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Erhvervsregulering 

J.nr. 2020-912   

Ref. JOHOLS 

Den 4. marts 2020 

 

Se vedlagt høringsliste 

   

  

 

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om registrering 
og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der 
importeres 
 

Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed følgende i høring: 

 Udkast til revideret bekendtgørelse om registrering og kontrol af oplysninger 

om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres 

 

Bemærkninger sendes til fisk@mfvm.dk med kopi (CC) til johols@mfvm.dk og 

sotho@mfvm.dk, senest den 13. marts 2020, kl. 15:00, med angivelse af sagsnr. 

2020-912. Spørgsmål kan rettes på e-mail til fisk@mfvm.dk. 

 

Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 

udløb for så vidt, at disse ikke stammer fra ministerier eller myndigheder under 

ministerierne. Ved angivelse af høringssvar samtykkes samtidig til offentliggørelse 

af høringssvaret, herunder afsenders adresse og e-mailadresse. 

 

Om bekendtgørelsen 

Ændringer i bekendtgørelsen foretages som følge af implementering af de 

prøvetagningsplaner, der er udarbejdet af Fiskeristyrelsen og godkendt af Europa-

Kommissionen. Derudover foretages en række opdateringer af bekendtgørelsen. 

 

I bekendtgørelsen foretages følgende ændringer: 

 § 2, stk. 1, nr. 2: Definitionen af ’standardkasser’ opdateres og inddrager 

muligheden for afvigelser på +/- 5 %. 

 § 3, stk. 1, nr. 2, § 4, stk. 1, nr. 2, og § 5, stk. 1, nr. 2: Bestemmelserne vedrører 

fristerne for indsendelse af oplysninger om partier fisk. Ændringen er en 

opdatering af formuleringen, hvor de hidtidige frister fastholdes.  

 § 8, stk. 1-3: Bestemmelsen opdateres i forhold til, hvortil og hvordan 

oplysninger om fisk skal sendes: til Fiskeristyrelsen, via eget system til 

systemløsning eller via indberetningsportalen på Fiskeristyrelsens 

hjemmeside. 

 § 13, stk. 5 (NY): Modtagere af fisk forpligtiges til at kontrollere, at fartøjer 

hvorfra de modtager fisk, der er vejet og pakket om bord, har tilladelse til at 

veje og pakke om bord.  

 § 14, stk. 1: Vejeresultater, der skal anvendes ved udfyldelse af 

overtagelseserklæring, landingserklæring og afregning, udvides til også at 
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omfatte usorterede fangster til industriformål og pelagiske fangster til 

konsumbehandling.  

 § 15, stk. 1: Præciseres. 

 § 16: Bestemmelsen præciseres, bl.a. ved at angive, at det er 

’førstehåndsopkøb’ af modtageren af transporteres fisk skal udtage 

stikprøver. 

 Bilag 1: Opdateres. 

 Bilag 2: Navnet på bekendtgørelsen er tilføjet overskriften. 

 Bilag 6: Navnet på bekendtgørelsen er tilføjet overskriften, og der er lavet 

nogle småjusteringer af oplysninger, der skal anføres i skemaet. Endelig er 

teksten angående hvilken vægt man skal benytte, opdateret. 

 

Forholdet til EU-lovgivningen 

Implementering af prøvetagningsplaner ved fastsættelse af bestemmelser i 

bekendtgørelsen foretages, da det er nødvendigt til opfyldelse af Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2009/1224 af 20. november 2009 om 

oprettelse af en EF-kontrolforordning med henblik på at overholdelse af reglerne i 

den fælles fiskeripolitik (kontrolforordningen).  

 

Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering 

Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at de foreslåede ændringer til 

bekendtgørelsen i begrænset omfang medfører erhvervsøkonomiske konsekvenser, 

og har ikke kvantificeret konsekvenserne yderligere.  

 

Bekendtgørelsens agilitet 

Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at bekendtgørelsen lever op til de 5 

principper om agil erhvervsrettet regulering.  

 

Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. april 2020.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

John N. Olsen 

johols@mfvm.dk 

 


