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MELDING TIL REDEIER 

I LAGETS DISTRIKT 

 

 

Emballasjekrav for sjøfryste produkter som skal 

eksporteres til Kina. 

 

BAKGRUNN 

En rekke norske fiskefartøy har produsentgodkjenning for det kinesiske 

markedet. Dette sirkulæret retter seg mot kjøp av fangst fra slike fartøy. 

For sjøfrosne produkter som skal eksporteres til Kina varierer emballasjekravene 

avhengig av om varene skal eksporteres direkte på forbrukermarkedet i Kina 

eller ei, se nærmere omtale på Mattilsynets nettsider. 

Erfaring viser at eksport av varer som ikke oppfyller relevante kinesiske krav 

kan utløse betydelige reaksjoner. Varepartier kan bli destruert og godkjente 

virksomheter risikerer å miste produsentgodkjenningen sin. Det er derfor svært 

viktig at alle kjøpere i første hånd er oppmerksomme på hvilken emballering 

varene selges med og betydningen dette har for hvilke markedssegmenter i Kina 

varene kan eksporteres til. 

 

KINESISKE EMBALLASJEKRAV FOR SJØFRYSTE PRODUKTER 

Kravene til inner- og ytteremballering av sjøfrosne produkter fremstår noe 

uklare, men basert på nyere dialog mellom norske og kinesiske myndigheter i 

tilknytning til en avvikssak, legger Vest-Norges Fiskesalslag til grunn at 

følgende gjelder: 

 

Rundskriv nr.   03-2023 

Måløy,         27.01.2023 

Saks nr.:            28-2023 

mailto:avregning@vnf.no
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/eksport_utenfor_EU_EOS/nytt_regelverk_for_eksport_av_all_mat_til_kina.43621
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1) VARER SOM EKSPORTERES DIREKTE PÅ 

FORBRUKERMARKEDET I KINA 

Kravet om inner- og ytteremballasje må overholdes på blokk/enhetsnivå. Det vil 

si at hver blokk/enhet må ha to lag med emballering som oppfyller følgende 

krav: 

• Ytteremballasjen skal være fullstendig/hel og robust 

• Inneremballasjen skal være fullstendig/hel, ikke giftig og ikke skadelig 

• Ytter- og inneremballasjen skal merkes med etikett. 

2) VARER SOM IKKE EKSPORTERES DIREKTE PÅ 

FORBRUKERMARKEDET I KINA 

Paller og kontainere kan brukes som ytteremballasje. Det vil si at hver 

blokk/enhet kun trenger å ha ett lag med emballering (inneremballasje) som 

oppfyller følgende krav: 

• Emballasjen skal være fullstendig/hel, ikke giftig og ikke skadelig 

• Emballasjen skal merkes med etikett 

! 

VNF understreker at det kun er varer med tolagsemballering på 

blokk/enhetsnivå som kan eksporteres direkte på forbrukermarkedet i Kina. 

Varer som ikke oppfyller slike krav må ikke eksporteres direkte på 

forbrukermarkedet i Kina. 

 

Eventuelle spørsmål om omsetning kan rettes til Bjørn Kvalheim 959 86 700 

eller på e-post bjorn@vnf.no  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

VEST-NORGES FISKESALSLAG 

 

Bjørn Kvalheim 
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