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Fiskeridirektoratets

småskrifter.

Nye forskrifter og bestemmelser om
Rwalitetskoniirols fos medisinfraiti.
Handelsdepartementet har den 18. mai 1946 i henhold til lov 0111 kvalitetskontroll for fisk amt fiskeog fangsltprodrukter av 25. jani 19137 og kgl. resolusjon av 26. april 1946 utferdiget nye forslknifter
om kvalitetskontroll for medisinfrain og nytt reglement vedr. tilvirkning, omsetning og utførsel av
medisintran. For~kri~ftene
og bestemmelsene e r trådt
i lrraft straks. - Iiflg. kgl. resolusjon av 26. april
1946 er lov nr. 4 av 9. febauar 1940 om o p p h e v e l s e av lov av 26. j,uni 1429 om forandriing al1
tnidlertlid,ig lov otn kvalite~tskontroll av medisintran
av 22. juni 1928 trådt i kraift fra 1. mai 1946.

ForskriQter om kvalitetskontroll
for medisinfran.
Fastsatt i henhold til lov om kvalitetskontroll for fisk
sami fiske- og fangstprodukter av 25. juni 1937 og
kgl. resl. av 26. april 1946.

§ 1.
Tilvirkning av medisintran her i riket, der under
koldlrlaring og mulig annen behandling av slik tran
samt omsetning av den slkal vzre gjenstand for Bontroll i hygielnisk og 1~valitetsmessighenseende.

Ved tilvirlrning som nevnt forstås også tilvirkning om,bord i norske fisltlefartøyer.
§ 2Medisintran som utføres her fra riket skal kontrolleres ved utførslen og legitimere overfor tollvesenet å ha vært underkastet kontroll.
§ 3.
Kontrollen skal bestå i undersøkelse og hevdelse
av medisintranens ekthet, renihet og kvalitet for
ovrig.
skal først og fremst ta silrte på å
beskytte og hev,de de egenskaper som er ltaralieristiske for den her i landet framstillete ebtle, naturrene
og for øvrig første klasses torskelevermedisintran.
§ 4.
Handelsdepartementet gir naermere regler for den
i foranstående paragrafer nevnte kontroll.

§ 5.
Utenlandsk medisintran og annen tran og marine
oljer dog unntatt hvalolje solli innføres, skal lrontrolleres ved innførslen i den ustrekning Handelsdeparbementjet bestemmer. Likeledes skal anvendelsen av slilk tran og slike oljer være gj~ensiandfoi
ytterligere Itontroll i den utstrekning hensynet til
gjannomførelsen av den i foregående paragrafer
nevnte kontroll tilsier.

§ 6.
Handelsdepartementet kan bestemme at annen tran
enn inedisintran som omsettes eller utføres under
benevnelsen torskelevertran eller annen benevnelse
i norsk eller fremmed språk som angir den å være
tran, skal vaere gjenstand for kontroll i den utstrekning hensynet til gjennomførelsen av den i 55 1-4
nevnte ltontroll tilsier.
§ 7,

Kontrollen ledes av Fiskeridirektoratet. Handelsdepartementet oppretter kontrollstasjoner og ansetter
de nødvendige funksjonærer.
§ 8.
Til dekning av de med kontrollen forbundne utgifter, opplireves der ved utførslel iher fra riket ei1
avgift av all medisintran av kr. 1,501 pr. 100 kg av
varens nettoveltt. Avgiften oppkreves av tollvesenet.
Handlesdepartemenet kan fastsette avgifter for de
bevis eller øvrige erklxringer, derunder også segl
kontrollen måtte utstede.

59.

Overtredelse av disse forskrifter eller de med
hjemmel deri utferdigete bestemmelser straffes ined
bøter.
€J 10.

Disse forskrifter trer i kraft straks.

Reglement vedrørende tilvirkning, omsetning
og utførsel av medisintran.
Utferdiget a v Handelsdepartementet den 18. mai
1946 med hjemmel i kgl. resolusjon av 24. april 1946.

I . Bestenzmelser vedrørende fralizstilling og on/setning av rizedisintran.
§ 1.
Ved medisintran forstås i dette regleillent tran som
er frainstillet av lever av fisk soin foreslirevet i deir
norske farinalcopø (gadus morrhua og andre arter
av gadus) og som tilfredsstiller de fordringer til
elitliet, renhet og kvalitet for øvrig som er fastsait
i dette reglement.
§ 2.
Enhver soin her i landet vil tilvirke eller foredk
tran av fiskelever til medisinsk bruk, skal vaere und'ergitt de bestiemmelser som er fastsatt i dette reglement
ined hensyn til leverens og de ved tranpsodiilisjoneri
benyttete apparaters behandling, lokalenes og illaskineriets innretning samt tranens oinsetning.

.

5 3.

Eiere av anlegg for freiilstilling av iiledisintraii
skal væfie forpliktet til å aninelde virksomheten til
Fiskeridirelitoratet før denne påbegynnes med nærillere beskrivelse av anlegget og dets utstyr. Dc
slial være forpliktet til å underrette direktoratet om
enhver endring av betydning for anleggets drift, derunder oin salg eller bortleie av det.

Fiskeridirelitoratet fører register over alle arilegg
for fraiilstilling av medisintran. Bare anlegg coni
tilfredsstiller de fordringer som Boiitrollen stiller i
henhold tid dette reglement Iran oppførles på registeret, og oppførte alilegg sol11 ikke lenger oppfyller nevnte fordringer kan strykes av registeret. Bare
\;ed anlegg soin står oppført på registeret lian franistilling av inedisintran foregå.
Fislieridirelitoratet kan i instruks oppstille minimumsfordringer til anleggenes innredning og utstyr.
§ 4.
Enhver so111 tilvirker medisintran slral sende i11ii
til Fiskeridirektoratet oppgaver over sin produlrsjoi~
etter nzrtilere regler som fastsettes av direilitoratet.
§ 5.
De sotii tinder Ied~else av Fislreridirelrloratet LI[over liontrollen slral i inspelisjonsøyemed ha adgang
til ethvert anlegg for tilvirkning av medisintran, hei
under også anlegg for koldklaring eller filtrering
og trandamperier oiizbord i fistrefartøyer. De hai.
rett til å utta de for kontrollutøvelsen iiødvendige
prøver av den tilvirliete tran o g de til tilvirkningen
anvendte materialer.
Alnlegg som foran nevnt slral vzre forpliktet til
2 etterlromme de påbud soiii liontrollens utøvere i
henliolcl til sin instrtiks gir, samt til å avgi enhver
opplysning om produksjonen og hva derriiecl står I
forbiildelse, sot11 måtte vzre nødvendig til fastslåen
8

av tranens elithet og opprinnelse eller for tilveie.
bringelse av statistisk materiale i Iioatrolløyemed
Ved tilvirkning av tran her i riket forstås også
tilvirkning oinbord på norslr fartøy.
§ 6.
Det er forbudt til framstilling av medisintran i
anvende annen lever enn i 5 1 nevnt.
§ 7.
Det er forbudt å selge ufnder benevnelsen »medisintran« tran, som er tilvirket av annen lever enn i
5 1 nevnt, eller som er oppblandet med andre transorter.
§ 8.

Det er forbudt å anvende i medisintran annetn
tran enn tran framstillet av lever som i 5 1 nevnt.
Likeledes er det forbu'dt å anvende i medisititrari
sådan tran av lever som i 5 1 nevnt, som er raffinert
med kjemiske midler. Fisikeridirektoratet kan dog
betingelsesvis frita fra sist nevnte be~ternm~elsefor
annen medisintran 'enn medkintran soim omfattes
av kontrollstandard A, lifr. reglementets fj 32.
Nzermere bestemmelser herom utferdiges av Fiskeridirelitoratet i ilnstrtiks.

Li

9.

Medisintran skal tilvirkes og foredles her i riket i
følgende sorter:
a. Dampmedisintran utvuanet ved damping eller
annen varmebehandling av lever av bare torsk.

b. Annen dapmedisintran utvunnet ved damping
eller annen varmebehandling.
c. Råtran (rå-, blank inedisilntran) .
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10.

I anlegg som i tj 5 nevnt skal på lett synlig måte
være oppslått plakater med innskjerpelse av de i de
foregående paragrafer inneholdte bestemmelser.
Likeledes skal i slike anlegg oppslås en plakat innefioldeiicle bestemmelsene i $3 11-22.
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il.

Fat og tønner og liknende emballasje som brukes
~iedtilvirliniiig, l a g r h g og omsetning av medisiniran, sltal merkes med betegnelsen »inedisintra~?d
samt med navnet på den leversort eller de leversorter,
hvorav tranen er framstillet, og med det nummer
som anlegget er innregistrert under hos Fiskeridirelctøren. Dessuten skal enballasjen merkes med nummeret på den produksjonsoppgave som tranen i emballasjen gjelder (§ 4).
Det er forbudt å selge og kjøpe medisintran soin
iltlre er merket som her nevnt. Fiskeridirelrtoratet
fastsetter nærmere regler for merkingen.
Videre skal alle beholdere, f. elcs. tanker og kar,
som anvendes til foredling eller lagring av medisintran, merkes med betegnelsen »medisintran«.
Bare medisintran kan fylles på og forefinnes på
einballasje og beholdere som er merket som i denne
naragraf nevnt.

9 12.
Enhver soin vil framstille medisintran skal ialitt,~
de strengeste hygienslre hensyn i alle forhold vedrørende framstillingen og slral derunder sørge for
el omhyggelig renhold av s å vel de rom hvor franistillingen foregår, som av stiinliar, smeltelijeler,
tranbeholdere og den til leveren og tranen beriyttetc
emballasje.
5

13.
I ethvert damperi skal, etter den tilvirkningsiilåte
sorn brukes, stimkar eller blikliar (uriderlegni~igskjeler) være utstyrt med de nødvendige apparater,
slom oser, trakter, silingsliar, avkjølingskar og brholdere samt termoinetse til tilåling av tranens teinperatur.
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14.
Ved kjøp eller .samling av lever fra fisltefartøy
eller annet fartøy inå leveren ikke styrtes eller transporteres 10s i båt eller aniiet skipsrom, men fylles i
r m e tonner, stamper eller kasser. Det et' forbiiclt
å tilvirlie til inedisintran lever sotli ililre har v;rri
behandlet på den måte som foran er påbudt.
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15.

Tønner, stamper eller kasser som benyttes til lever.,
må spyles ined fersk vann eller sjøvann og skrubbes
med kost en gang hvert døgn så lenge de e r i brulr.
Så vel gulvet i ethvert anlegg som ledige tønner
eller annen emballasje som benyttes til leverer], III;I
være renspylet ved avslutningen av hver dags arbeid.

I
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Før leveren anvendes til daiiipinedisiiitraii, i i ~ ådet
l ~ å s e sat ingen galleblære lienger ved den. Dessuteil
må lever av fisk fisliet i tiden l. mai til 30. september
samt lever av fislr soiri hxs gått i rødåte (calanus
Finnmarlricus) vaskes i sent vann.
Lever som er gått i opplnsiiing, niii ikke anvendes
til damprnedisiiltran.
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17.

Ved traiiframstilling i blililr-lrjeler (underlegi~ingskjeler) slral disse vacse variiie før leveren styrtes i
Under den videre oppvarming slral det stadig røres
oin i leveren til denne h a r nådd en temperatur av
ininst ca. 80 gr. Celsius. Varmen dempes deretter
ved å fylle litt kaldt vanri i kjelen. Tranen står en
stutid for å klarne, hvoretter deti øses av eller tappes
på avlijølingsbeholdere.
Ved blilrli-kjeler hvor der også ledes direkte damp
ned i leveren, bør Lemperaturen g å opp i 85-90 gr.
Celsitis.
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18.

N å r der ledes dainp av høyere trykk direkte inil i
leveren, lar en teiiiperaturen stige til minst 90 -0'3
gr. Celsius. Tranen :nå deretter stå i ro en halv
tiines tid, før iiian tapper deri av på avlijolitlgsbeholdere. Under damping og klaring bør dampliaret
holdes mest mulig tilltilrliet for å nedsette luftens
skadelige innvirkning.

5 19.
Silingskar, avkjølingslcar og beholdere hvorpå der
står ferdigdampet medisintran, skal tildeklres mest
mulig, s å tranen beskyttes mot innvirlrnilng av lys og
luft. Dette gjelder også tønner, fat eller kar hvorpa
der står råmedisfintran og blanktran samt lever til
slik tran.

5 20.
Fra avkjølingskaret bør tranen snarest fylles 1
tønner, idet en påser at der ikke følger grakse me!t
over i tølnnlen. Denne bør fylles nesten helt fu!l.
5

21.

En eller to uker etter at tranen er fylt på tønner
eller fat, skal den letterses og mulig b ~ ~ n n f afjernes
ll
Blir tranen lagret for lengere tid, må slikt ettersyn
gjentas en eller to ganger.

5 22.
Den tran slolm fås av graksen etter at primatranen
er utskilt, må ikke innblandes i primatranen.
Den først nevnte tran må holdes for seg selv og
fylles på særslrilte tønner eller fat med saerskilt merke
og merkes tydelig med »sektinda«.
~ e ~ l e ni denne
e
paragraf må også overholdes av
den som omsetter den her omhandlete tran.
€j23.

Enhver som vil utføre medisintran må ved kjøp
(innlagring eller annen mottalring) av mediaintrafi

av norsk opprinnelse og tilvirknilig gi iileddelelse
til kontrollen orn det innkjøpte partis størrelse. Partiets produltsjonsoppgave-nummer (jfr. § 11,l) og
produsentenes registreringsnummer bør så vidi mulig også oppgis. For øvrig skal der gis de opplysninger om partiet liontrollen måtte forlange. Kontrollen har adgang til aaermere undersøkelse av
partiet.
Likeledes må enhver som utfører medisintran ved
kjøp (innlagring eller annen mottaking) av medisintran av fremmed opprinnelse gi meddeleIse til kontrollen om det innkjøpte partis størrelse og opprinnelse og for øvrig gi de opplysninger om partiei
sc?m kontrollen mått'e forlange. Kontrollen skal veci
naermere undersøkelse av partiet avgjøre om det er
anvendbart til medisintran, der under olm det er anvendbart uinder de i § 32 nevnte kontrollstandards.
De godkjente mengder hva sist nevnte anvendelse angår må til enhver tid ikke overstige 15 pst. av den i
løpet av kalenderåret eksporterte mengde medisintran
av norsk kontrollstandard. Det er ikke adgang til å
br,ulie annen fremme3 tran til medisintran undex
foran nevnte kontrollstandards enn den som er godkjent til denne anvendelse.
Det skal hter fra riket ilrlte Ittinne utføres og onisettes for forbruk her i landet mer medisintran enn
hva der er framlrommet gjennom forannevnte oppgaver.
Fiskeridirektoratet kan utferdige inslrulrs vedrmirnde det i denne paragraf påbudte.

All freinmed inedisintran slml ved inilførslen aniiieldes til kontrollen, sotii også sltal ha adgang ti!
å utta prøver og utøve annen iicermere Irontroll av
Kevnte tran og av annen fretntned tran og fretilmede
iilarine oljer unntatt hvalolje i den ustrelcning det
anses for forinålstjenlig For gjerinomførelsen av Itontrollen for medisintran.
Nærmere bestemmelser heroni utferdiges av
Fiskeridirektoratet i inslrulrs.

I I . Spesielle b e s f ~ n i n r ~ l s V~~r~.I I T ~ O I ~ P I ~tffoi~seI
I~IP
(IV
n~edisintrnn.
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25.

Medisintran som utføres her fra rilret, s l i d ved
frailileggelse av liontrollbevis eller annen crklnring
fra en av lrontrollens stasjoner fos lollv~~scnet
legiliii~eres å vcere ltoiitsolltitiderso1zt og gocllijeiil son1
medisintran.

5 26.
Kontrollundersøkelse Iraii teltviteres ved hcnvendelse til den nærmeste av 1iont;olletis stasjoner.
Slik henvendelse, soiii slra1 skje i beliiiielig tid f m
utførslen, kan skje rnuntlig eller s1tsiHlig. Del skal
dog i ethvert tilfelle utferdiges er1 sltriftlig relrvisisjon på dertil av Fisl<eridirelrtoratet niioidnet skjema,
soin overleveres lrontrollens prøvetalzei-, riår clenne
innfinner seg på relrvireriteris lager,

Enliver rekvisisjori av undersølrelse (rnuntlig eller
skriftlig) innfores straks i lrontrollstasjoaens rekvisisjonsprotolroll, livilke11 in~iførelse i alrriinnelighel
blir bestemmende for den selrlrefølge hvori prøvetaking og undersølrelse slral finne sled. 'Tvungeli
kontroll g å r alltid foran defri iiedeiil'or oiiifiandlete
frivillige analyse.

På det i 26 nevnte slrjenia slral seltvireiiten oppgi:
1. Den beilevriclse soiii Lrarieri er solgl tinder og
tnerlret med.
2. Transorten (damp-, råmedisiritran 111. v.), pai.tiets størrelse og etnballasjens art.
3. Forsendelsesrnerlre, tidspunlrl fos forsendelseri,
transportmidlet og varens bestenirrielsessted og
land.
Reltvirenten avgir erlrlaering på tro og love
om a l de11 til inders søl tel se frainstillele medisintran
består av trall soiri er lrjøpt eller av relivirenlen tilvirket sol11 medisintrari av lever av fislr, soiri foreskrevet i den norske fariiialroprr.

Når kontrolltindersøltelse rekvireres, slral det tor
undersøkelse bestemte parti v z r e i elrsportpalrlret
stand (jfr. dog 3 38) og hele partiei eller større
nxriiiere angitte deler av del slra1 v;ere ensartet, fra
saintile beholder eller fra sainiiie siling.

Partiet slral s å vidt iii~iligholdes tydelig atskilt
fra det øvrige lager og forbli slik atskilt s å lenge
tindersøkelsen og den dermed forbundne øvrige lrontroll pågår.

Kontrollens prøvetaker har, n å r relrvisisjonen er
innsendt, å innfinne seg på relrviseiitens lager. Prøvetakeren påser at vedkommende parti er merket i
overensstenimelse rned angivelsene på reltvisisjonen.
Deretter tittar prøvetalreren prøver etter nærmere
fastsatte regler. Umiddelbart etter avsluttet prøvetalting blir samtlige tønner av paitiet 5 forsyne ined
kontrolleiis nierlie (segl).

Kontrollens merlte (segl) skal være p5føi.t det
norslte våpenmerlre (Iøveiiierlte) .

5

31.

Rekvirenten plilrter å stille til disposisjon for
prøvetalreren den arbeidshjelp som denne finner nødvendig for utførelsen av sitt arbeid. Retter selrvirenten eller noen av hans follr seg ilrlte etter de anvisnijnger som prøvetaltere~i gir, Itan prrrvetalrereri
avbryte prøvetalringen.
Prøvetalreren slral til enhver lid ha adgang til reItvirentens lager til Itoritroll av partier soiii ei. forsynt ined Iiontroleiis ~iierlw(segl).

5 32.
I<ontrollundersøkeIsen skal foregii i henhold til
følgende inndeling vedr. tranbetegnelse, Irontrollstandard (kombinasjon av lrontrollfordringer vedr.
kjemiske konstanter, sirialr, lulrt og vitamin A-~IIIIhold) segl og lrontrollbevis:
Norsk
damputvunnet
medisintran

Norsk
damputvunnet
medisintran

Kontrollstandard A

Kontrollstandard B

Norsli
råmedisintran

Korsli
blankniedisintran

Kontrollstandad C

Gadus morrhua og
andre gadusarter

Gadus morrhua

Gul t segl

Hvitt segl

/

I

-l

Blått segl

Gult liontrollbevis Hvitt 1iontiollbev.l Blått liontrollbevis

Kontrollfordringene under de respektive standarcl
fastsettes nærmere av Fislreridirektoratet i instruks
hvori også oversettelser av de foran nevnte tranbetegnelser fastsettes.
Medisintran som ikke svarer til de foran nevnte
standard kan utfores dersom den tilfredsstiller visse
av Fiskeridirektoratet i instrulrs nærmere fastsatte
f ~ r ~ d r i n g eogr dersom den er solgt ulnder og av kontrollen merket med en betegnelse i norsk eller fremmed språk som angir at tranen ilrlre tilfredsstiller
dle foran nevnte kontrollstandard og som ellers ilrlce
inneholder ordet norsk. Den nevnte merking blir

iI~riiiereå oinhaiiclle i itistrulis. Medisintran sol11
lier nevnt får ililie liot~trollei~snieske (segl). Ved
utførslen må bevitnelse fra vedkomi~iende liontrolL
stasjon for at tranen Ilat vært under kontroll forelegges tollvesenet.
Tran som ikke tilfredsstiller de fordringer som i
foregående avsnitt nevnt, kan ikke utføres som medisintran.

g

33.

Den av kontrollstasjonen utførte bedømmelse av
den i instruks fastsatte fordring vedr. lukt og silia!<
Itan, ifall de øvrige Eordringer tilfreclsstilles av rekvirenten innanlies for et utvalg bestående av to p3
iiiedisintranens område saliliyndige inedleinmer,
hvorav Medisintranelrsportørenes Landsforening
oppnevner en og Fiskeridirektoratet en. Utvalgets
bedøllimelse inå vzrP ensstemniig for å ltunrie omstyrte liontrollstasjonens avgjørelse.

I<ontsollbeviset utferdiges i to elrsemplarer og tilstilles relivirenten. Denne oversender det ene eksemplar til tollvesenet på det sted hvor elrspedisjonen av
varen for utførsel finner sted. Det annet eliseinplar
medslendes sliipningsdoliumentene til den utenlandske importør.
Kontrollbeviset skal angi det undersøkte tranpartis
størrelse og sort (danip-, rå-, blailliineclisintran),
eiilballasjens art (jern-, blililr-, elietømmer), forsendclssesmerliet, bestemii~elseslancl,transportn~idlet og

dettes avgailgsdaltiin, relivirentens navn, datuin for
provetaliingen, den benevnelse tranpartiet er solgt
tinder og rnerltet med, saint Bontrollens forsegling.
Dessuten skal beviseit påføres bemerkning oin at
uridersøkelseins resultat tilfredsstiller de av liontrollen oppstilte fordringer til de kjen~isliekonstanter
og kvalitet for øvrig samt at det bare har gyldighet
i oilisetning fra norsk eltsportør til utenlandsk mottaker.

Kontrollbeviset oppbevares av 'rolPvesenet, sein
piker at det parti som beviset omhandler, er i forseglet stand og merliet overenssteinmende ined beviset.

5

36.

I fall undersølielsens reslu-ltat ikke tilfredsstiller de .
32, punltt l og 2 omhandlete liontrollstandard, har
prøvetakeren snarest å fjerne kontsollens segl på det
tranparti, hvorav prøver er uttatt, og frigi dette.
Hvis partiet heller iltlre tilfredsstiller de i 5 32,
punlrt 3 nevnte fordringer, eller ilrke blir eksportert,
slra1 der for undersøkelsen betales spesielt gebyr,
sonl fastsettes av Fiskeridirektoratet. Rekvirenten
kan da forlange unders~rkelsesresultatene iltskrevet
soin frivillig analyse.
§ 37<.
Kontrollen kan tillate, lilts~ot~~
den også kan påby,
at det holdes tran på lager i fullt elrsportpalilret og

1
I

1

I

I

I
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l
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merket stand således at der etter lrontrollunderselrelse
av partiet og etter utstedelse av kontrollbevis under
kontrollens oppsyn kan uttas deler av partiet for
eksport. Ved eksport av slike deler utstedes Ironirollbevis for hver enkelt del ved framvislning av og avskrivning på det opprinnelige utstedte.
Prøvetaking og forsegling skal foregå som i 5 29
nevnt. Kontrollen kan ved slik kontrollundersøkelse
påby ekstra anordninger med hensyn til prøvetakningen, forseglingen og partienes avsondring fra det
øvrige lager.
Dersom tran som her nevnt undergår forandring
titer lengere tids lagring, slik at den ved en senere
lrontrollund~ersøkelse ikke lenger tilfredsstiller vedk.
standrad, skal kontrollen oppheve den tidligere godkjennelse.
§ 38.
Kontrollundersøkelse kan også rekvireres for trari
på større beholdere som er godkjent av lroatrollen.
Tranen må før påfyllingen v m e ensartet, eller den
må blandes godt på beholderen før prøvetaliingen.
Etter prøvetaking fra slike beholdere blir disse å
forsegle både i påfyllings- og tappeliraner.
Ved tapping av tran fra slike beholdere har prøvetakeren å fjerne seglet på tappekranene, å påse tappingen fra beholdere til eksportemballasje, samt
umiddelbart deretter å forsyne denne emballasje med
kontrollens merke (segl).
Etter avsluttet tapping blir beholderens tappekran
igjren å forsegle, ifall der fins kontrollundersøkt tran
tilbake på beholderen,

Kontrollbevis for tran som er undersølct fra beholdere solm nevnt, utstedes etter utført undersøkelse
samt ved utførsel av deler av tranen på beholderen.
Disse deler avskrives på det opprinnelige utstedte
bevis.

Kontroll av tran som eksporteres på emballasje av
mindre innhold enn 10 liter, må floregå på den i foregålende paragraf beskrevne måte.
Dersom slik emballasje utgjøres av flasker eller
annen originalemballasje bestemt for forbrukerny,
skal der over denne emballasjes åpning anbringes
lcontrollmerke (segl) etter forskrifter som nærmer?
fastsettes av Fiskeridirektoratet.
For Irontroll av train som i denne paragrafs 2. ledd
nevnt skal erlegges spesielle gebyrer, hvis størrelse
fastsettes av Fiskeridirektoratet.
Nanrmere forskrifter for øvrig vedr. kontroll av
medisintran på emballasje som her nevnt, Itari fast.
settes av Fiskeridirektoratet.

Kontroll av medisintran som eksporteres i aromatisert stand, skal foregå på den måte at tranen før
aromatiseringen på vanlig måte anmeldes til vedkommende kontrollstasjo~nfor undersøkelse. Rnmeldelsen må inneholde nøyaktig oppgave over mengde,
art og sammensetning av aromatiseringsstoffet, som
må godlcjen~nesav vedlcommende Itontrollstasjon før

tilsetningen. Tilsetningen slral foregå under stasjonens liontroll, lilisom denne har adgang til å utta
prøver av dan aromatiserte tran og også på annen
illåte å ha den under lrontroll.
For lrontroll av tran som i clenrie paragraf nevnt
shal erlegges spesielle gebyrer, hvis størrelse fastsettes av 12islrericlirelrtoratet.

Dcr slral v m e adgaing til under særlige omstendiglieter ii få tranpartier elrsportkontrollert utenfor den
for lrontrollens f u n k s j o n ~ r e rfastsatte arbeidstid. De
lieived forbundne utgifter blir å delrlre av relrvirenteri
etter satser sorn fastsettes av Fislreridirelrtoratet.

111. Besiemn~elservedr. kontr~~ll
ai, vitnn~inirznl~oldet
i t~~erlisiniu.rrt~.
§ 42.

For den som framstiller eller forhandler iiiedisin.
tran på flaslrer og annen originalemballasje bestemt
for forbrulrerne, skal det være adgang til å få slih
trari biologisk lrontrollert med hensyn til vitamin A
og D-in~nholdi tillegg til den ovrige lro~~troll.
Nzermese bestemmelser vedr. nevnte kontroll, deritnder ogsA den avgift eller de avgifter som relrvireiltien skal erlegge, fastsettes av Fislieridirelitorate! i
instrulis.

IV. Besler~znzelser vedr. frivillig rekvisisjo::
zuzdersølselser av trcrnprøver.

crv
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43.
Uer slral ve,d kontrollstasjonene være adgang til
A fit undersøkt tranprøver solm innsendes til stasjoriene. Slilr undersøkelse h a r intet ined den tviingne
!controll å gjøre. Undersøkelsens resultat niedcleles
115 særsliilte for slik analysering anordnete skj-~ ~ n a e r .
For rrtførelse av undersøkelser som foran nevnt,
erlegges en gocltgjørels\e soni fastsettes av Fiskeridirektoratet.

l

V . Bestemnzelser vedr. frorztroll med z~tf~rsle17av
unnen tran enn nzedisintran.

5 44.
Annen tran enn medisintran slcal ved utførslen
være gjenstand for kontroll i dan utstrekning hellsynet til Irontrollen av rnedisiniran tilsier. Der s l a l
lierunder varre adgang til å utta prøver av slik tran.
Nærmere besteinmelse herom fastsettes av Fiskeridirektoratet i instruks.

