Slik fyller du ut «Skjema for registrering av produsenter av fiskemel og
fiskeolje til ikke-humant konsum til Kina»
Listen som allerede er offentliggjort i Kina kan brukes som eksempel på hvordan feltene skal
fylles ut.
Alle feltene som ikke er krysset over, må fylles ut.

Navn på felt
N°
Register
Number

Fylles ut av
Kinesiske
myndigheter
Produsent

Beskrivelse
Krysset over

Eksempel

Oppgi registreringsnummeret til
produksjonsvirksomheten. Hver produsent har ett
registreringsnummer.

XXXXXXX – godkjent
biproduktvirksomhet (6
eller 7 tall)

Dersom dere ikke er registrert/godkjent, må dere
kontakte deres lokale avdelingskontor i
Mattilsynet for mer informasjon om hvordan dere
blir det.
Name of the
Processing
Plant

Produsent

Oppgi navnet på produksjonsvirksomheten.
Navnet må være identisk til navnet på etiketten
på varene. Dersom dette ikke stemmer overens,
kan Kina nekte import av varene.

NOXXXXXXXX –
registrert fôrvirksomhet
αNOXXXXXXXX –
godkjent fôrvirksomhet
AKER BIOMARINE
ANTARCTIC AS AVD
STAMSUND
Ship: Antarctic
Endurance

Dersom varene produseres på båt, og det er
båten som har registreringsnummeret:
skriv navnet på virksomheten, og deretter «Ship:
[navnet på båten]».
Description of
commodities

Produsent

Kort beskrivelse av produktene.

Fishmeal and fishoil

Usage of
Product
Species/Raw
material

Produsent

Oppgi hva produktene brukes til.

Feed

Produsent

Oppgi kategori(er) for artene/råmaterialet dere
produserer og kan sende til Kina.

Wild white and pelagic
fish and aquaculture

Legg til «Wild» foran kategori, dersom
råmaterialet er fra villfanget fisk.
Følgende arter er inkludert i de ulike kategoriene (klippet ut
fra listen offentliggjort på kinesisk nettside):
Pelagic fish: herring, mackerel, capeling, horse makerel.
silver smelt, blue withing, sand eel, Norway pout, sprat and
boar fish
White fish: Atlantic Cod (Gadus morhua), Haddock
(Melanogrammus aeglefinus), Saithe (Pollachius virens),
Pollack (Pollachius pollachius), Golden redfish (Sebastes
norvegicus)
Aquaculture: Atlantic Salmon (Salmo salar) and Rainbow
trout (Oncorhynchus mykiss)

Plant Address

Produsent

Oppgi adressen til produksjonsvirksomheten.

Contact Tel.
No

Produsent

Oppgi et telefonnummer til virksomheten deres
som dere vet vil være bemannet over lengre tid.

Email Address

Produsent

Valid date

Kinesiske
myndigheter

Oppgi en epostadresse til virksomheten deres
som dere vet vil være bemannet over lengre tid.
Krysset over.
Registreringen er gyldig i 5 år.

Ny/endre/slette

Produsent

«ny» dersom virksomheten er ny på listen.
«endre» dersom informasjonen om virksomheten
skal endres.
«slette» dersom dere ikke lenger ønsker å stå på
listen.

