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Krav til høst af ikke-filtrerende havsnegle  
 

Ikke-filtrerende havsnegle skal høstes i produktionsområder, der er udlagt af Fødevarestyrelsen1. 

De kan høstes i produktionsområder, der ikke på forhånd er åbnede eller mikrobiologisk klassifi-

cerede af Fødevarestyrelsen2 – i modsætning til høst af fx toskallede bløddyr. 

 

Primærproducenter skal inden høst ansøge Fiskeristyrelsen om tilladelse til at høste. Fødevare-

styrelsen (FødevareNordØst) vurderer, om primærproducentens egenkontrolprogram er dæk-

kende, inden primærproducenten får tilladelse til at høste.  

 

Det er kun fiskeauktioner, ekspeditionscentre og forarbejdningsvirksomheder, som må håndtere 

ikke-filtrerende havsnegle. De skal i så fald meddele det til Fødevarestyrelsen.3  

 

Primærproducenter, der høster ikke-filtrerende havsnegle, og de virksomheder, der modtager 

dem, skal have et egenkontrolprogram, der bl.a. sikrer, at havsneglene ikke indeholder tungme-

taller i sundhedsskadelige niveauer og algegifte over grænseværdierne.4  

 

Egenkontrol ved høst af ikke-filtrerende havsnegle, herunder almindelig konk (Buccinum 

undatum) 

 

Primærproducenter, der høster ikke filtrerende havsnegle, bør have et egenkontrolprogram, der 

som minimum indeholder procedurer for at sikre:  

 

 At ikke-filtrerende havsnegle kun bliver høstet i de produktionsområder, som er nævnt i 

muslingebekendtgørelsen.  

 At registreringsdokumenter bliver udfyldt korrekt og bliver sendt med partiet til modta-

gevirksomheden.   

 At rødkonk bliver sorteret fra, da rødkonk er meget giftig. 

 At der bliver kontrolleret for tungmetaller. Prøverne bør udtages senest inden for den 

første høstuge for at undgå høst i områder med tungmetaller i høje niveauer. Hvis der før 

er undersøgt prøver for tungmetaller i området, er der dog ikke behov for udtagning af 

                                                             
1 Muslingebekendtgørelsen nr. 1388 af 29. november 2018, Bilag I.  

2 Muslingebekendtgørelsen, § 3,stk 2 og Hygiejneforordningen for animalske fødevarer 853/2004, bilag III, afsnit VII, punkt 
1, kapitel II, A, punkt 1 og 2. 

3 Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, afsnit VII, kapitel IX, punkt 3. 
4 Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, afsnit VII, kapitel IX, punkt 1 
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disse prøver, med mindre der foreligger en ny risiko.  Primærproducenten skal kunne do-

kumentere, hvis der før er undersøgt prøver i området.  

 At der bliver kontrolleret for PSP og lipofile toksiner (herunder ASP) i måneder med 

størst risiko. Dvs. fra 1. april til 31. juni. Kontrollen skal ske ved opstart i den første 

høstuge og derefter hver 4. uge.  

 At prøveudtagningen bliver intensiveret, hvis der bliver fundet algetoksiner i niveauer 

under grænseværdierne (herunder blot spor). Der skal da tages prøver hver uge, indtil der 

ikke længere kan påvises algetoksiner. 

 At prøveudtagningen bliver intensiveret, hvis der bliver fundet kritiske niveauer af toksi-

ske alger og/eller algetoksiner i muslinger m.m. i produktionsområdet/i det tilstødende 

produktionsområde, hvor der er høst af havsnegle. Der skal da tages og undersøges prø-

ver hver uge, indtil der er sikkerhed for, at der ikke er algetoksiner i de høstede produk-

ter.  

 

Der er ikke krav om at overholde mikrobiologiske grænseværdier ved høsten, eller krav om at 

undersøge for toksiske alger 5. Ikke-filtrerende havsnegle, der høstes for at blive markedsført le-

vende til direkte konsum (umiddelbar fortæring), skal dog have en mikrobiologisk kvalitet sva-

rende til en A-klassificering. Den virksomhed, der markedsfører disse produkter, skal have do-

kumentation for den mikrobiologiske kvalitet. Virksomheden skal derfor kontrollere for salmo-

nella og E. coli6.  

 

Egenkontrol i virksomheder, der modtager ikke-filtrerende havsnegle 

Hvis en virksomhed modtager almindelig konk eller andre ikke-filtrerende havsnegle, skal virk-

somhedens egenkontrolprogram sikre:  

 

 At leverandøren af havsnegle (primærproducenten) følger et egenkontrolprogram, som 

Fødevarestyrelsen har vurderet, og sikre, at de nødvendige prøver er udtaget.  

 At virksomheden tager stikprøver for at efterprøve leverandørens kontrolresultater af 

tungmetaller og algetoksiner – vurderet ud fra virksomhedens kendskab til leverandøren. 

 At rødkonk bliver sorteret fra, da rødkonk er meget giftig. 

 At der følger et registreringsdokument med havsneglene. 

 

Registreringsdokument – ved landing, flytning eller forsendelse    

Primærproducenter, der behandler eller markedsfører ikke-filtrerende havsnegle, skal udfylde et 

registrerings  dokument, hver gang de lander dem til en fiskeauktion, forarbejdningsvirksomhed 

eller ekspeditionscenter. Fiskeauktioner skal sørge for, at produkterne bliver ledsaget af et regi-

streringsdokument, når de sendes videre til en forarbejdnings virksomhed eller et ekspeditions-

center 7.  

Læs mere i hygiejneforordningen for animalske fødevarer og muslingebekendtgørelsen om, 

hvilke oplysninger dokumentet skal indeholde, hvor det skal sendes hen, og i hvor lang tid det 

                                                             
5 Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, Bilag III, Afsnit VII, Kapitel IX, nr. 1 
6 Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, afsnit VII, kapitel IX, punkt 1 og Mikrobiologifor-

ordningen, bilag I, kapitel 1, punkt 1.17 og 1.25. 

7 Muslingebekendtgørelsen, § 32 og Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, afsnit VII, kapi-

tel I, pkt. 3.  
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skal gemmes8. Primærproducenten kan udfærdige sit eget registreringsdokument, men det skal 

som minimum indeholde oplysningerne, som krævet i hygiejneforordningen for animalske føde-

varer. Man kan også vælge at bruge skemaet på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk 

som registreringsdokument ved at udfylde de med * markerede oplysninger. Se dette link: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Muslinger-mm.aspx 

 

Virksomheder med opbevaring af ikke-filtrerende havsnegle eller kammuslinger for andre 

virksomheder  

Hvis en virksomhed opbevarer havsnegle eller kammuslinger for en anden virksomhed, skal de 

to virksomheder have en skriftlig aftale om: 

 

 hvem der er juridisk ejer af sneglene,  

 hvem der har ansvar for, at havsneglene har været underkastet den påkrævede egenkon-

trol, og  

 hvem der har de registreringsdokumenter, som skal følge partiet.   

 

Den virksomhed, der opbevarer produkterne, har dog altid ansvaret for at opbevare produkterne 

korrekt i virksomheden og for, at produkterne er mærket på en måde, hvor de kan identificeres. 

                                                             
8 Muslingebekendtgørelsen § 32 og Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, bilag III, afsnit VII, kapitel 

I. 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Muslinger-mm.aspx

