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Tillæg 1  

til vejledning vedr. sporbarhedsreglerne 

om oplysning om fiskeredskab 

 

Fra den 13. december 2014 finder regler vedr. oplysning til forbrugerne om fiskeredskab anvendel-

se. Nærværende tillæg til vejledning om sporbarhedsreglerne omhandler den betydning det nye for-

brugeroplysningskrav har for operatørerne til og med det første salg af vildtfanget fisk. 

 

Det fremgår af markedsordningens artikel 35, stk. 1, litra c
1
, at de fiskevarer, samt tang og andre al-

ger, der er omfattet af punkterne a, b, c og e, i bilag I i markedsordningen, og som bringes i omsæt-

ning i Unionen […] kun må udbydes til salg til den endelige forbruger […], hvis de er mærket med 

det fiskeredskab, der er anvendt til fangsten. I bestemmelsen henvises til markedsordningens bilag 

III, hvor de obligatoriske oplysninger om fiskeredskaber fremgår af første kolonne. Der fremgår 

mere detaljerede (frivillige) oplysninger om redskaber af bilagets anden og tredje kolonne. 

 

EU-kommissionen oplyser på sin hjemmeside, at der er krav om at mærke med alle de forskellige 

redskabstyper, der har været anvendt til at fange de forskellige mængder fisk indeholdt i slutproduk-

tet, jf.: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/faq/index_en.htm 

 

Regler vedr. forbrugeroplysning hører under Fødevarestyrelsen. Fødevarestyrelsen har til Danish 

Seafood Association under henvisning til ovennævnte side oplyst, at der kan mærkes med flere 

fangstredskaber forudsat, at mærkningen ikke er vildledende. Fødevarestyrelsen tager forbehold for, 

at EU senere melder noget andet ud vedrørende ovenstående. 

 

Det betyder, at der ikke er krav om, at partierne er ensartede i forhold til redskab til og med det før-

ste salg. Men hvis flere redskaber indgår i et parti, skal alle redskaberne nævnes i mærkningen ved 

det første salg.  

                                                 
1
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1379/2013 om den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakultur-

produkter (markedsordningen) 
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