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Indledning
Siden den 1. januar 2018 har alle fangster i Østersøen af kvoterede arter skullet landes, uanset om
fangsten overholder mindstemålene eller ej. Dette gælder for alle fiskefartøjer uanset længde. Denne
vejledning beskriver kort, hvordan reglerne overholdes. Vejledningen opdateres, når reglerne ændres,
eller der ændres i de tekniske løsninger, der understøtter landingspligten.
Landingspligten er overordnet fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning EU nr. 1380/2013
om den fælles fiskeripolitik. De nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingspligten i
fiskeriet efter torsk og rødspætte er fastsat i Kommissionens delegerede forordninger 2018/306.
Du kan finde de relevante retsakter her:
Forordning om fælles fiskeripolitik: https://publications.europa.eu/en/publicationdetail//publication/127ceea5-76cc-11e3-b889-01aa75ed71a1/language-da
Forordning om en flerårigplan for torsk-, silde-, og brislingebestandene i Østersøen: https://eurlex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1139&qid=1553769784984&from=DA
Delegeret forordning om gennemførelse af landingspligt for fiskeri efter torsk og rødspætte i
Østersøen: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2018/306/oj?locale=da
Du kan i øvrigt finde relevant information på Fiskeristyrelsens hjemmeside:
https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/fiskerireformen/
Fiskeri i Østersøen
Følgende arter har siden 1. januar 2018 skullet beholdes om bord og landes:
• Torsk (mindstemål 35 cm)
• Laks (mindstemål 60 cm)
•

Rødspætte (mindstemål 25 cm)

•

Sild

•

Brisling

•

Tunge (underområde 22-24)

•

Makrel
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Fangster af disse arter under mindstemålet skal landes, og afskrives på kvoterne.
Ved fiskeri efter sild eller brisling er det ikke tilladt at slippe fangster. Her skal alle fangster - uanset
fangstsammensætning - tages om bord og landes.
Der henvises til udstedte bilag 6 meddelelser vedrørende regler for bifangst af torsk i Østersøen.
Undtagelser for landingspligten
Rødspætte og torsk fanget i fælder, tejner/kurve, ruser og bundgarn er undtaget fra kravet om landing
efter reglerne om høj overlevelse og må derfor gerne genudsættes.
Den skønnede mængde af den pågældende art, der genudsættes, skal føres i logbogen, uanset mængde
Rødspætte og torsk, der fanges uden kvote eller er under mindstemålet og med de ovennævnte
redskaber, skal genudsættes.
Sådan fører du din logbog
Når du fører din logbog for fangstrejsen, skal alle arter omfattet af landingspligten registreres. Kravet
gælder også for fangster under mindstemålet. Logbogen skal føres efter hver fangstoperation, dvs. træk
for træk.
Træk for træk registrering betyder, at du skal føre din logbog efter hvert træk. For fartøjer, der fisker
med faststående redskaber, skal logbogen føres, når alle redskaber er bjærget på fiskepladsen. Det er
derfor ikke tilstrækkeligt at føre logbogen én gang i døgnet. Hvis du fører elektronisk logbog, skal du
sende din logbog senest ved midnat, hvert døgn.
Hvis du fører papirlogbog, skal din logbog opdateres senest ved midnat.
Har du mere end 50 kg om bord af en art, skal dette angives i logbogen. Ved beregningen af 50 kg
medregnes både fisk over og under mindstemålet.
Arter, der er ikke er omfattet landingspligtigten grundet høj overlevelse, skal logbogsføres uanset
mængde. Disse skal logbogsføres under kode GU.
Fangster over mindstemålet føres i logbogen som normalt. Fangster under mindstemålet føres i
logbogen på en ny fangstlinje, og der markeres i feltet for ”Fangst under mindstemålet”.
Fangsten af brisling eller sild til enten industri- eller konsumformål skal som hidtil ikke sorteres.
Arter, der ikke overholder mindstemålet, må derfor opbevares sammen med den øvrige fangst i lasten.
Du skal være opmærksom på, at EU reglerne foreskriver, at alle arter over 50 kg skal føres i logbogen.
Du skal derfor skrive dit bedste skøn for artssammensætningen i logbogen, da det er ikke tilstrækkeligt
kun at notere den mest betydningsfulde art.
Detaljerede vejledninger for registrering af fangst for et fartøj, der fører elektronisk logbog eller
papirlogbog, kan du finde på Fiskeristyrelsens hjemmeside.
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Sådan sender du meldinger
Meldinger skal afsendes som hidtil. Ved angivelse af mængder i meldinger skal både fangster over og
under mindstemålet, som opbevares ombord, oplyses.
For fartøjer, der fører elektronisk logbog, skal meldingen afgives via dette system. For fartøjer, der
fører papirlogbog, skal melding afgives via et link på Fiskeristyrelsens hjemmeside.
Sådan udfylder du en landingserklæring
Dine samlede landede mængder af alle arter skal fremgå af din landingserklæring, uanset om du har
under 50 kg om bord af den enkelte art.
Fangster af arter under mindstemålet skal også vejes art for art og fremgå af landingserklæringen.
Disse mængder skal markeres som BMS (BMS=Below Minimum Size, under mindstemålet).
For fartøjer, der fører elektronisk logbog, skal landingserklæringen være udfyldt og sendt senest 24
timer efter landingen er gennemført.
Hvis du fører papirlogbog, skal du angive din fangst af arter omfattet af landingspligten under
mindstemålet med BMS i landingstilstand.
For fartøjer, der fører papirlogbog, skal landingserklæringen være udfyldt og sendt senest 48 timer
efter landingen er gennemført.
Detaljerede vejledninger for udfyldelse af landingserklæring for et fartøj, der fører elektronisk logbog
eller papirlogbog, findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside.
Regler for fartøjer der fisker på farvandserklæring.
Hvis du fisker på farvandserklæring er du også omfattet af reglerne for landingspligt, men du er ikke
omfattet af pligten til at indberette ilandbringelse af fisk under mindstemålet.
Såfremt fisk under mindstemålet afsættes til en opkøber af fisk til industriformål, og du får en
afregning, vil den opkøbte mængde blive indberettet til Fiskeristyrelsen.
Hvis du derimod selv destruere fisken og gerne vil indberette mængden, kan du eventuelt bede din
opkøber af konsum fisk om at indberette de fisk, som skal anvendes til industri til en pris på 0kr.
Sådan opbevarer du fangsten om bord
I konsumfiskeriet skal fangster under mindstemålet opbevares adskilt fra anden fangst om bord. Du
må gerne blande arter i kasser eller bokse, men det er vigtigt, at du sikrer, at fangsterne ikke kan
forurene og dermed sænke kvaliteten af den del af din fangst, der skal afsættes til konsum.
Fangster under mindstemålet behøver ikke at blive renset eller nedkølet.
For fangster af brisling til industriformål sker landinger som hidtil usorteret.
For fangster af sild til konsumformål sker landinger som hidtil usorteret. Arter under mindstemål kan
derfor opbevares sammen med den samlede fangst i lastrummet.
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Afsætning af fangst
Hvis du fisker efter brisling til industriformål, skal fangster afsættes som hidtil.
Hvis du fisker efter sild til konsumformål, skal fangster over mindstemålet afsættes som hidtil.
Fangster af arter omfattet af landingspligten og som er under mindstemålet, må ikke afsættes til
konsumformål. Fangsterne skal derfor afsættes til industri- eller foderformål.
Fiskeristyrelsen stiller ikke særlige krav til afsætning til industri- eller foderformål. Du skal derfor selv
finde en opkøber/modtager, der ønsker at købe/modtage dine fangster under mindstemålet.
Du skal dog være opmærksom på, at Miljøstyrelsens regler om affald siger, at det ikke er tilladt at
smide fangster under mindstemålet tilbage i havet efter landing i havn, jf. bekendtgørelse nr. 537 af
22/05/2017
Særligt om sælskadet eller fugleskadet fisk
Hvis du under dit fiskeri fanger arter, som er omfattet af landingspligten, og som er skadet af sæler
eller fugle, må du gerne genudsætte disse fangster.
Der er ikke krav om, at disse fangster skal registreres i logbogen, men hvis du ønsker at registrere
disse, kan de anføres i logbogen. Hvis du alligevel vælger at lande fangster, der er skadet af sæler eller
fugle, må disse kun afsættes til industri- eller foderformål. Disse fangster skal opbevares adskilt fra
anden fangst, inklusiv fangster under mindstemålet.
For fartøjer, der ikke er omfattet af logbogspligt, kan fisk som er skadet af sæler indberettes på et
særskilt skema, som findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside. Skemaet skal indsendes på mail
adressen: saelskadetfisk@fiskeristyrelsen.dk.
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