
   
   

 

  
  

     
   

    

    
  

 
 

   
   

   
  

   
   

  
 
 

 
  

  

  
   

    

  
 

  

Dato: 11. februar 2021 
Sagsnr.: 19-4000-000459 

VEJLEDNING TIL OPERATØRER, SOM FORESTÅR 
VEJNING, PRØVEUDTAGNING OG SORTERING AF FISK, 

DER LANDES USORTERET TIL INDUSTRIFORMÅL 

1. INDLEDNING 

Den 1. januar 2020 implementerede Fiskeristyrelsen kravet om, at opkøbere af usorterede in-
dustrilandinger skal indberette alle opkøb i henhold til artikel 64 i Rådets forordning 
1224/2009 (Kontrolforordning), herunder, at afregningen blandt andet skal indeholde mæng-
derne af hver art i den usorterede industrilanding. 

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 fi-
skevarerne oplagres, transporteres eller sælges, medmindre Fiskeristyrelsen (jf. artikel 61 i 
kontrolforordningen) har givet tilladelse til, at fisken vejes efter transport til bestemmelses-
stedet. En tilladelse til at forskyde vejningen fra landingshavnen til modtageren forudsætter at 
Danmark har indført en kontrolplan, som er godkendt af Kommissionen. 

Da det ikke er praktisk muligt at sortere hele lasten og veje fisken art for art, har Fiskeristyrel-
sen udarbejdet en prøvetagningsplan, som førstehåndsopkøberen/modtageren af fisken er an-
svarlig for, bliver fulgt ved hver landing. Prøvetagningsplanen gælder for såvel danske som 
udenlandske landinger af industrifisk. Den omfatter også usorterede landinger af pelagiske 
arter, som er fanget med henblik på afsætning til konsum, men hvor det ikke har været muligt 
at finde en aftager og/ eller, hvor fisken vurderes at være uegnet til konsumanvendelse. 

Prøvetagningsplan og kontrolplan for vejning af fiskevarer til industriformål, blev udarbejdet i 
henhold til artikel 76 og 77 i Kommissionens gennemførelsesforordning, og sendt til kommis-
sionen med henblik på godkendelse. 

Begge planer trådte i kraft pr. 1. januar 2020, og kan findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside 
via dette link: https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/kontrol/krav-til-vejning-proevetag-
ning-sortering-og-pakning-om-bord-mm/ 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ∙ Fiskeristyrelsen ∙ Nyropsgade 30 ∙ 1780 København V 
Tlf.: +45 7218 5600 ∙ www.fiskeristyrelsen.dk ∙ mail@fiskeristyrelsen.dk 
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2. HVAD  BETYDER  DET FOR DIG SOM OPKØBER/MODTAGER  AF  USORTERET 
FISK  TIL  INDUSTRIFORMÅL? 

Det betyder, at du som opkøber/modtager af usorteret fisk til industriformål, der modtages i 
første omsætningsled, er ansvarlig for, at: 

 være registreret hos Fiskeristyrelsen som førstehåndsopkøber/modtager af fisk og fiskeva-
rer 

 den samlede landing af usorteret industrifisk, samt de fra landingen udtagne stikprøver, 
vejes på godkendte vejesystemer 

 der i forbindelse med landingen, og afhængig af fiskeriets hovedart, som angivet i logbo-
gen, samt tilmeldt mængde, udtages minimum det antal stikprøver som fremgår af bilag 3 
(som ændret ved dispensation) til bekendtgørelse nr. 290 af 25. marts 2020, om registre-
ring og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres. 
(jf. BILAG 1 i denne vejledning) 

 stikprøverne udtages ved et, af Fiskeristyrelsen godkendt, halv- eller helautomatiske prø-
veudtag i forbindelse med landingen 

 hver stikprøve som udtages skal som minimum bestå af 10 kg fisk 

 stikprøverne er repræsentative for lastens sammensætning, og er udtaget løbende under 
hele losningen, enten ved tids- eller mængdeinterval 

 stikprøverne sorteres og vejes løbende i forbindelse med landingen, eller umiddelbart ef-
ter 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 

 opbevaring og sortering af stikprøverne foregår under beskyttende forhold således, at kva-
liteten af de udtagne prøver ikke forringes inden sortering 

 fangstsammensætningen, jf. det samlede stikprøveresultat, danner grundlag for beregning 
af mængden af hver art i den usorterede landing. Dermed er det også grundlaget for afreg-
ningen til fiskeren samt indberetning til Fiskeristyrelsen 

 den sorterede stikprøve holdes adskilt for hver landing med henblik på myndighedskon-
trol, og henstår hos opkøberen/modtageren i mindst 1 time efter at landing og sortering er 
tilendebragt 

Vejledning til prøveudtagning og sortering af fisk, der landes usorteret til industriformål (010). 19-4000-000459 
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 alle stikprøveskemaer og vejeresultater skal gemmes i 3 år. 
De skal indeholde oplysninger om: 

- 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 
- Den samlede landede mængde. 

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

 der skal dagligt foretages indberetning af alle modtagne partier af fisk til Fiskeristyrel-
sen. Indberetningen skal ske i henhold til bekendtgørelse nr. 290 af 25. marts 2020 
om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der im-
porteres. 

3. HVAD  SKAL  DU,  SOM OPKØBER/MODTAGER,  VÆRE SÆRLIGT OPMÆRK-
SOM PÅ?  

Som opkøber/modtager af usorterede landinger til industriformål, 
skal du være særligt opmærksom på: 

 hvilken hovedart fiskeren har tilmeldt, da antallet af stikprøver afhænger af, hvilket indu-
strifiskeri fiskeren har udøvet (jf. BILAG 1 og BILAG 2 i denne vejledning) 

 at der er tale om en førstegangs afsætning af fisk. Dvs. at du som opkøber/modtager er an-
svarlig 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 vej-
ning, da er det dit ansvar at sikre, at retningslinjer i prøvetagningsplan og kontrolplan bli-
ver fulgt. Det er også dit ansvar, at fiskerikontrollens medarbejdere har adgang til doku-
mentation af prøveresultaterne samt at monitere tredjeparts arbejde ifm. vejning og sorte-
ring 

 at der kan forekomme en mindre mængde fisk i den usorterede landing, som det ikke er 
muligt at artsbestemme (usorterbart). Denne mængde skal registreres som usorterbart i 
stikprøveskemaet, men skal beregningsmæssigt tillægges hovedarten. Mængden af usor-
terbare arter vil typisk afhænge af fiskeart, vejrforhold og fangstrejsens varighed. 

Vejledning til prøveudtagning og sortering af fisk, der landes usorteret til industriformål (010). 19-4000-000459 
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BILAG 1 
PRØVETAGNINGSPLAN 

PRØVETAGNINGSPLAN FOR  USORTEREDE FANGSTER  
TIL  INDUSTRIFORMÅL  

Art Farvand Antal stikprøver 
ved landinger 
under 25 tons 

Antal stikprøver ved 
landinger mellem 25 og 

200 tons 

Antal stikprøver ved 
landinger over 200 tons 

Tobis (SAN) Nordsøen Ska-
gerrak Kattegat 

3 3 plus 1 pr. påbegyndt 
50 tons 

6 plus 1 pr. påbegyndt 
250 tons 

Brisling (SPR) 3A 5 5 plus 1 pr. påbegyndt 
25 tons, dog maks. 10 

21 

Brisling (SPR) Nordsøen 5 5 plus 1 pr. påbegyndt 
25 tons, dog maks. 10 

24 

Brisling (SPR) 3D 5 5 plus 1 pr. påbegyndt 
25 tons, dog maks. 10 

15 

Sild (HER) 3D 5 5 plus 1 pr. påbegyndt 
25 tons, dog maks. 10 

15 

Sperling (NOP) Alle 5 5 plus 1 pr. påbegyndt 
25 tons, dog maks. 10 

24 

Blåhvilling (BLH) Alle 3 4 4 plus 1 pr. påbegyndt 
250 tons 

Havgalt (BOR) Alle 3 3 plus 1 pr. påbegyndt 
50 tons 

6 plus 1 pr. påbegyndt 
250 tons 

Andre arter* Alle 0,5 promille af 
fangsten, dog 

minimum 100kg 

0,5 promille af fang-
sten, dog minimum 

100kg 

0,5 promille af fang-
sten, dog minimum 

100kg 

*For landinger af arter til industri, hvor der ikke foreligger nok statistisk materiale i form af prøver, skal stikprøverne udgøre 0,5 
promille af fangsten. Dog minimum 100 kg fisk. 
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BILAG 2. 
EKSEMPLER 

HERUNDER VISES EKSEMPLER PÅ ANTAL PRØVER FORDELT PÅ 
ARTER, FARVANDE OG TILMELDTE MÆNGDER: 

 Tilmeldt art: Tobis   Tilmeldt art:  Havgalt  Tilmeldt art:  Brisling 

Farvand:   Nordsøen, Skagerrak, Farvand:   Alle farvande Farvand:   Skagerrak/Kattegat 
 Kattegat  Fra 0-25 tons   5 

0-25 tons  3 0-25 tons  3 Fra 25-50 t.   6 

25-75 t.  4 25-75 t.  4 Fra 50-75 t.   7 

75-125 t.  5 75-125 t.  5 Fra 75-100 t.  8  

125-200 t.  6 125-200 t.  6 Fra 100-125 t.   9 

200-450 t.  7 200-450 t.  7 Fra 125-200 t.   10 

450-700 t. 8  450-700 t. 8  Over 200 tons  21  

700-950 t.  9 700-950 t.  9  Tilmeldt art:  Brisling 

950-1200 t.  10 950-1200 t.  10 Farvand:   Nordsøen 

1200-1450 t.  11  1200-1450 t.  11  Fra 0-25 tons   5 

1450-1700 t.   12 1450-1700 t.   12 Fra 25-50 t.   6 

1700-1950 t.  13  1700-1950 t.  13  Fra 50-75 t.   7 

1950-2200 t.  14  1950-2200 t.  14  Fra 75-100 t.  8  

2200-2450 t.  15  2200-2450 t.  15  Fra 100-125 t.   9 

 2450-2700 t.   16 2450-2700 t.   16 Fra 125-200 t.   10 

2700-2950 t.  17  2700-2950 t.  17  Over 200 t.  24  

 Mellem 25-200 tons: 1 prøve pr. 50  tons.  Over 200 tons:  1 prøve pr.  250 tons.  Tilmeldt art: Brisling/sild  

Tilmeldt art:   Andre arter Tilmeldt art:  Blåhvilling  Farvand:  Østersøen  
 Farvand: Alle farvande   Farvand: Alle farvande  Fra  0-25 tons   5 

0-200 tons  10 0-25 tons  3 Fra  25-50 t.   6 

200-220 tons 11  25-200 tons  4 Fra  50-75 t.   7 

220-260 tons  12 200-450 tons  5 Fra  75-100 t.  8  

260-280 tons 13  450-700 tons  6 Fra  100-125 t.   9 

280-300 tons 14  700-950 tons  7 Fra  125-200 t.   10 

300-320 tons 15 950-1200 tons 8  Over 200 t.  15  

320-360 tons  16 1200-1450 tons   9  Tilmeldt art: Sperling  

360-380 tons 17   1450-1700 tons  10 Farvand:  Alle farvande  

380-400 tons  18  1700-1950 tons 11  Fra  0-25 tons   5 

 Over  200 tons: 1 prøve pr. 20 tons svarer til 0,  1950-2200 tons   12 Fra  25-50 t.   6 
 promille. 

2200-2450 tons  13  Fra  50-75 t.   7 

2450-2700 tons  14  Fra  75-100 t.  8  

2700-2950 tons  15  Fra  100-125 t.   9 

 Over  200  tons: 1 prøve pr. 250  tons. Fra  125-200 t.   10 

Over 200 t.  24  
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BILAG 3. 

RETNINGSLINJER  FOR  SORTERING AF ARTSBESTEMMELSESPRØVER  

1. FORBEREDELSE FØR PRØVETAGNING 

Rengøring:  Det er modtagervirksomhedens ansvar, at anlægget er rengjort så 
godt, at der ikke er ”forurenende” arter i de udtagne prøver. 

 Anlæg, herunder bånd, rør tromler, suger, prøveudtag mm. ren-
gøres omhyggeligt efter hver landing. 

 Inden prøveudtagning og losning starter, afprøves prøveudtaget. 

 Første prøve tages, efter at anlægget er renset og har kørt x antal 
minutter, da dette kan sikre, at fisk fra forrige landing, er fjernet. 

 Hvis det opleves, at der er forurenende arter i prøven, selv om 
oven-nævnte retningslinjer er fulgt, skal disse arter også indgå i 
prøveresultatet. Dette kan noteres sammen med prøveresultatet. 

2. PRØVEUDTAGNINGEN 

Vigtigt: Der må ikke frasorteres eller fjernes ”forurenende arter” 
fra udtagne prøver! 

Alle prøver skal, før sortering, drænes for væske. Dræ-
ningen skal udføres, umiddelbart inden prøven hældes på 
sorterbordet for sortering! 

Antal prøver:  Antallet af prøver, der skal udtages, bestemmes af hovedarten, 
fangstområdet og den samlede tilmeldte mængde (dvs. sum-
men af alle arter ombord). 

 Alle prøver skal tages løbende gennem hele lasten (dvs. at prø-
verne skal udtages med et bestemt tids- eller vægtinterval gen-
nem hele lasten). Det sikrer at der bliver taget minimum det 
antal prøver, der fremgår af prøvetagningsplanen. 

 Viser det sig, at lasten er større end den samlede tilmeldte 
mængde, skal prøveudtagningen fortsættes med det beregnede 
interval, til losningen er slut. 

 Bliver der udtaget flere prøver, end det minimumsantal, der er 
angivet i prøvetagningsplanen, skal alle prøver sorteres og 
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indgå i det samlede prøveresultat. 

 Viser det sig, at lasten er mindre end den samlede, tilmeldte 
mængde, og modtager derfor ikke får udtaget nok prøver, skal 
dette noteres sammen med prøveresultatet. 

Prøvestørrelse i kg:  Hver enkelt prøve skal bestå af minimum 10 kg fisk! 

 Hele den udtagne prøve skal sorteres. Dvs. at, hvis den udtagne 
prøve eksempelvis vejer 12 kg., skal hele prøven på 12 kg. sorte-
res og indgå i det samlede resultat som én prøve. 

 Hvis en udtaget prøve ikke indeholder 10 kg fisk, skal der 
umiddelbart efter tages endnu en prøve, som supplement til 
den første. De to prøver, som nu indeholder mere end 10 kg fisk 
tilsammen, skal sorteres som én samlet prøve. 

Efterbehandling af  Ved sorteringen af den enkelte prøve, skal alle arter vejes hver 
prøverne: for sig. 

 Usorterbart prøvemateriale skal angives som usorterbart og til-
skrives målarten. 

 Alle prøver skal henstå i minimum 1 time efter endt losning og 
alle prøvetagningerne, inklusiv sorteringen, er gennemført. 

3. BAGGRUND  FOR PRÆCISERING  AF RETNINGSLINJER 

Fiskeristyrelsen har erfaret, at der i visse situationer ikke medregnes alle arter i en artsbe-
stemmelsesprøve, blandt andet hvis arten i en prøve, tydeligvis ikke kan stamme fra det fi-
skeri, som fartøjet har udøvet, og det derfor vurderes, at det må være fisk fra en tidligere lan-
ding. 

Eksempel: Et fartøj lander blåhvilling ved samme pumpe, hvor der umiddel-
bart før, havde været landet tobis. Her kan det forekomme, at der 
pludselig er tobis i en prøve udtaget fra en ren landing af blåhvil-
ling. 

Løsning: I den situation skal tobis medtages i prøveresultatet, og vurderin-
gen af, at der er tale om en forurenende arter, noteres i prøveske-
maet. 
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