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Denne vejledning er bestemt til importører og andre involverede i import af fisk og 
fiskevarer fra tredjelande, samt firmaer, der re-eksporterer importerede fisk og fiskevarer. 

”Importkontrol” i denne vejledning omfatter ikke kontrol i forbindelse med direkte landing af 

fisk. Kontrollen med direkte landinger foretages af Fiskeristyrelsen. 

Fiskevarer er defineret i forordning 1005/2008 artikel 2, 8) som  

Enhver vare, der henhører under kapitel 3 og toldposition 1604 og 1605 i den 

kombinerede nomenklatur, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- 

og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif, med undtagelse af de varer, der er opført 

i bilag I i denne forordning. Se mere om undtagelser i afsnittet Fejl! Henvisningskilde ikke fundet..  

Se mere om toldpositioner og KN-Koder i afsnittet om dette.  

LOVGRUNDLAG  

Kontrolgrundlaget er forordningerne (EU) Nr. 1005/2008 (konsolideret version med de 

seneste ændringer og (EU) Nr. 1010/2009 (konsolideret version med de seneste 

ændringer. Referencer i vejledningen til disse forordninger vil blive angivet alene med 

dokumentnummer, som eksempelvis: ”jf. art. XX i 1005”, jf. art. XX i 1010”. Fisk og 

fiskevarer må kun importeres fra tredjelande, hvis de udover at opfylde IUU-lovgivningen 

også opfylder EU's hygiejnelovgivning. Det vil sige, at fisk og fiskevarer kun må importeres 

fra lande, der både er opført på IUU-Flagstat notifikations oversigten og på DG SANTEs 

lister over lande, der hygiejnemæssigt er godkendt til eksport til EU. 

IUU-kontrol i forbindelse med import og re-eksport er delegeret til Fødevarestyrelsen 
(FVST) fra Fiskeristyrelsen. IUU-opgaven er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 261 af 
31/03/2019 af lov om fiskeri og fiskeopdræt (Fiskeriloven). Relevante § i Fiskeriloven er 
delegeret til FVST via Bekendtgørelse nr. 596 af 07/05/2020 om Fødevarestyrelsens 
varetagelse af visse opgaver i henhold til fiskeriloven.  

Bestemmelserne om forhåndsanmeldelse til IUU-kontrol er beskrevet i:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02008R1005-20110309
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX%3A02009R1010-20200327
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/illegal_fishing/info/flag_state_notifications.pdf
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/international_affairs/trade/non-eu-countries/index_en.htm
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/261
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/596
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/596
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1721
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1721
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1721
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Bekendtgørelse om forhåndsanmeldelse i henhold til EU-ordning, der skal forebygge, 

afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU) nummer 1159 af 

4.10.2013 

TOLDPOSITIONER OG KN KODER: 

Alle varer, der indføres og fortoldes i EU skal angives med et toldpositionsnummer 

=varekode=KN kode. KN-koden er en 8-cifret eller 10-cifret kode. 

I IUU-kontrollen bruges KN koden til at beskrive fisken/fiskeproduktet omfattet af CC. KN 

koden bruges også til at definere undtagelserne fra IUU-kontrol.  

KN koden, er opbygget på følgende måde: 

De første 6 cifre kaldes HS koden ''Harmonized System'' (HS) og kommer fra World 

Customs Organization's (WCO) nomenklatur og anvendes i hele verden. 

De næste cifre i KN koden kommer fra EU’s kombinerede nomenklatur (KN) samt EU's 

integrerede tarif (TARIC). 

Når der importeres fisk skal angivelsen af varekode/KN kode i rubrik 3 i CC som minimum 

bestå af den 6-cifrede HS kode, men der må meget gerne være angivet flere cifre. KN 

kodens sidste cifre angivet i CC i varebeskrivelse i rubrik 3 kan være forskellig fra KN 

koden angivet i importørrubrikken, da varekoden i eksportlandet ikke nødvendigvis er den 

samme som EU's.  

Læs evt. mere på TOLDSTs  hjemmeside. 

KN koder kan findes i eVita (virker kun i Crome) samt i  

http://tarif.skat.dk/tariff/index.jsf* som begge er TOLDSTs system samt i Taric som er EU 

systemet. 

 

EU-LANDENE:  

Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, 

Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, 

Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158567
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158567
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=158567
https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=203533&chk=217232
http://vita.skat.dk/vita.htm
http://tarif.skat.dk/tariff/index.jsf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=da&Taric=&MinCharFts=3&EndPub=&MeasText=&Area=&callbackuri=CBU-0&Regulation=&LangDescr=&MeasType=&SimDate=20190620&StartPub=&LastSelectedCode=&OrderNum=&GoodsText=&Level=&Expand=false
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IUU-IMPORTKONTROL  

IUU-importkontrol skal foretages i det EU-land, hvor fiskevarerne indfortoldes. Dvs. 

fiskevarer, som importeres via et dansk grænsekontrolsted, men indfortoldes i Tyskland, 

skal IUU-kontrolleres i Tyskland. 

IUU importkontrollen i Danmark foretages af Fødevarestyrelsen på det IUU-kontrolsted, 

hvor partiet er forhåndsanmeldt til kontrol, jf. IUU-postkasserne.  

Der er ingen minimumsgrænse for, hvornår et parti er omfattet af IUU-forordningen; dvs. 

små vareprøvepartier skal også IUU-kontrolleres ved indførsel. 

Undtagelser for IUU-kontrol  

Følgende er undtaget for IUU-kontrol: 

 Privates indførsel,  

 fiskeprodukter nævnt i bilag I til 1005/2008 (opdateret ved 202/2011) jf. bilag VII 

samt  

 prøver af fisk til analyse på danske laboratorier/universiteter. 

Dette er en dansk beslutning. 

 Fisk fanget af et EU-fartøj og landet i et tredjeland skal ikke IUU-kontrolleres, hvis 

de opfylder nedenstående: 

Fiskene losses direkte til lastbil/container og oplagres/indfortoldes ikke i 
tredjelandet. For at bevise EU status for disse fisk skal de ledsages af udprint af 
logbog for fangstrejsen indeholdende følgende informationer: Fangstområde, 
fiskeart og vægt, KN kode jf. Gennemførsels forordning EU 2015/2447 artikel 214, 
stk. 2.  Derudover skal der ifølge samme gennemførsels forordning artikel 214, stk. 
1, foreligge en attest fra toldmyndigheden i det pågældende land om, at 
produkterne eller varerne var under toldtilsyn, mens de befandt sig i landet, og at de 
ikke har været genstand for nogen form for behandling, bortset fra hvad der var 
nødvendigt for deres konservering (non-manipulation dokument).  
 
I tvivlstilfælde kan IUU kontrollen kontaktes.  

IUU-importkontrollens enkelte dele  

IUU-importkontrollen er langt overvejende en dokumentkontrol af oplysningerne i 

fangstattesten (herefter CC), som er foreskrevet i EU-reglerne om IUU-kontrol.  

Kommissionen har indgået særlige aftaler med Norge, Canada, Færøerne, Island, New 

Zealand, Sydafrika og USA. Aftalerne medfører, at der kan være visse forskelle i 

udformningen af CC. Nogle af disse afvigelser kan også have betydning for kontrollen. I 

det følgende beskrives den kontrol, som skal foretages, baseret på CC udformet efter 

standardmodellen i 1005, mens særlige forhold vedr. den forenklede CC beskrives i bilag 
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ID og særlige forhold vedr. aftale-landene beskrives i bilag II. 

 

Dokumentkontrollen omfatter krydskontrol med andre medfølgende dokumenter så som: 

 Forarbejdningsattester (Bilag IV), indirekte import uden forarbejdning 14(1), (non-

manipulationcertifikat)  

 Statistiske dokumenter for storøjet tun og sværdfisk 

 Transportdokumenter 

 Handelsdokumenter  

 Produktbeskrivelser 

 Papirer forelagt den veterinære grænsekontrol hvis relevant (CHED og 

sundhedscertifikat). 

Hjemmel til at få udleveret dokumenter findes i art. 17, 2 i 1005 samt i Fiskeriloven § 117 

og § 119. 

Forhåndsanmeldelse  

Forhåndsanmeldelsen skal sendes til IUU-kontrollen ved det IUU-kontrolsted, der er 

placeret, hvor varen føres ind i Danmark. For partier, der køres ind over grænserne, kan 

importøren frit vælge, hvilket IUU-kontrolsted man ønsker at benytte. Importøren skal være 

opmærksom på, at hvis partiet udtages til fysisk kontrol, skal kontrollen foregå på 

grænsekontrolstedet beliggende sammen med IUU-kontrolstedet. Partier må ikke 

opsplittes før kontrollen.  

Partierne skal forhåndsanmeldes til IUU-kontrol inden for de fastsatte tidsfrister i 

forordningen:  

 For partier der ankommer med skib i containere: 3 arbejdsdage før ankomst til EU-

indgangssted. 

 For partier der ankommer med fly: 4 timer før ankomst til EU-indgangssted. 

 For partier der kommer ad landevejen eller i lastbil/trailer med rutebåd: 2 timer før 

ankomst til EU-indgangssted.  

 For partier fra Toldoplag se dette afsnit. 

EU-indgangsstedet er det sted, hvor partiet fysisk føres i land. Omladning til andet skib / fly 

er undtaget. 

Ovenstående forhåndsanmeldelsesfrister kan for enkelte forsendelser være svære at 

overholde. F.eks. kan transporttiden være kortere end forhåndsanmeldelsesfristen. Dette 

accepteres som en gyldig grund til ikke at overholde fristen. 
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Forhåndsanmeldelsen sker ved, at der sendes en mail vedhæftet CC og andre relevante 

dokumenter til IUU-postkassen på det IUU-kontrolsted, hvor IUU-kontrollen skal foretages.  

Der sendes en forhåndsanmeldelsesmail pr parti (der som oftest svarer til en B/L, WB eller 

CMR fragtbrev) indeholdende CC (er)/ bilag IV inkl. bagvedliggende CC samt B/L, WB 

eller CMR fragtbrev og andre relevante dokumenter som beskrevet ovenfor. Importøren 

skal scanne og fremsende hvert enkelt CC som et samlet, læsbart dokument. Hvis varen 

er veterinært grænsekontrolleret i andet EU land, anmodes der om at medsende CHED og 

sundhedscertifikat til krydskontrol. 

Hjemmel til at få udleveret dokumenter findes i art. 17, 2 i 1005 samt i Fiskeriloven § 117 

og § 119. 

Skal partiet også til veterinær grænsekontrol i Danmark, informeres om dette i mailen med 

IUU- forhåndsanmeldelsen. 

Sidst i vejledningen findes i bilag VIII en liste over IUU-kontrolsteder med mailadresser til 

forhåndsanmeldelse og adresser til aflevering / fremsendelse af originale fangstattester. 

Punkt 11 i CC skal være udfyldt og underskrevet af importøren eller en repræsentant for 

importøren. Personen / firmaet påført i punktet er ansvarlig i forhold til IUU-lovgivningen, 

herunder ansvarlig for sporbarhed i relation til IUU-lovgivningen. 

Original CC med original validering fra flagstaten skal være IUU-kontrollen i hænde 

senest på det tidspunkt, hvor partiet skal kontrolleres på IUU-kontrolstedet.  

Importørens underskrift i punkt 11 i den CC, som er fremsendt som forhåndsanmeldelse, 

kan erstatte en underskrift i punkt 11 på den originale CC.  

Kopier af CC der ledsager originale bilag IV eller evt. en 14.1. accepteres. Se mere under 

dokumentkontrol - indirekte import. 

For lande, hvor CC udstedes elektronisk (Fx. Norge, USA, Grønland, Færøerne, Island, 

Indien og Canada), accepteres det, at importøren eller dennes repræsentant printer, 

underskriver, indscanner og vedhæfter CC til forhåndsanmeldelsen.  

Færøernes og Islands aftaler med EU indebærer, at kopier af CC accepteres. CC 

håndteres som for de ovenstående lande. 

For andre lande (fx Indien, Grønland), hvor Fødevarestyrelsen er blevet informeret om, at 

de har et elektronisk system til udstedelse af CC, accepteres det, at der ikke fremsendes 

original CC.  

Vareprøver af fisk omfattet af IUU-kontrol skal anmeldes til IUU-kontrol. Det kan 

accepteres, at originalt CC ikke modtages i forbindelse med kontrollen. Kontrollen kan 

gennemføres på basis af kopier, men originalt CC/bilag IV skal indleveres/fremsendes til 

kontrolstedet efterfølgende. 
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Kontrol af CC  

IUU-kontrollen kontrollerer, at CC stammer fra et tredjeland, som på valideringstidspunktet 

var notificeret til eksport til EU, jf. listen over flagstatsnotifikationer.  

IUU-kontrollen kontrollerer, at CC er i overensstemmelse med den model, som 

pågældende tredjeland har anmeldt, og at den er valideret af den notificerede myndighed.  

Oplysningerne i CC kontrolleres og sammenholdes med oplysninger fra andre relevante 

dokumenter såsom B/L, WB, CMR fragtbrev, faktura, tolddokumenter og evt. 

sundhedscertifikat, CVED for fiskevarer grænsekontrolleret i andet EU-land, samt 

fangstområder, RFMO’er, fiskerilicenser, fartøjsnavne, vægt, transportoplysninger mv.  

Risikoparametre, der anvendes i kontrollen  

Følgende risikoparametre (jf. art. 31 i 1010) anvendes af IUU-kontrollen:   

a) import, eksport eller handel med fiskevarer fremstillet af arter med høj handelsværdi 

(tun, sværdfisk, isfisk) OBS se afsnit om RFMO for særlige forhold/særlige krav til 

ledsagedokumenter. 

b)  introduktion af nye fiskevarer eller konstatering af nye handelsmønstre 

c) uoverensstemmelse mellem handelsmønstre og det registrerede fiskeri i en flagstat, 

især med hensyn til arter eller mængder eller karakteristika for flagstatens 

fiskerflåde 

d) uoverensstemmelse mellem et tredjelands handelsmønstre og registrerede 

fiskerirelaterede aktiviteter, især med hensyn til karakteristika for tredjelandets 

forarbejdningsindustri eller dets handel med fiskevarer  

e) handelsmønstre, der ikke er økonomisk grundlag for 

f) deltagelse af nyetablerede aktører 

g) væsentlig og pludselig stigning i handelsmængden for en bestemt art 

h) indsendelse af kopier af CC sammen med forarbejdningserklæringer, jf. bilag IV til 

1005, fx hvis fangsten er blevet opdelt under produktionen 

i) ”forhåndsmeddelelse” (=forhåndsanmeldelse), jf. artikel 6 i forordning (EF) nr. 

1005/2008, er ikke indsendt rettidigt eller mangelfulde oplysninger 

j) uoverensstemmelse mellem de fangstdata, som aktøren har indsendt, og andre 

oplysninger, som den kompetente myndighed ligger inde med 

k) fartøjer eller fartøjsejere, der er mistænkt for at deltage eller have deltaget i IUU-

fiskeri 

l) fartøjer, der for nylig har skiftet navn, flag eller registreringsnummer 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.075.01.0003.01.ENG
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m) flagstat er ikke meddelt, jf. artikel 20 i 1005, eller der foreligger oplysninger om 

mulige uregelmæssigheder i forbindelse med en given flagstats validering af CC (fx 

hvis en kompetent myndigheds stempel eller valideringsstempel er bortkommet, 

stjålet eller forfalsket) 

n) formodede mangler ved en flagstats kontrolordning, (lande med gult kort – potentielt 

ikke samarbejdende)  

o) aktører, der tidligere har deltaget i ulovlige aktiviteter, som er forbundet med en 

potentiel risiko for IUU-fiskeri. 

Dokumentkontrol - indirekte import af fiskevare)  

Import af fiskevarer, som ikke importeres til EU direkte fra flagstaten, kan forgå på to 

måder: 

Uden forarbejdning i afsendertredjeland   

Fiskevarer som transporteres i samme form fra flagstaten via et andet tredjeland til EU fra 

et andet tredjeland end flagstaten (dvs. ingen forarbejdning i afsendertredjeland), skal 

ledsages af: 

1. a.  et gennemgående transportdokument fra flagstatens område gennem afsender-

tredjelandet til EU (jf. art. 14, stk. 1 i 1005), eller 

b.   en erklæring fra afsendertredjelandets myndigheder om fiskevarernes 

omladning og opbevaring (jf. art. 14, stk. 1 i 1005). Denne erklæring fungerer som 

dokumentation for, at fiskevarerne ikke er blevet ændret/forarbejdet (non-

manipulation). 

Hvis der foreligger et sundhedscertifikat udstedt af afsendertredjelandets 

myndigheder, opfylder dette betingelserne for en sådan erklæring, hvis der er 

sporbarhed til CC. Der er ikke en forordningsfastlagt model. Se eksempel på 

erklæring i bilag 1b.  

2. Hvis et parti opsplittes i afsendertredjeland, skal både oprindelig og opsplittet vægt 

tydeligt fremgå af myndighedserklæringen.  

3. Partiet skal være ledsaget af den originale CC for de importerede fiskevarer. Hvis 

partiet opsplittes i afsendertredjeland accepteres det dog, at partiet ledsages af en 

læsbar kopi af den originale CC.  

Med forarbejdning i afsendertredjeland (bilag IV eller 14.2.) 

Fiskevarer, der er forarbejdet i afsender tredjelandet, skal ledsages af: 

1. en erklæring efter modellen i bilag IV i 1005 fra producenten i afsendertredjelandet 

om forarbejdningen af fiskevarerne. Erklæringen skal være attesteret af de 

kompetente myndigheder i pågældende tredjeland (jf. art..14, stk. 2 i 1005).  
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2. CC for de importerede fiskevarer. Hvis hele mængden fra CC er anvendt 

medsendes det/de originale CC. Hvis bilag IV ikke omfatter hele den mængde 

fiskevarer, som er anført på CC, skal partiet være ledsaget af læsbare kopier af de 

originale CC.  

I bilag Ia er en oversigt over oplysningerne i bilag IV-erklæringen. 

Fysisk kontrol  

Hvis et parti udtages til stikprøvevis fysisk kontrol, skal denne foregå på et af de 

godkendte grænsekontrolsteder, der er beliggende sammen med IUU-kontrolstederne. 

Den fysiske kontrol omfatter en undersøgelse af, om der er overensstemmelse mellem det 

konkrete parti fiskevarer og oplysninger angivet i det medfølgende CC og andre 

dokumenter. 

Ud over den stikprøvevise fysiske kontrol kan der på grundlag af dokumentkontrollen 

vurderes at være behov for fysisk kontrol. Hjemmel til dette findes i Fiskeriloven § 117 

stk.2, 4).  

 

Verifikation  

Hvis det ved IUU-kontrollen konstateres, at der mangler informationer eller er andre 

uregelmæssigheder ved dokumenterne, foretager Fødevarestyrelsen verifikation af 

CC/bilag IV/14.1.dokument oplysninger. CC mv. kan også blive sendt til verifikation på 

baggrund af meddelelser fra Kommissionen eller andre medlemslande. 

Den, der har anmeldt partiet til kontrol, vil blive kontaktet og oplyst om, at partiet ikke 

umiddelbart kan godkendes til import.  

I 1005, artikel 17, stk.6, b) er der sat tidsfrister for verifikationsproceduren på 15 dage med 

mulighed for en forlængelse på yderligere 15 dage. Denne tidsfrist gælder for svaret fra 

den tredjelandsmyndighed som verifikationsanmodningen er sendt til. Der er ikke sat 

nogen grænser for, hvor lang tid DK må bruge til at afslutte en sag. 

Oplagring af partier, der afventer svar på verifikation 

Partiet forbliver i havnen/lufthavnen, indtil kontrollen kan afsluttes.  

Da oplagring i havnen/lufthavnen kan være dyr for importøren, kan IUU-kontrollen, evt. i 

samarbejde med grænsekontrollen hvis relevant, give importøren lov til at oplægge partiet 

på toldoplag, mens verifikationen pågår. Hvis partiet skal til grænsekontrol, skal denne 

afsluttes før oplægning på toldoplag.  
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Bagudrettet verifikation  

Sager med mindre fejl og mangler eller sager omhandlende ferske fiskevarer kan evt. 

sendes til en bagudrettet verifikation i flagstaten.  

Importøren informeres om den bagudrettede verifikation. En evt. efterfølgende 

tilbagetrækning er ikke en tilbagetrækning, der offentliggøres som tilbagetrækninger på det 

fødevaresikkerhedsmæssige område.  

Afgørelse  

Som udgangspunkt skal der foreligge en original CC, før kontrollen kan afsluttes. Der er 

dog undtagelser for de lande, der må fremsende elektroniske CC og ved bilag 

IV/opsplittede partier med 14.1 dokumenter. 

Afstempling af dokumenter  

Alle kontrollerede dokumenter bliver, når der er truffet en afgørelse, underskrevet, dateret 

og afstemplet.  

Godkendelse af import 

Hvis kontrollen ikke har vist uregelmæssigheder, afkrydser IUU-kontrollen feltet Import 

godkendt på CC.  

Hvis partiet er ledsaget af et bilag IV, skriver IUU-kontrollen den aktuelle, forbrugte vægt 

(catch processed) som angivet på bilag IV samt teksten ”se bilag IV” sammen med 

underskrift og stempel på CC. 

Hvis partiet er ledsaget af et 14.1 dokument, skriver IUU-kontrollen den aktuelle 

importerede vægt, hvis ikke hele mængden på CC importeres, samt teksten ”se 14.1.” 

sammen med underskrift og stempel på CC. 

Forhåndsgodkendelse af import  

Enkelte importører ønsker at få CC/bilag IV forhåndsgodkendt, før fiskevarerne afsendes 

fra tredjeland. IUU-kontrollen kan forhåndsgodkende med forbehold på baggrund af 

forhåndsanmeldelsen.   

Efter forhåndskontrollen modtager importøren en mail fra IUU-kontrollen om, at CC/bilag 

IV er set igennem, og at der på det foreliggende grundlag kan siges OK til CC/bilag IV.  

Der bliver ikke afstemplet på kopier af CC/bilag IV eller andet, og importøren bliver gjort 

opmærksom på, at der efterfølgende kan vise sig problemer ved selve importen. 

Det kan f.eks. være: 

 forskel på forhåndsanmeldelseskopi og original CC/bilag IV,  

 at den originale CC/bilag IV ikke afleveres til IUU-kontrollen,  
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 at partiet kan blive udtaget ud til risikobaseret dokumentkontrol, og der kan opdages 

uforudsete uregelmæssigheder, eller 

 at der kan være uoverensstemmelser mellem CC/bilag IV og andre dokumenter, 

der først modtages i forbindelse med den reelle import mv. 

Hvis det på baggrund af kontrol af forhåndsanmeldelsen konkluderes, at CC skal sendes 

til yderligere verifikation, bliver importøren informeret, og importøren bliver bedt om at 

bekræfte, om fiskevarerne skal importeres eller ej. Hvis importøren beslutter ikke at 

importere alligevel, skal der betales for kontrollen eftersom der er anmodet om kontrol af 

CC.  

Afvisning af import  

Der skal træffes afgørelse om afvisning af import, hvis der ikke foreligger en gyldig CC, 

eller hvis verifikation viser, at fiskevarerne ikke er fanget lovligt, dvs. stammer fra IUU-

fiskeri. 

Fiskevarer, som afvises fra import, skal tilbageholdes på IUU-kontrolstedet 

(grænsekontrolstedet) eller på et af IUU-kontrollen anvist lager, indtil beslutning om 

returnering,  destruktion eller andet er truffet. 

Direkte afvisning  

IUU kontrollen træffer afgørelse om direkte afvisning (jf. artikel 18,1. i 1005) 

 hvis importøren ikke fremsender CC for et parti. I princippet kan afvisning også ske, 

hvis fristen for fremsendelse af CC ikke er overholdt, 

 hvis der ikke er overensstemmelse mellem oplysningerne i CC og de fiskevarer, 

som importeres, 

 hvis CC ikke er valideret af flagstatens myndigheder, 

 hvis CC ikke indeholder de krævede oplysninger. Se i den forbindelse 

bemærkningerne i bilag I, 

 hvis importøren ikke kan bevise, at fiskevarerne opfylder betingelserne i artikel 14, 

stk. 1 eller 2 (se dokumentkontrol af erklæringer), 

 hvis fangstfartøjet er opført på en liste over IUU-fartøjer (se bilag IV), eller 

 hvis flagstaten er udmeldt som ikke-samarbejdende stat (se bilag V). 

Ovennævnte afvisninger kan meddeles uden forudgående anmodning om verifikation.  

Afvisning efter anmodning om verifikation mm.  

IUU-kontrollen træffer afgørelse om afvisning efter anmodning om verifikation (jf. artikel 

18, 2. i 1005) 
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 hvis det fremgår, at eksportøren ikke var berettiget til at anmode om validering af 

CC 

 hvis det fremgår, at der er tale om IUU-fangst 

 hvis der ikke er modtaget svar inden for den fastsatte frist (15 + 15 dage), eller 

 hvis der er modtaget ufuldstændigt svar på verifikationsanmodningen. 

Orientering af importør om resultatet af kontrollen 

Efter afsluttet IUU-kontrol udleverer eller sender IUU-kontrollen en mail med den 

underskrevne CC samt evt. bilag IV/14.1 dokument til importøren som dokumentation for 

kontrol. Den underskrevne CC bruges bl.a. over for Toldstyrelsen som dokumentation for 

gennemført kontrol. 

Ved beslutning om behov for verifikation samt ved beslutning om afvisning af import, 

orienterer IUU-kontrollen omgående importøren om, at partiet ikke må importeres / 

omsættes. Toldstyrelsen vil ligeledes blive underrettet. 

I tilfælde af afvisning af importen vil importøren blive orienteret skriftligt om afgørelsen med 

angivelse af sædvanlig klageadgang. Toldstyrelsen vil ligeledes blive underrettet. 

Opkrævning af gebyr  

Den der bestiller kontrollen, bliver faktureret for kontrollen. 

Der faktureres, jf. den til enhver tid gældende betalingsbekendtgørelse. Det samlede antal 

kontrollerede fangstattester pr. virksomhed opgøres månedligt, og der sendes på 

baggrund heraf faktura. Såfremt antallet af kontrollerede CC for en virksomhed i en måned 

er meget lille, kan FVST efter aftale med virksomheden udskyde faktureringen og foretage 

en opkrævning, der dækker en længere periode med henblik på at reducere antallet af 

fakturaer.  

Samspil med den veterinære grænsekontrol  

For fiskevarer, der skal grænsekontrolleres og indfortoldes i Danmark, udføres IUU-

kontrollen i forbindelse med grænsekontrollen, således at begge kontroller er færdiggjort, 

før varen frigives.  

For fiskevarer, der grænsekontrolleres i Danmark, men skal videre til indfortoldning og 

dermed IUU-kontrol i andet EU-land, kontrolleres det, at CC (en kopi) er til stede. 

Importøren kan derfor blive bedt om at fremsende CC, uanset IUU-kontrollen ikke skal 

foretages i Danmark. Der opkræves ikke gebyr for dette tjek. 
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Genindførsel 

Fisk og fiskevarer afsendt fra Danmark/EU til tredjelande, der genindføres til Danmark, er 

også omfattet af IUU-kontrol, og fisken skal derfor ledsages af en fangstattest udstedt af 

flagstaten (kan være DK). 

Der skal være en godkendt re-eksport CC, hvis fiskevaren oprindeligt er importeret fra et 

tredjeland, før returvaren kan godkendes IUU- mæssigt. Re-eksportkontrollen kan 

foretages bagudrettet, hvis der er sporbarhed hele vejen. Re-eksportkontrollen fortages i 

Aalborg. (se afsnit om re-eksportkontrol). 

Toldoplag  

Fisk og fiskevarer, der oplægges på toldoplag skal, uanset om der er bestemt til indførsel i 

EU eller ej, være ledsaget af en gyldig CC på indførselstidspunktet. Der skal fremsendes 

gyldig CC/bilag IV/14.1. til IUU-kontrollen. Der udføres ikke en egentlig kontrol, men det 

kontrolleres, at de rette dokumenter er tilstede.  

Virksomheden kan efterfølgende vælge at importere alle eller dele af fiskevarerne til EU. 

Dette kan ske på en af følgende måder:  

 Virksomheden kan vælge at få hele forsendelsen IUU-kontrolleret på en gang. (kan 

også ske på importtidspunktet)  

 Virksomheden kan foretage afskrivning på CC. Dette gøres på følgende måde: Når 

fiskevarer dækket af en CC oplagt på toldoplaget ønskes importeret og indfortoldet 

som delpartier, skal virksomheden forelægge kopi af CC samt dokumentation for 

hvor meget, der er tilbage på CC (jf. Fiskerilovens kap. 22, § 119). Dokumentation 

kan evt. være i form af et nedtællingsark fra toldoplaget, som fremsendes sammen 

med CC. Ved godkendelse og afstempling af CC påfører IUU-kontrollen eksakt 

mængde i kg i rubrik 12 "Import godkendt".  

Forhåndsanmeldelses tidsfrister for fiskevarer på toldoplag er ikke umiddelbart angivet i 

forordningen. FVST har valgt at anvende fristen, der er angivet i forordning i 1010 bilag VI, 

for fiskevarer, der kommer ad landevejen, det vil sige, at fiskevarer fra toldoplag skal 

anmeldes senest 2 timer, før de ønskes kontrolleret. Forhåndsanmeldelse sendes til det 

IUU-kontrolsted, der ligger nærmest toldoplaget eller til det IUU- kontrolsted, som 

importøren ønsker at benytte, hvis fiskevarerne indføres fra toldoplag i andet EU land. Se 

også afsnit om Forhåndsanmeldelse. 

OBS, der skal betales gebyrer, hver gang virksomheden frafører (importerer) en 

delmængde fra toldoplaget. Virksomheden kan vælge at få hele partiet kontrolleret i 

forbindelse med den fysiske indførsel til Danmark og skal dermed kun betale gebyr en 

gang.  
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Aktiv forædling   

Fisk og fiskevarer, der indføres under toldproceduren aktiv forædling, er omfattet af IUU- 

kontrol. 

IUU RE-EKSPORTKONTROL 

Importerede fiskevarer, som re-eksporteres fra EU, skal ledsages af en attestation på re-

eksportdelen af CC, som dokumentation for, at den kompetente myndighed i re-

eksportlandet har godkendt re-eksporten. Den kompetente myndighed bekræfter med 

denne godkendelse, at de fiskevarer, der re-eksporteres, stammer fra en forsendelse, der 

blev lovligt importeret til EU i IUU-mæssig henseende.  

Ifølge EU-Kommissionens fortolkning af forordningsteksten omfatter dette krav om 

godkendelse kun fiskevarer, som re-eksporteres fra EU uden at være tilberedt eller 

(yderligere) forarbejdet efter importen. Til gengæld vurderer EU-Kommissionen, at alle 

sådanne fiskevarer er omfattet.  

Re-eksportkontrollen foretages af IUU-kontrollen i Aalborg. 

Beskrivelse af re-eksportkontrollen  

Re-eksportprocedurerne startes op af re-eksportøren på den kopi af CC, som er udleveret 

/ modtaget på mail fra IUU-kontrollen i forbindelse med importen. Den, der ønsker at re-

eksportere, udfylder sektion 1 og 2 i CC re-eksportdelen. Desuden påføres toldangivelses-

nummer i sektion 4 i feltet re-eksport angivelsesnummer og dato. CC med original under-

skrevet re-eksportdel afleveres til IUU-kontrollen FødevareNordØst, Aalborg.  

For fiskevarer, der er IUU-kontrollerede i Danmark og stadig befinder sig på dansk grund: 

 IUU-kontrollen kontrollerer, at der er dækning på CC for mængden, der ønskes re-

eksporteret. 

For fiskevarer der befinder sig i Danmark, men som oprindeligt er importeret og IUU- 

kontrolleret i andet EU-land: 

 Den, der ønsker at re-eksportere, fremlægger CC med importlandets godkendelse 

(afstempling) for IUU-kontrollen i Aalborg.  

 Re-eksportøren skal kunne sandsynliggøre, at der er dækning på CC for mængden, 

der ønskes re-eksporteret. 

 I tvivlstilfælde vil oplysningerne blive verificeret hos importlandets myndigheder. 

 IUU-kontrollen udleverer CC med afstemplet re-eksportdel.  
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Re-eksport af fisk og fiskevarer til Storbritannien 

Fra og med 1.1.2021, skal fisk og fiskevarer (også forarbejdede i DK/EU), der re-

eksporteres til Storbritannien ledsages af forarbejdningserklæringer og 

oplagringsdokumenter. Se Fødevarestyrelsens Certifikatdatabase (se under fødevarer og 

Storbritannien) 

 

Opkrævning af gebyr for re-eksportkontrol  

Gebyrer opkræves som i afsnittet: Opkrævning af gebyr 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Certifikater/Sider/forside.aspx#/Show/45795d7f-62af-4a77-ba5d-c8d6d70788a0
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BILAG I DATA SOM SKAL FREMGÅ AF FANGSTATTESTEN   

 

 

 
 
 
Udfyldes af flagstatsmyndigheden 
 
 
 
 
Udfyldes af kaptajnen på 
fiskerfartøjet eller dennes 
repræsentant – evt. eksportøren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udfyldes af de involverede 
kaptajner, hvis der er sket en 
omladning til søs 
 
 
 
 
Udfyldes af myndighederne i 
omladningshavnen, hvis der er sket 
en sådan omladning 
 
 
Udfyldes af eksportøren 
 
 
 
Udfyldes af flagstatsmyndigheden 
 
 
 
Udfyldes af eksportøren før 
validering (i bilag) 
 
Udfyldes af EU-importør eller 
dennes repræsentant 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udfyldes af EU importlandets 
myndigheder 
 
 
Udfyldes af importør, hvis 
toldangivelsesnummer er modtaget 

(tilbage til dokumentkontrol) 

(tilbage til afgørelse) 
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   Oplysninger Bemærkninger OBS 

I IMPORT    

 1 Dokumentnummer Flagstatens entydige 
nummer 

EU anbefaler: Lande-
kode, årstal og løbenr. 
– ikke et krav 

 

1 2 Valideringsmyndighed Den myndighed, som 
er notificeret overfor 
EU 

Notifikationerne 
fremgår af Flagstat 
notifikations 
oversigten 

 

 3  Navn Navn på notificerede 
myndighed 

  

 4  Adresse Adresse på 
notificerede 
myndighed 

Kan være relevant, 
hvor f.eks. regionale 
kontrolmyndigheder er 
notificeret 

 

2 5 Fiskerfartøjet (Hvis flere 
fartøjer se fodnote 1) 

Oplysninger om det 
fartøj, som har fanget 
fiskevarerne 

I CC kan angives flere 
fangster fra samme 
fartøj eller fra flere 
fartøjer, hvis alle 
relevante oplysninger 
er med. 
Hvis det drejer sig om 
et fryse - eller 
fabriksfartøj, så skal 
fartøjet være opført på  
SANTE lister. 

Her findes links til 
fartøjs-registre  
m.v.  
ITU-fartøjssøgning 
FAO Vessel 
Finder, (klik på 

search, selvom det ser 

ud som link ikke virker). 
SANTE lister over 

virksomheder i 

tredjelande eller  

SANTE listen for 
IS, FO, NO, GL. 

 

 6  Navn Fiskerfartøjets navn  Blackliste, 
2020/269 
RFMO blacklister 

 7  Flag Flagstat / 
registreringsland 

Valideringsmyndighed
s land 

Landet skal både 
stå på Flagstat 
notifikations 
oversigten og på 

SANTEs liste 

 8  Hjemstedshavn Den havn, hvor 
fartøjet er registreret 

  

 9  Registreringsnummer Fartøjets 
registreringsnummer 
tildelt af flagstaten 

Nummeret skifter ikke 
i forbindelse med 
f.eks. ejerskifte 

 

 10  Kaldesignal Fartøjets unikke 
identifikation 

Skifter oftest ved 
ejerskifte 

ITU-fartøjssøgning 
FAO Vessel 
Finder (klik på 

search, selvom det ser 

ud som link ikke virker). 

 11  IMO / Lloyd-nummer Særlige registrerings-
numre 

Angives hvis de er 
tildelt.  

Søg på IMO 
nummer 

 12  Fiskerilicens Fartøjets ret til fiskeri  Tjek gyldighed 
(datoer) 
Er der licenser til 

                                                 

 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.075.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.075.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.075.01.0003.01.ENG
http://www.itu.int/online/mms/mars/ship_search.sh
http://www.fao.org/figis/vrmf/finder/search/#.WOXnYE2QqUk
http://www.fao.org/figis/vrmf/finder/search/#.WOXnYE2QqUk
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.056.01.0007.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.056.01.0007.01.ENG
http://www.tuna-org.org/vesselneg.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.075.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.075.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.075.01.0003.01.ENG
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm
http://www.itu.int/online/mms/mars/ship_search.sh
http://www.fao.org/figis/vrmf/finder/search/#.WOXnYE2QqUk
http://www.fao.org/figis/vrmf/finder/search/#.WOXnYE2QqUk
https://www.vesselfinder.com/
https://www.vesselfinder.com/
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fiskeri i de berørte 
områder? 

 13  Inmarsatnummer    

 14  Fax – tlf. – email    

 15  Forarbejdning om 
bord 

Hvilke aktiviteter er 
tilladt om bord 

 Kan i tilfælde af 
fiskevarer 
forarbejdet / 
emballeret om  
bord 
sammenholdes 
med  
SANTEs 
virksomhedslister  
 
 

3 16 Varebeskrivelse Beskrivelse af de 
fiskevarer, som 
eksporteres til EU 

Angiver fiskevarens 
tilstand 

Ikke alle lande har 
dette som en data-
boks, men kun 
som en overskrift 
 

 17  Art Fiskens art Oversættelse af evt. 
nationale betegnelser 
kan findes via links i 
næste kolonne 

Fiskehandelsnavn
e på dansk og 
latin, FVST 
Fishbase.us 
FAO koder 
 

 18  Varekode / KN-kode Skal angives med 
mindst 6 cifre 

Cifre ud over de første 
6 er ikke nødvendigvis 
= EU’s toldtarif.  

Taric database 
Vita (duer kun i 
Crome) 
Toldtariffen 
 

 19  Fangstområder Angiver det område 
hvor fangsten er 
hentet 

Der er ingen specifika-
tioner for angivelsen 

 

FAO 
fangstområder 
 

 20  Fangstdato(er) Angiver fangstdato 
eller –periode 

Kan for det enkelte 
fartøj angive flere 
datoer / perioder.  

 

 21  Anslået levende vægt Vægt af eksporteret 
mængde fiskevarer 
ud af den samlede 
landing.  
Hvis det er et 
forarbejdet produkt, 
er det vægten af 
forarbejdet fisk i 
produktet, der skal 
skrives.  

Kun 21 eller 22 skal 
anføres 
 
Feltet læses som: 
Eksporteret vægt 
 
Der skal ikke angives, 
hvad der er landet, 
men hvad der 
eksporteres. 
 

 

 22  Anslået landet vægt Vægt af eksporteret 
mængde fiskevarer. 
Anvendes, når hele 
fangsten eksporteres 

Kun 21 eller 22 skal 
anføres 

 

 23  Evt. bekræftet vægt Anvendes ved officiel 
kontrol af 22 

Kan anføres sammen 
med 22 

 

4 24 Særlige bevarelses- og 
forvaltningsforanstaltnin
ger 

Evt. henvisning til 
relevant RFMO 

Afsnit om RFMOs RFMO liste over 
tun fartøjer. Både 
positiv og negativ 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Varestandarder-handelsnormer-kvalitet/Handelsnavne_fisk_og_fiskevarer_dansk.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Varestandarder-handelsnormer-kvalitet/Handelsnavne_fisk_og_fiskevarer_dansk.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Varestandarder-handelsnormer-kvalitet/Handelsnavne_fisk_og_fiskevarer_dansk.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevarekvalitet/Varestandarder-handelsnormer-kvalitet/Handelsnavne_fisk_og_fiskevarer_dansk.pdf
http://www.fishbase.us/search.php
file:///M:/Faelles/Intranettet/Faglige%20vaerktoejer/M-Lovgivning/IUU-kontrol/FAO%20Fiskearter/Kopi%20af%20ASFIS_sp_2020.xlsx
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
http://www.vita.toldskat.dk/
http://tarif.skat.dk/tariff/uc/qry/sbn/search.jsf?conversationId=352118
http://www.fao.org/fishery/area/search
http://www.fao.org/fishery/area/search
http://www.tuna-org.org/vesselpos.htm
http://www.tuna-org.org/vesselpos.htm
http://www.tuna-org.org/vesselpos.htm
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liste 
Link til liste over 
hvornår tunfartøjer 
skal være 
registrerede. 

5 25 Fiskerfartøjets fører Eller en repræsentant   

 26  Navn    

 27  Underskrift    

 28  Stempel    

6 29 Omladning til søs   OBS ikke tilladt for 
tun fanget under 
ICCAT (RFMO).  

 30  Fiskerfartøjets fører    

 31  Underskrift og dato    

 32  Omladningsdato /-sted    

 33  Omladet vægt  Omladet vægt kan 
være større end vægt 
på CC. Der kan være 
valideret flere CC for 
den omladede fangst. 

 

 34  Transportfartøjets fører    

 35  Underskrift    

 36  Transportfartøjets navn  Skal være opført på 
SANTEs lister, hvis 
reefer vessel/ 
frysefartøj/fabriksfartøj
. 

 

 37  Kaldesignal   ITU-fartøjssøgning 
FAO Vessel 
Finder, (klik på 

search, selvom det ser 

ud som link ikke virker). 
 

 38  Evt. IMO/Lloyd-
nummer 

  Søg på IMO 
nummer 

7 39 Omladning i havn 
 tilladelse 

Hvis omladet i anden 
havn end flagstaten 

Feltet skal være 
udfyldt og attesteret af 
en myndighed i 
omladningslandet.  

Omladning kan 
foregå i alle lande. 

 40  Navn Navn på 
underskrivende 
myndighedsperson 

  

 41  Myndighedsnavn    

 42  Underskrift    

 43  Adresse Myndighedens 
adresse 

  

 44  Tlf.    

 45  Landingshavn    

 46  Landingsdato    

 47  Stempel Myndighedens 
stempel 

  

8 48 Eksportør Kan være den 
samme som udfylder 
punkt 2 og 3 

  

 49  Navn    

 50  Adresse    

 51  Underskrift    

http://www.tuna-org.org/vesselpos.htm
http://www.tuna-org.org/GlobalTVR.htm
http://www.tuna-org.org/GlobalTVR.htm
http://www.tuna-org.org/GlobalTVR.htm
http://www.tuna-org.org/GlobalTVR.htm
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm
http://www.itu.int/online/mms/mars/ship_search.sh
http://www.fao.org/figis/vrmf/finder/search/#.WOXnYE2QqUk
http://www.fao.org/figis/vrmf/finder/search/#.WOXnYE2QqUk
https://www.vesselfinder.com/
https://www.vesselfinder.com/
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 52  Dato    

 53  Stempel    

9 54 Flagstats validering    

 55  Navn / titel Underskrivende 
myndighedsperson i 
flagstaten 

  

 56  Underskrift    

 57  Dato Dato for validering   

 58  Stempel    

10 59 Transportoplysninger Udfyldes i tillæg. Se II   

11 60 Importørerklæring Nedenstående felter 
udfyldes af 
importør/speditør. 

  

 61  Navn Og gerne cvr.nr.   

 62  Adresse    

 63  Underskrift    

 64  Dato    

 65  Stempel    

 66  Varekode / KN-kode Skal angives med 
mindst 6 cifre 

Skal angive KN-koden 
for det importerede 
produkt.  

Taric database 
Vita (duer kun i 
Crome) 
Toldtariffen 

 67  Dokumenter vedr. 
 indirekte import 

Importeret fra andet 
tredjeland end 
flagstaten. Enten med 
eller uden 
forudgående 
forarbejdning (art.14 
(2) henholdsvis (1))  

  

 68  Henvisninger Henvisning til 
transportdokumenter 
og non manipulation 
attestering eller bilag 
IV 

  

12 69 Importkontrol Udfyldes af IUU-
kontrollen  

  

 70  Myndighed    

 71  Sted    

 72  Import godkendt    

 73  Import suspenderet  Feltet læses som: 
Import afvist 

Se afsnit om 
afvisning  

 74  Verifikations-
anmodning 

   

 75 Evt. toldangivelse    

 76  Nummer    

 77  Dato    

 78  Sted    

II Transport- 
oplysninger 

   

1 1 Eksportland Transportoplysninger 
skal dække transport 
fra landing i flagstat 
eller andet land til EU 
eller til 
forarbejdningsland. 

Ved varer forarbejdet i 
andet tredjeland, 
fremgår den sidste del 
af transport af 
medfølgende 
fragtbrev. 

 

 2    Afgangssted Havn, lufthavn, andet   

 3    Fartøjets navn Transportfartøj til EU. Ved søtransport. Søg på IMO 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
http://www.vita.toldskat.dk/
http://tarif.skat.dk/tariff/uc/qry/sbn/search.jsf?conversationId=352118
https://www.vesselfinder.com/
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Obs.  Hvis reefer vessel, så 
skal den være på 
SANTEs liste. 

nummer 
ITU-fartøjssøgning 
FAO Vessel 
Finder, (klik på 

search, selvom det ser 

ud som link ikke virker). 

 4 Fartøjets flagstat Transportfartøjets 
flagstat 

  

 5 Fly-rutenummer Indkommende fly til 
EU 

Ved luftfragt  

 6 Luftfragtbrevsnummer    

 7 Banefragtbrevs-
nummer 

 Ved transport med tog 
til EU 

 

 8 Andet 
transportdokument 

Fx bill of lading   

 9 Containernummer/ 
numre 

Kan være en vedlagt 
liste 

  

2 10 Eksportør Den samme som har 
skrevet under i CC 
punkt 8 

  

 11  Navn    

 12  Adresse    

 13  Underskrift    

 

Hvis der er flere fangstfartøjer pr CC, så skal oplysningerne i afsnit 2-5 angives for hvert 

fartøj i et bilag. Bilaget skal være nummereret med CC nummer og være afstemplet af 

myndighederne. 

https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm
https://www.vesselfinder.com/
http://www.itu.int/online/mms/mars/ship_search.sh
http://www.fao.org/figis/vrmf/finder/search/#.WOXnYE2QqUk
http://www.fao.org/figis/vrmf/finder/search/#.WOXnYE2QqUk
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BILAG IA INDIREKTE IMPORT BILAG IV  

Model for bilag IV: 
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Oplysninger Bemærkninger OBS 

IV 
Bilag IV forarbejdede 

fiskevarer 
 

Punkt 1- 16 udfyldes af 
forarbejdningsanlægget 

 

1 Jeg bekræfter, at følgende 
forarbejdede fiskevarer 

Varebeskrivelse og 
KN kode på det 
forarbejdede produkt 
som eksporteres 

 Tariffs database 
Vita (duer kun i Crome) 
Toldtariffen 
 

2 CC nummer Det samme nummer 
som selve CC 

  

3 Fartøjets navn og flag Fangstfartøjets navn 
og flag 

  

4 Valideringsdato Dato for CC validering 
i flagstaten 

  

5 Fangstbeskrivelse Beskrivelse af de 
fiskevarer, som er 
dækket af CC 

Angivelse af art og 
tilstand  

 

6 Landet vægt i alt (kg) Oprindelig landet vægt 
fra CC 

Samme som felt 21, 22 
eller 23 i CC 

 

7 Forarbejdet fangst (kg) Hvor meget af den 
oprindelige fangst er 
brugt som råvarer til 
forarbejdning 
(catch processed) 

  

8 Forarbejdet fiskevare (kg) Mængde forarbejdet 
fiskevare, der 
eksporteres til EU 
(processed fishery 
product) 

  

9 Forarbejdningsanlæggets 
navn og adresse 

   

10 Eksportørens navn og 
adresse hvis forskellig fra 
forarbejdningsanlægget 

   

11 Forarbejdningsanlæggets 
godkendelsesnummer 

Godkendelsesnummer Skal stå i SANTE listen 
over godkendte 
3.landsvirksomheder 
Eller på SANTE listen 
for IS, FO, NO og GL 

 

12 Sundhedscertifikatnummer 
og -dato 

Henvisning til det 
medfølgende 
sundhedscertifikat 

 Sundheds-certifikat ikke  
krævet for IS, NO, FO 
og GL 

13 Ansvarlig person på 
forarbejdningsanlægget 

   

14  Underskrift    

15  Dato    

16  Sted    

17 Påtegning fra den 
kompetente myndighed 

Myndighedens navn Udfyldes af 
myndighederne (IUU- 
eller hygiejne-) i 
forarbejdnings 
tredjeland 

 

18  Tjenestemand  Navn   

19  Underskrift og stempel    

20  Dato    

21  Sted Adresse angivelse   

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
http://www.vita.toldskat.dk/
http://tarif.skat.dk/tariff/uc/qry/sbn/search.jsf?conversationId=352118
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments/index_en.htm
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BILAG IB INDIREKTE IMPORT UDEN FORARBEJDNING 14(1)  

Flere lande har udarbejdet en model for 14(1) dokumenter. 

Eksempel på Norsk model. 

Erklæringen skal være underskrevet af en myndighed, og varen skal have været oplagt på 

et EU godkendt lager, som skal stå på SANTE lister over virksomheder i tredjelande eller  

SANTE listen for IS, FO, NO, GL. 

http://www.catchcertificate.no/media/1008/indirectimportation.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments/index_en.htm
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BILAG IC RE-EKSPORT 

Model for re-eksport attest 
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Re-eksport 

Oplysninger Bemærkninger OBS 

III Certifikatnummer Det samme nummer 
som i den oprindelige 
CC 

  

 1 Dato Det kan være dato for 
validering fra 
flagstaten eller fra 
importlandets 
godkendelse 

  

 2 Medlemsstat Det medlemsland 
hvorfra re-eksporten 

finder sted. 

Vil altid være DK  

1 3 Varebeskrivelse  Skal være i 
overensstemmelse 
med varebeskrivelsen i 
CC afsnit 3, 
medmindre det drejer 
sig om varer indført på 
et bilag IV. Da skal den 
KN kode, som 
importøren har anført i 
CC angives. 

Afs. 1 skal udfyldes af 
re-eksportøren 

 4  Vægt Vægt på den 
mængde, der re-

eksporteres 

 Det skal sikres, at der er 
dækning for det der 
ønskes re-eksporteret.  

 5  Art    

 6  Varekode KN kode  Tariffs database 
Vita (duer kun i Crome) 
Toldtariffen 
 

 7  Balance til import Difference i forhold til 
den samlede mængde 
angivet i CC 

  

2 8 Re-eksportør   Afs.2 skal udfyldes af 
re-eksportøren 

 9  Navn    

 10  Adresse    

 11  Underskrift    

 12  Dato    

3 13 Myndighed   Skal udfyldes af IUU-
kontrollen i Aalborg 

 14  Navn og titel    

 15  Underskrift    

 16  Dato    

 17  Stempel    

4 18 Re-eksportkontrol    

 19  Sted Adresse angivelse   

 20  Re-eksport godkendt    

 21  Verifikationsanmodning    

 22  Re-eksportangivelses--

 nummer og -dato 
Toldreference for 
selve re-eksporten 

 Indsættes af re-

eksportøren 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
http://www.vita.toldskat.dk/
http://tarif.skat.dk/tariff/uc/qry/sbn/search.jsf?conversationId=352118
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BILAG I D FORENKLET FANGSTATTEST (SIMPLIFIED) 

Forenklet fangstattest kan anvendes for mindre fartøjer, hvis de opfylder følgende: 

a) har en samlet længde på under 12 m uden trukne redskaber, eller 

b) har en samlet længde på under 8 m med trukne redskaber, eller  

c) er uden overbygning, eller  

d) er opmålt til under 20 GT.  

Fangster, taget af disse fartøjer kan, hvis de landes i flagstaten og eksporteres samlet som 

ét parti, ledsages af en forenklet fangstattest i stedet for den normale CC. Den forenklede 

CC skal indeholde alle oplysninger (anført i modellen nedenfor, jf. bilag IV til forordning 

1010) og skal valideres af flagstatsmyndigheden.  
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BILAG II SÆRLIGE KONTROLFORHOLD VED AFTALELANDE 

OG RFMO  

Norge 

I overensstemmelse med den aftale, der er indgået mellem EU og Norge vedrørende IUU, 

kan CC udstedes, valideres og fremsendes elektronisk.  

 
1222/2011 ændring 

til 1010/2009  

Nedenstående gælder for CC udstedt fra og med 6.12.2011. 

CC ligger som elektroniske certifikater i databasen Catchcertificate.no. 

 

 

For at fremsøge CC anføres CC nummeret i feltet Sertifikatsøg. 

Feltet Sec. Code (Document security code) åbner og det udfyldes (nummeret er angivet i 

CC punkt 9 under Flag State Authority validation). 

 

 

 

http://www.catchcertificate.no/
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Attesten vises i elektronisk form, når man trykker på  

 

 

 

 

I denne elektroniske version af CC er der aktive links til de underliggende sales notes, og 

de kan åbnes til brug for kontrollen. 

Importørens erklæring skal fremgå af den indscannede kopi af CC, der fremsendes pr. e-

mail. IUU-kontrollens afgørelse bliver anført på dette dokument. 
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Canada 

I overensstemmelse med den aftale, der er indgået mellem EU og Canada vedrørende 

IUU, kan CC udstedes, valideres og fremsendes elektronisk. 

Den canadiske CC ligner til forveksling standard CC. Eneste forskel er et ekstra felt til 

angivelse af den faktiske mængde, der sendes på CC.  

Canada standard 

 

 

Ægtheden af de canadiske CC kan kontrolleres ved at finde Security Code og CC 

nummer: 

 

og indtaste dem via følgende sti: http://fcs-scp.dfo-mpo.gc.ca/fcsweb/ViewCertificate.aspx 

 

 

http://fcs-scp.dfo-mpo.gc.ca/fcsweb/ViewCertificate.aspx
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Hvis CC er ægte, vil den kunne findes her. 

 

 

Canadierne opererer også med en forenklet CC, der kan anvendes ved samlede 

forsendelser af flere mindre fangster fra f.eks. små både: 

 

Canada simpel canada tillæg til 
simpel

 
 



 33/42             

22.december 2020 

Island 

Fra Island accepteres kopier af CC.  

Island

 

Den islandske CC er forskellig fra standard CC side 1: 

   Oplysninger Bemærkninger OBS 

  IMPORT    

 1 Dokumentnummer Flagstatens entydige 
nummer 

EU anbefaler: Lande-
kode, årstal og løbenr. – 
ikke er krav 

Island opererer 
med både et 
referencenummer 
og et CC nummer 

 2 Country of dispatch Island   

 3 Navn på kompetent 
myndighed 

Navn på notificerede 
myndighed 

Kan kontrolleres i 
Flagstat notifikations 
oversigten 

 

 4 Inspection body Vil ofte være den 
samme som ovenfor 

Kan være relevant, hvor 
f.eks. regionale kontrol-
myndigheder er 
notificeret 

 

(I) 5 Details identifying the 
fishery products 

Her skrives KN kode (6 
cifre), art, forarbejdning, 
pakningstype og antal 
og nettovægt. Der kan 
stå flere efterfølgende 
fangster på linjer 
nedenunder. Slutteligt 
skal der stå en samlet 
vægt sum. 

I en CC kan angives 
flere fangster fra samme 
fartøj eller fra flere 
fartøjer, hvis alle 
relevante oplysninger er 
med. 

Tariffs database 
Vita (duer kun i 
Crome) 
Toldtariffen 
Islandske 
toldsystem 

(II) 6 Provenance of the fishery 
products 

Fiskerfartøjets 
registreringsnummer og 
navn, landingsdato, 
fangstredskaber, fangst 
område, fartøjets 
kaptajn og landings-
havn. 

Hvis fryse- eller 
fabriksfartøj skal det stå 
på SANTEs lister 

 Blackliste, 
2020/269 
 
Islandske fartøjer 
Islandske fartøjer 
IS* 

(III) 7 Destination of the fishery 
products 

   

 8  Afsender  Navn og adresse   

 9  Modtager Navn og adresse   

(IV) 10 Transportation details    

 11  Transportmiddel    

 12  Eksportland Island   

 13  Containernummer Hvis relevant   

 14  Skibsnavn og flag Transportfartøj til EU + 
flagstat 

Ved søtransport  

 15  Flynummer Rutenummer på 
indkommende fly til EU 

Ved luftfragt  

 16  Airway bill no Hvis relevant Ved luftfragt  

(V) 17 Attestation Attesterende myndighed 
persons underskrift 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.075.01.0003.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.075.01.0003.01.ENG
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en
http://www.vita.toldskat.dk/
http://tarif.skat.dk/tariff/uc/qry/sbn/search.jsf?conversationId=352118
https://vefskil.tollur.is/tollalinan/tav/
https://vefskil.tollur.is/tollalinan/tav/
https://skyrslur.mast.is/establishment
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.056.01.0007.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.056.01.0007.01.ENG
http://en.fiskistofa.is/
http://www.fiskistofa.is/veidar/aflastada/einstokskip/?skipnr=Hjalteyrin&timabil=1617&fyrirspurn=UmSkip&landhelgi=i
http://www.fiskistofa.is/veidar/aflastada/einstokskip/?skipnr=Hjalteyrin&timabil=1617&fyrirspurn=UmSkip&landhelgi=i
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*Historiske oplysninger om islandske fartøjer findes ved at gå ind på den islandsk 

sprogede hjemmeside. Søg på fartøjsnavn.  Tryk på ”Birta Skipasögu”.  

Færøerne 

Følger standard CC nummerering. Ekstra rubrik i punkt 4 til at skrive logbogsnummer. Fra 

Færøerne accepteres elektronisk udstedte CC. 

Færøerne

 

Liste over færøske fartøjer 

Link til færøske fiskerilicenser. Skriv fartøjsnavn i søgefeltet under Fiskiloyvi. 

Hvis fryse- eller fabriksfartøj skal det stå på SANTEs lister. 

Link til færøske KN koder. 

 

New Zealand 

Her er lavet en simplificeret model af CC side 1.  

CC New Zealand

 

 

Sydafrika 

Fra Sydafrika accepteres elektronisk udstedte CC. Den sydafrikanske CC ligner til 

forveksling standard CC. 

1222/2011 ændring 
til 1010/2009

 
 

http://www.pbase.com/regint/faroe_fishing_vessels&page=4
http://www.teyggjan.fo/
http://ec.europa.eu/food/safety/biosafety/food_hygiene/eu_food_establishments/index_en.htm
http://voruskra.taks.fo/Sections
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USA 

Den aftalte CC model findes i 1010 side 46-49  

CC ægthed kan kontrolleres via følgende link: 

https://certificate.seafoodinspection.nmfs.noaa.gov/certificateValidation/searchCertificateP

age.hm 

Der vælges  ”Legal Harvest US - CC" og der indtastes CC nummer, måned og år for 

udstedelse og fiskeart(er) vælges fra drop down menu. 

Fra USA accepteres kopier af CC. 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1010-20200327&qid=1601250729682&from=DA
https://certificate.seafoodinspection.nmfs.noaa.gov/certificateValidation/searchCertificatePage.hm
https://certificate.seafoodinspection.nmfs.noaa.gov/certificateValidation/searchCertificatePage.hm
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Grønland  

Grønlandske CC kan kontrolleres via linket: http://eu-cert.nanoq.gl/check 

Der indtastes certifikat nummer og sikkerhedskode, og der klikkes på ”view certificate”. 

  

Indtil videre udstedes bilag IV stadig manuelt.  

 

Tillægsskema for fiskevarer forarbejdet i flagstaten 

Colombia, Ecuador, Uruguay og Vietnam har meddelt, at de for at øge sporbarheden for 

forarbejdede fiskevarer vil anvende en tillægsattest a la bilag IV for fiskevarer forarbejdet i 

flagstaten.  

Tillægsattest for 
fiskevarer forarbejdet i flagstat

 

http://eu-cert.nanoq.gl/check
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RFMO 

Visse fiskearter (Dissostichus spp., almindelig/blåfinnet tun og sydlig tun) er omfattet af 

særlige regionale fiskeriforvaltnings organisationer, hvis dokumenter er accepteret som 

erstatning for IUU CC, jf.1010/2009: 

 

For yderligere oplysninger om RFMO’er se her:  

Kommissionens hjemmeside om RFMO 

Illegal Fishing info - RFMO 

Hvornår skal tunfartøjer være registrerede? 

Sværdfisk, storøjet tun, dissostichus og almindelig tun. 

 Sværdfisk og storøjet tun, skal ud over at være ledsaget af CC, også ledsages af et 

statistisk dokument i overensstemmelse med forordning 1984/2003.  

 Dissostichus skal ledsages af en CC i overensstemmelse med forordning 

1035/2001. Denne CC erstatter sædvanligt CC. CC udstedes elektronisk.  

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo/index_en.htm
http://www.illegal-fishing.info/googlemap.php?show_map_level_1=0&map_type=1
http://www.tuna-org.org/GlobalTVR.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R1984-20100813&rid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02001R1035-20061006&rid=2
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 Almindelig tun skal ledsages af en CC i overensstemmelse med forordning 

640/2010. CC udstedes i det elektroniske eBCD system. Importen skal godkendes i 

eBCD systemet samt på det fysiske dokument.  

o Importøren skal selv oprette sig oprettes i eBCD systemet 

 

BILAG III SÆRLIGE KONTROLFORHOLD VED 
LAVRISIKOLANDE 

Norge og Grønland. 

Kontrollen af de norske CC og de grønlandske CC er reduceret således, at pt. kun 25 % af 

CC kontrolleres. Alle CC bliver dog stadig registreret og arkiveret.  

Bilag IV med bagvedliggende NO/GL CC kontrolleres altid. NO/GL bilag IV eller 14(1) med 

CC fra andre lande kontrolleres også altid 100 %. 

For de CC, der ikke bliver kontrolleret, modtager den, der har anmeldt fangstattesten til 

kontrol, en mail med besked om, at forsendelsen er frigivet uden kontrol. Denne mail skal 

forevises til Toldstyrelsen ved frigivelse af varen.  

Skal varen senere re-eksporteres, skal det ske på en afstemplet fangstattest. Ved re-

eksport skal henvendelse ske til IUU-kontrollen i Aalborg, som foretager kontrol af CC før 

re-eksportkontrollen udføres. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0640&rid=6
https://etuna.iccat.int/Account/Login.aspx?ReturnUrl=%2f
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BILAG IV  LISTE OVER IUU-FARTØJER (BLACK LIST). 

(tilbage til tekst) 

EUs-liste over IUU fartøjer findes i kommissionens forordning (EU) Nr.  
Blackliste, 2020/269, om opstilling af en EU-liste over fartøjer, der udøver ulovligt, 
urapporteret og ureguleret fiskeri over IUU-fartøjer. 

Link til RFMO blacklister 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:131:0022:0026:DA:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.056.01.0007.01.ENG
http://www.tuna-org.org/vesselneg.htm
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BILAG V IKKE SAMARBEJDENDE LANDE. 

Rådet har i gennemførselsbeslutning 170/2014 vedtaget en liste over ikke samarbejdende 

lande, hvorfra import af fisk med oprindelse i disse lande ikke er tilladt. Det drejer sig om 

følgende lande:  

Kongeriget Cambodja.  

Saint Vincent og Grenadinerne.  

Comorerne. 

Se mere her. 

Potentielt ikke samarbejdende lande 

Kommissionen har vedtaget at nedenstående lande er potentielt ikke samarbejdende 

lande, jf. kapitel VI i 1005. Landene har fået en frist til at udarbejde en rapport over, hvad 

de vil gøre for at rette op på de mange konstaterede fejl og mangler. 

Landene er: Ecuador, Kiribati, Sierra Leone, Panama, Saint Kitts og Nevis, Taiwan, Liberia 

og Vietnam. Der må stadig importeres fisk og fiskevarer fra disse lande, men der skal 

foretages en grundig risikobaseret kontrol af dokumenterne. 

BILAG VI CITES.  

Hajer og rokker 

Følgende arter af hajer og rokker er fra og med 14.september 2014 kommet på Cites liste 

II: (se mere i Forordning 97/338). 

Hajer: 

 Carcharhinus longimanus , oceanisk hvidtippet haj  

 Sphyrna lewini indopacifisk, hammerhaj/flosset hammerhaj 

 Sphyrna mokarran, stor hammerhaj  

 Sphyrna zygaena, almindelig hammerhaj/glat hammerhaj 

 

Lamna nasus, sildehaj: 

Der er på et CITES møde i EU den 6. februar 2017 blevet vedtaget et stop for import af 

sildehaj/håbran (Lamna nasus) fra Færøerne og Norge. Det betyder, at det ikke længere 

er muligt at opnå CITES importtilladelse til import af sildehaj, hvorfor sildehaj ikke længere 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014D0170-20170719&qid=1601253738116&from=DA
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/illegal-fishing-overview-of-existing-procedures-third-countries_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:01997R0338-20130810&qid=1418385022994&from=DA
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lovligt kan importeres til Danmark eller det øvrige EU. Det gælder også, selvom der er 

udstedt CITES dokumenter fra myndighederne i Norge og Færøerne. 

 

Rokker: 

 Manta sp. (slægt af djævlerokker) hvor der umiddelbart findes to anderkendte arter: 

 Manta alfredi rev djævlerokke 

 Manta birostris oceanisk djævlerokke 

 

CITES er Miljøstyrelsens (tidligere SVANA) område, men IUU kontrollen sikrer, at der 

foreligger CITES eksportdokument udstedt af oprindelseslandets myndighed og CITES 

importdokument udstedt af Miljøstyrelsen. Toldstyrelsen orienteres ligeledes.  

De omfattede arter kan evt. blive tilbageholdt efter aftale med Miljøstyrelsen.  
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BILAG VII LISTE OVER UNDTAGELSER FOR IUU-KONTROL  

202/2011 gældende 
undtagelser

 

 

BILAG VIII LISTE OVER IUU-KONTROLSTEDER 

Mailadresser til forhåndsanmeldelse og adresse til aflevering/fremsendelse af originale CC 

Navn Type Fysisk adresse Postadresse IUU-postkasse 

IUU-kontrollen ved grænsekontrolstedet i Skagen 

 
DK SKA 1 

Havn 

 
Tobiskajen   

9990 Skagen 

 

Fødevareafdeling Aalborg 
Att. IUU 

Sofiendalsvej 90 

9220 Aalborg 

 
iuu-bip-Skagen@fvst.dk 

 

IUU-kontrollen ved grænsekontrolstedet i Hirtshals 

 

DK HIR 1 

Havn 

 

Sildekajen 

9850 Hirtshals 

Fødevareafdeling Aalborg 

Att. IUU 

Sofiendalsvej 90 
9220 Aalborg 

iuu-bip-Hirtshals@fvst.dk 

 

IUU-kontrollen ved grænsekontrolstedet i 

Hanstholm 
 

DK HAN 1 

Havn 

 
Auktionsgade 39 

7730 Hanstholm 

Fødevareafdeling Aalborg 
Att. IUU 

Sofiendalsvej 90 

9220 Aalborg 

iuu-bip-Hanstholm@fvst.dk 

 
 

IUU-kontrollen ved grænsekontrolstedet i Ålborg 
 

DK AAL 1b 

Havn 

 

Langerak 
9220 Aalborg Ø 

Fødevareafdeling Aalborg 

Att. IUU 
Sofiendalsvej 90 

9220 Aalborg 

iuu-bip-Aalborg@fvst.dk 

 

 

IUU-kontrollen ved grænsekontrolstedet i Århus 

 

DK AAR 1 

Havn 

 

Østhavnsvej 31 

8000 Århus  

 

IUU-kontrolstedet 

Østhavnsvej 31 

8000 Århus 

iuu-bip-Århus@fvst.dk 

 
 

 

IUU-kontrollen ved grænsekontrolstedet i 
Fredericia 

 

DK FRC 1 

Havn 

 

Centerhavn 23 
7000 Fredericia 

 

IUU-kontrolstedet 
Østhavnsvej 31 

8000 Århus 

iuu-bip-Fredericia@fvst.dk 

 

 

IUU-kontrollen ved grænsekontrolstedet i 

København 
 

DK CPH 4 

Lufthavn 

 
Kystvejen 16 

2770 Kastrup 

 
IUU-kontrolstedet 

Kystvejen 16 
2770 Kastrup 

iuu-bip-Kastrup@fvst.dk 

 
 

IUU-kontrollen ved grænsekontrolstedet i 

København 

 
DK CPH 1 

Havn 

 

Containervej 15 
2150 Nordhavn 

 

IUU-kontrolstedet 
Containervej 15, 

2150 Nordhavn 

 

iuu-bip-København@fvst.dk 

 

IUU-kontrollen ved grænsekontrolstedet i Esbjerg Havn 

Zodiakvej 1, 6700 

Esbjerg 

IUU-kontrolstedet 

Østhavnsvej 31 

8000 Århus 

iuu-bip-esbjerg@fvst.dk 
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