldinger.  

 

Der er tale om ændringer både i indholdet af reglerne, og i de koder, der skal indberettes med, idet 

en række af de koder, der hidtil har været indberettet med, vil blive erstattet af andre koder. Der er 

tale om nye koder for art, landingstilstand, forarbejdningstilstand, landingsplads, anvendelse, 

kvalitet og størrelse. Disse ændringer har betydning for både papir- og elektroniske indberetninger.  

 

Derudover er der også ændringer i det format, hvori der skal indberettes elektronisk om salg og 

videreformidling af fisk mv. 

 

Det er NaturErhvervstyrelsens plan, at tilretningerne er på plads pr. 1. januar 2013. Se afsnit om 

tidsplan nedenfor. 

 

Fiskerilogbog 
Kravene til, hvilke oplysninger en fiskerilogbog skal indeholde, fremgår af kontrolforordningens 

artikel 14. 

 

1. Som noget nyt fremgår det af kontrolforordningens artikel 14, stk. 2, litra b, at der i 

logbogen skal angives FAO alpha-3-kode for hver art, samt det relevante geografiske 

område, hvor fangsterne er taget. 

 

Det betyder, at fiskere skal indberette arten i den internationale FAO alpha-3-kode i stedet 

for i de danske artskoder, som hidtil har været anvendt. 

 

                                                 
1
 Rådets forordning nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre 

overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik. 
2
 Kommissionens gennemførelsesforordning nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets 

forordning nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den 

fælles fiskeripolitik. 



2. Det fremgår af kontrolforordningens artikel 14, stk. 1, at en fartøjsfører for et logbogspligtigt 

fartøj i logbogen skal angive alle mængder over 50 kg af hver art, der fanges og opbevares 

om bord, udtrykt i levende vægt. 

 

Landingsopgørelse  

I Danmark har vi hidtil ikke anvendt landingsopgørelse for danske fiskere ved landing i dansk havn, 

men anvendt et system, hvor fiskerne kunne nøjes med at angive, hvilken opkøber, fisken afsættes 

til. Kommissionen har overfor Danmark påtalt denne praksis. Ordningen i Danmark kan derfor ikke 

fortsætte. Det medfører, at fartøjsføreren fremover skal udfylde og forelægge landingsopgørelse i 

overensstemmelse med kontrolforordningens artikler 23, 24 og 25. 

 

Landingsopgørelsen skal mindst indeholde følgende oplysninger: 

 

1. Fiskefartøjets eksterne identifikationsnummer og navn (art. 23, stk. 2, litra a) 

2. FAO alpha-3-kode for hver art, samt det relevante geografiske område, hvor fangsterne er 

taget (art. 23, stk. 2, litra b)  

3. Mængderne af hver art i kilogram produktvægt, fordelt efter produktets behandlingsgrad, 

eller evt. antallet af fisk (art. 23, stk. 2, litra c) 

4. Landingshavnen (art. 23, stk. 2, litra d) 

 

Det fremgår af kontrolforordningens artikel 23, stk. 3, litra a og b, at føreren af et EF-fiskerfartøj 

eller dennes repræsentant snarest muligt og senest 48 timer efter afslutningen af landingen skal 

indsende landingsopgørelsen til flagmedlemsstat, og hvis landingen har fundet sted i en anden 

medlemsstats havn, til de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat.   

 

NaturErhvervstyrelsen er p.t. i gang med at tilpasse styrelsens it-systemer, således at styrelsen 

fremover kan modtage landingsopgørelserne. 

 

Afregning / salgsnota 

Kravene til hvilke oplysninger en salgsnota skal indeholde fremgår af kontrolforordningens artikel 

64. Af nyt kan nedenstående punkter nævnes: 

 

1. Det fremgår af artikel 64, stk. 1, litra c, at salgsnotaerne skal indeholde navnet på 

fiskefartøjsoperatøren eller – føreren og navnet på sælger, hvis det ikke er samme person 

2. Det fremgår af artikel 64, stk. 1, litra e, at salgsnotaerne skal indeholde oplysninger om FAO 

alpha-3-kode for hver art, samt det relevante geografiske område, hvor fangsterne er taget 

3. Der vil i relation til indberetning af kvalitet, størrelse, landingstilstand, 

forarbejdningstilstand og anvendelse være tale om mindre ændringer i de koder, der skal 

indberettes med 

4. Der vil i relation til landingsplads blive krav om, at indberetning skal ske med den 

internationale standard for lokaliteter (UNLOCODE) – United Nations Code for Trade and 

Transport Locations. NaturErhvervstyrelsen stiller en liste til rådighed med de relevante 

koder. 

5. Det fremgår af artikel 64, stk. 1, litra k, at der skal være henvisning til eventuel 

overtagelseserklæring og eventuelt transportdokument. 

 

 

 

 



Ændringer til andre indberetninger 

Der er også ændringer i regler for omladningsopgørelse, overtagelseserklæring og 

transportdokument. NaturErhvervstyrelsen vil senere på styrelsens hjemmeside (se nedenfor) 

informere om disse og deres betydning for indberetning. 

 

Nyt indberetningsformat ved salg og videreformidling 

Derudover er der ændringer i det format, hvori der skal indberettes elektronisk om salg og 

videreformidling af fisk mv., idet det for de elektroniske indberetninger fremover gælder, at der vil 

skulle indberettes i et nyt format (XML-format). Af Kontrolforordningens artikel 63 fremgår det, at 

købere med en årlig omsætning på 200.000 EUR eller derover skal foretage elektronisk registrering 

af salgsoplysninger og indsende dem elektronisk til NaturErhvervstyrelsen. Købere med en mindre 

omsætning må gerne indberette elektronisk. 

 

I forhold til de eksisterende muligheder for indberetning ved salg og videreformidling sker der 

følgende ændringer: 

 

Indberetning via papir: 

Indberettes salg via papir til NaturErhvervstyrelsen skal man fra 1. januar 2013 anvende de nye 

koder og felter, som beskrevet ovenfor under punktet ”afregning / salgsnota”. 

 

Indberetning via VIRK.dk: 

NaturErhvervstyrelsen udvikler en ny indtastningsformular, som kan anvendes til indberetning via 

VIRK.dk, og som indeholder de krævede felter, samt giver anvisning til brug af nye koder. 

 

Indberetning via Atast: 

NaturErhvervstyrelsen vil fra 1. januar 2013 ikke være i stand til at modtage indberetninger fra det 

tidligere udleverede Atast-program. Det vil sige, at anvendes Atast i dag, så kan man overgå til 

indberetning via VIRK.dk eller til indberetning via eget system. 

 

Indberetning via eget system: 

NaturErhvervstyrelsen har i forlængelse af kontrolforordningens ikrafttrædelse igangsat et arbejde 

med at forberede en tilpasning af styrelsens it-systemer, således at styrelsen fremover kan modtage 

de ændrede indberetninger elektronisk. NaturErhvervstyrelsen vil beskrive ændringerne i 

indberetningsformatet og koderne i en revideret version af ”Vejledning til brug ved indsendelse af 

oplysninger om køb og modtagelse af fisk til Fiskeridirektoratet i edb-læsbar form” 

(Opkøbervejledningen). Vejledningen vil blive lagt på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside.  

 

Endelig vil kontrolbekendtgørelsen
3
 blive ændret i overensstemmelse med de nye regler. 

Dette betyder, at de fiskere og operatører, der indberetter elektronisk, også skal tilrette deres it-

systemer, således at de fremover kan indberette med de nye koder og i det nye format. De, der 

indberetter manuelt, skal være opmærksomme på nye koder og nye regler og krav. 

 

Tidsplan 

I lyset af disse nye regler har NaturErhvervstyrelsen nu indledt en proces, der skal munde ud i, at 

styrelsen elektronisk kan modtage de nye indberetninger med tilhørende koder. For at operatørerne, 

                                                 
3
 Bekendtgørelse nr. 1175 af 17. december 1999 om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, 

og fisk, der importeres (kontrolbekendtgørelsen), med senere ændringer 



der indberetter elektronisk vedr. salg og videreformidling, kan overholde de nye indberetningskrav, 

vil deres rapporteringssystemer derfor skulle tilrettes i takt med, at styrelsens systemer tilpasses.  

 

NaturErhvervstyrelsen vil tilpasse den elektroniske logbog, og styrelsen udarbejder en elektronisk 

løsning til indberetning af landingserklæring, der kan anvendes i sammenhæng med elektronisk 

logbog og en internetbaseret løsning, som kan anvendes af fiskernes repræsentanter.  

 

Informationer om fremdriften i ovenstående processer vil løbende lægges på NaturErhvervstyrelsens 

hjemmeside: http://naturerhverv.fvm.dk/kontrolforordningen_(1224-2009).aspx?ID=50712 

 

Endelig vil NaturErhvervstyrelsen afholde et informationsmøde i august i København, hvor der vil 

blive en gennemgang af det nye format til indberetning af oplysninger af salg og videreformidling af 

fisk, samt en status for styrelsens arbejde med at opfylde kravene nævnt i dette brev. Der vil blive 

indkaldt til dette møde via Erhvervsfiskeriudvalget, samt Fiskeritidende, og mødet vil henvende sig 

til ansvarlige for indberetninger og personer med teknisk kendskab til indberetninger via eget 

system. Indkaldelsen vil også kunne findes på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: 

http://naturerhverv.fvm.dk/kontrolforordningen_(1224-2009).aspx?ID=50712 

 

For spørgsmål af teknisk karakter henvises foreløbigt til hjemmesiden og til mødet i august. 

Spørgsmål af anden karakter til dette brev kan stilles til Martin Pedersen på telefonnummer 72 18 59 

30 i tidsrummet 9.00 – 11.30 eller på mail mpe@naturerhverv.dk. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Troels Pade 
Chef for Risiko 

l 
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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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