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Slutrapport for kampagnen 

IUU-kontrol, manglende anmeldelse af partier til 

kontrol - opfølgning på kampagnen fra 2018 

INDLEDNING  

EU-medlemslandene er forpligtet til at gennemføre kontrol af sendinger af importeret fisk 

(dog med visse undtagelser fx opdrættede fisk, ferskvandsfisk og enkelte andre arter) for 

at sikre, at der ikke indføres fiskevarer, som er erhvervet ved ulovligt (illegal), 

urapporteret eller ureguleret fiskeri (IUU). 

 

Bekæmpelsen af IUU-fiskeri er en del af FNs verdensmål nr. 14.4. 

 

Kampagnen har haft til formål at afdække, hvorvidt der stadig importeres fisk til 

Danmark (EU), der ikke er anmeldt og dermed heller ikke kontrolleret i henhold til EU’s 

IUU-regler1.  

 

Kampagnen er en opfølgningskampagne på en tilsvarende kampagne gennemført i 2018. 

Fødevarestyrelsen har bl.a. kontrolleret, om antallet, af ikke anmeldte sendinger af fisk 

til IUU-kontrol, har været faldende i forhold til 2018 kampagnen. 

Kampagnen har også fulgt op på, om der er tilstrækkelig tilgængelig information og 

vejledning til importører af fisk om IUU-kontrol. 

 

Formålene med kampagnen er: 

 At kontrollere om importører og speditørfirmaer lever op til de forpligtelser, der 

følger af EU's IUU-lovgivning 

 At vejlede importører og speditørfirmaer om IUU-reglerne og baggrunden for 

reglerne 

 At vejlede importørerne og speditørerne om deres ansvar for at registrere deres 

import aktiviteter korrekt hos Fødevarestyrelsen.  

 

                                           
1 Forordning 1005/2008 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02008R1005-20110309&qid=1537968514039&from=EN
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KONKLUSION 

Kampagnen viser, at der fortsat er behov for, at Fødevarestyrelsen informerer 

virksomheder om IUU-kontrol, og der er ligeledes behov for, at der følges op på, om 

virksomheder/speditører anmelder deres importer af fisk og fiskevarer til IUU-kontrol.  

 

Der er under kampagnen givet indskærpelser til virksomheder, der ikke kender og derfor 

ikke overholder reglerne for IUU-kontrol. I forhold til sidste års kampagne er der sket et 

lille fald i antallet af indskærpelser.  

Derudover er der flere virksomheder, som ikke får anmeldt alle deres importer af fisk og 

fiskevarer til IUU-kontrol. Det gælder især virksomheder, som importerer fisk, der har 

ligget på toldoplag i andre EU medlemslande. Her er antallet i forhold til sidste år let 

stigende. 

 

Alle de besøgte virksomheder blev under kontrolbesøgene vejledt om anmeldelse til IUU-

kontrol. Hos virksomheder, der importerer fisk, der har ligget på toldoplag, blev der 

vejledt ekstra om udtag fra toldoplag og IUU-kontrol. Virksomhederne blev samtidigt 

gjort opmærksomme på Fødevarestyrelsens hjemmeside ”Sådan importerer du fisk fra 

tredjelande”, hvor IUU-kontrollen er beskrevet og hvor Fødevarestyrelsens vejledning til 

erhvervet findes. 

 

Det blev under kampagnen kontrolleret, om de relevante virksomheder havde registreret  

deres  importaktivitet hos Fødevarestyrelsen. Alle var registreret. 

RESULTATER  

30 virksomheder blev kontrolleret. Samtlige virksomheder blev vejledt om IUU-

kontrollen. 

 

Resultatet var: 

 Ingen anmærkninger: 20 virksomheder. 

 Ingen anmærkninger, dog med bagatelagtig forhold: 7 virksomheder.  

Der var få manglende anmeldelser, og virksomhederne var i besiddelse af 

fangstattesterne. De fleste af virksomhederne har efterfølgende fremsendt de 

manglende anmeldelser til IUU-kontrol. Der var enkelte uoverensstemmelser for 

fiskearter/KN koder/nettovægt af indberetninger til Toldstyrelsen og oplysninger 

på fangstattester. 

 Indskærpelse til virksomheder, hvor der er fundet flere fejl og mangler 

vedrørende deres anmeldelser: 3 virksomheder.  

Indskærpelserne blev givet grundet flere manglende anmeldelser. Forklaringerne 

på de manglende forhåndsanmeldelser var bl.a.  

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-importerer-du-fisk-fra-tredjelande.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-importerer-du-fisk-fra-tredjelande.aspx
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o Manglende forståelse af IUU-kontrol i forbindelse med import fra/udtag fra 

toldoplag i andre EU medlemslande (Tyskland og Holland).  

o Manglende viden om IUU-lovgivningen. 

 

Virksomhederne er blevet bedt om at fremsende de manglende anmeldelser til IUU-

kontrol. 

Opfølgende kontrol vil blive foretaget af Fødevarerejseholdet.  

 

Alle de relevante virksomheder havde registreret deres importaktivitet hos 

Fødevarestyrelsen.  

METODE  

Kontrolbesøgene blev gennemført i perioden 1. maj 2019 – 6. november 2019. 

Kontrolbesøgene var i langt de fleste tilfælde uanmeldte. 

De 30 virksomheder blev tilfældigt udvalgt på baggrund af udtræk fra Toldstyrelsen, 

dækkende perioden marts 2018 – februar 2019, over importører af relevante fisk og 

fiskevarer.  

Besøgene var fordelt på følgende måde: 

FødevareKøbenhavn: 6 

FødevareSjælland/Fyn:2 

FødevareSydVest: 4 

FødevareNordØst:18 

 

Virksomhederne fordelte sig på følgende typer: 

Produktionsvirksomheder: 20  

Kontorvirksomheder: 4  

Speditørvirksomheder: 5 

Restauranter:1 

 

Til kampagnen blev der i forbindelse med det konkrete kontrolbesøg, stikprøvevist 

udvalgt dokumenter for gennemsnitligt 10 importerede sendinger.  

 

ANDET 

Kontaktforum for IUU spørgsmål, som består af repræsentanter for branchen, 

Fødevarestyrelsen og Fiskeristyrelsen, blev informeret om kampagnens resultater på 

møde d.21.11.2019. Specifik information om IUU-kontrol i forbindelse med udtag fra 

toldoplag blev gennemgået.  


