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1. Introduktion  

Denne vejledning henvender sig til fiskerilicensindehavere og fartøjsførere, som begår overtrædelser af 

fiskerilovgivningen, der kan medføre tildeling af point.  

  

Der er i EU fastsat et pointsystem for alvorlige overtrædelser af den fælles europæiske fiskeripolitiks 

regler. Pointsystemet har til formål at sikre, at reglerne overholdes, og at der er ens konkurrencevilkår i 

alle EU-farvande. Den fælles fiskeripolitiks regler har til formål at sikre, at de levende akvatiske 

ressourcer udnyttes på en økonomisk, miljømæssig og socialt bæredygtig måde. Tildeling af point er et 

centralt led i at sikre, at dette formål opnås.  

  

Denne vejledning beskriver den måde, hvorpå pointsystemet anvendes, antallet af point der tildeles for 

bestemte alvorlige overtrædelser samt konsekvenserne ved tildeling af point i forhold til suspension og 

inddragelse af fiskerilicensen samt forbud mod at føre et fiskefartøj.  

  

Du kan læse mere om sammenhængen mellem tildeling af point og opfyldelsen antagelighedskravet, 

som er en grundbetingelse for at kunne modtage og beholde et tilskud fra Den Europæiske Hav- og 

Fiskerifond (EHFF) på ordningen Investeringer i fiskefartøjer i Fiskeristyrelsens kommende vejledning: 

”Vejledning om antagelighed for ansøgninger om støtte fra Den Europæiske Hav-og Fiskerifond (EHFF) 

på ordningen Investeringer i fiskerfartøjer ved alvorlige overtrædelser omfattet af pointsystemet”, der 

forventes offentliggjort i november 2019.   

  

2. Regler   

Fiskeristyrelsen er i medfør af forordning 1224/20091 (”Kontrolforordningen”) forpligtet til at tildele 

point til fiskerilicensindehavere som led i sanktioneringen af alvorlige overtrædelser.   

  

Hvorvidt en overtrædelse skal medføre point afhænger af en nærmere vurdering af, om den begåede 

overtrædelse konkret skal betragtes som en alvorlig overtrædelse, hvilket vurderes af Fiskeristyrelsen i 

henhold til EU-reglerne og den nationale fiskerilovgivning. Heri indgår en vurdering af overtrædelsens 

grovhed set i lyset af kriterier som den forvoldte skade, overtrædelsens omfang, værdi eller om der er 

tale om en gentagelse. Du kan i bilag A se en oversigt over de mest centrale regler.   

  

Kontrolforordningens regler om etablering af et pointsystem trådte i kraft den 1. januar 2012.  

  

Datoen for den konkrete overtrædelse er bestemmende for, hvorvidt der henvises til bekendtgørelse nr. 

1058 af 13. november 2012 om pointtildeling m.v. til fiskerilicensindehavere og førere af fiskerfartøjer i 

forbindelse med IUU-fiskeri eller bekendtgørelse nr. 978 af 22. september 2019. Regelgrundlaget er det 

samme, og der vil i den forbindelse kunne ske akkumulation af point for overtrædelser, der er begået før 

hhv. efter at bekendtgørelse nr. 978 af 22. september 2019 er trådt i kraft, forudsat at der ikke er gået 

mere end tre år mellem den sidste alvorlige overtrædelse, der medfører tildeling af point og den nye (se 

afsnit 7).    

  

3. Jurisdiktion  

Fiskeristyrelsen kan tildele fiskerilicenshavere registreret i Danmark og fartøjsførere point, hvis der med 

et fartøj er blevet begået en alvorlig overtrædelse af den fælles fiskeripolitik, uanset at overtrædelsen evt. 

måtte være sanktioneret med bøde eller konfiskation af fangst eller redskaber i en anden EU 

medlemsstat.   

  

Er en alvorlig overtrædelse fx begået i svensk farvand, vil Fiskeristyrelsen som flagstat skulle tildele 

fiskerilicensindehaveren point i henhold til kyststatens vurdering.   

  

                                                             
1 Forordning nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre 

overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (”Kontrolforordningen”).  
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4. Hvilke alvorlige overtrædelser kan medføre point?  

4.1. 12 kategorier af alvorlige overtrædelser i gennemførelsesforordningen  

  

Pointsystemet indebærer, at Fiskeristyrelsen skal tildele indehavere af fartøjer med fiskerilicenser et 

bestemt antal point for de 12 typer alvorlige overtrædelser, som fremgår af bilag XXX til 

gennemførselsforordningen (bilag B, nr. 1-12, i denne vejledning), når overtrædelsen har den fornødne 

grovhed.   

  

Om en overtrædelse har den fornødne grovhed, afgøres af Fiskeristyrelsen efter en konkret vurdering 

under hensyntagen til kriterier, som den forvoldte skade, overtrædelsens omfang, dens værdi, 

eller om den har gentaget sig.     

  

Udgangspunktet vil være, at point udløses for overtrædelser, hvor vedkommende tilsidesætter den 

agtpågivenhed, som en erhvervsudøver med sædvanlig professionel agtpågivenhed skal udvise ved 

udnyttelsen af de akvatiske ressourcer, da disse globalt og samfundsmæssigt lokalt må betragtes som 

sårbare.  

  

Da hensigten er at udvikle en kultur, hvor alle aktører overholder reglerne i den fælles fiskeripolitik, 

tages der højde for at ramme overtrædelser begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvor der kan 

være sket skade på fiskebestandene, eller hvor kontrolindsatsen undermineres. Omvendt kan visse 

overtrædelser efter omstændighederne betragtes som bagatelagtige i relation til pointsystemet. Det vil 

kunne være mindre betydende overtrædelser, f.eks. overtrædelse af et formkrav, der er sket som følge af 

ukendskab til reglerne. Gentagelser vil imidlertid pege i retning af grov uagtsomhed eller forsæt med 

mulighed for pointtildeling.  

Eksempel  

Som eksempel på en vurdering af ovenstående kriterier vil der være visse kategorier af 

overtrædelser, der som udgangspunkt kan betragtes som pointudløsende overtrædelser ud 

fra en umiddelbar grovhedsvurdering. Dette vil fx være direkte fiskeri efter en truet 

bestand, der er indført fiskeristop eller fiskeforbud for. Begrundelsen for en pointtildeling 

vil være, at fiskeristop eller lukning af et område er indført af hensyn til 

bestandsbeskyttelsen, at fiskeri i dette område derfor vil medføre direkte skade på 

bestandene, og at fiskeren klart agerer ulovligt.  

4.2. Alvorlige overtrædelse af landingsforpligtelsen  

Pointsystemet indebærer også, at alvorlige overtrædelser af landingsforpligtelsen skal medføre tildeling 

af point, såfremt overtrædelsen har den fornødne grovhed, jf. kontrolforordningens artikel 90, stk. 1, 

litra c. Overtrædelseskategorien omfatter overtrædelser af forpligtelsen til at bringe fangsten i land.   

  

Om en overtrædelse af landingsforpligtelsen har den fornødne grovhed, afgøres af Fiskeristyrelsen 

under hensyntagen til kriterier som skadens art, værdi, overtræderens økonomiske situation og 

overtrædelsens omfang eller gentagelser.   

  

5. Antal point   

Fiskeristyrelsen tildeler point til indehaveren af fiskerilicensen for hver overtrædelse, som der er begået. 

Du kan i bilag B se, hvor mange point hver alvorlig overtrædelse af den fælles europæiske fiskeripolitiks 

regler medfører.   

  

Der kan dog maksimalt tildeles 12 point pr. inspektion (fangstrejse). Hvad dette betyder er, at såfremt 

der i forbindelse med en fangstrejse er blevet begået flere overtrædelser, der hver især er grove nok til at 

medføre tildeling af point, vil der maksimalt blive tildelt 12 point for fangstrejsen. Men har man over 

flere fangstrejser begået forhold, der medfører tildeling af point, vil licensindehaveren kunne modtage 

mere end 12 point for den samlede pointafgørelse.    

  



4  

Definitionen af, hvad der udgør en inspektion, er ikke begrænset til en fysisk ombordstigning af et fartøj 

(inspektion til søs, havnekontrol og enhver anden fysisk inspektion af et fartøj, køretøj eller lokaler), 

men kan bl.a. også omfatte kontrol af et fartøjs elektroniske registreringssystemer og logbøger.    

  

Hvis en kontrol af et fartøjs elektroniske registreringssystemer påviser flere alvorlige pointudløsende 

overtrædelser, der har fundet sted på forskellige fangstrejser, anses hver overtrædelse for at være blevet 

konstateret i en separat og særskilt inspektion.    

  

6. Hvornår er de tildelte point gældende fra?   

Pointene får virkning fra endelig administrativ afgørelse, dvs. når klagefristen for Fiskeristyrelsens 

afgørelse om point er udløbet, eller en eventuel klage er endeligt afgjort af den administrative 

klageinstans.   

  

En afgørelse får derimod ikke opsættende virkning ved at indbringe den for domstolene, og pointene vil 

således få virkning fra det tidspunkt, hvor en administrativ afgørelse er endelig. Point bliver tilskrevet 

fiskerilicensen eller fartøjsføreren fra tidspunktet for overtrædelsen.   

  

7. Hvor længe bliver pointene på fiskerilicensen?   

Alle tildelte point slettes hvis en fiskerilicensindehaver ikke begår en ny alvorlig overtrædelse 

inden for tre år fra den seneste alvorlige overtrædelse, medmindre der er sket permanent 

suspension af fiskerilicensen.  

  

Hvis fiskerilicensindehaveren begår nye pointudløsende overtrædelser inden udløbet af treårsperioden 

fra seneste overtrædelse, vil de nye point blive tilføjet til fiskerilicensindehaverens totale antal point og 

treårsperioden løber fra datoen for den nye overtrædelse.   

  

Hvis der er akkumuleret et antal point, der udløser suspension, vil pointene forsat være gældende efter 

suspensionens udløb, indtil de bortfalder efter treårsperioden.  

  

  

  

  

8. Mulighed for sletning af point   

Er der registreret point på fiskerilicensen, kan indehaveren af  fiskerilicensen, inden for treårsperioden 

efter en alvorlig overtrædelse er begået, anvende én af de nedenstående muligheder til at få slettet to 

point:  

  

• Fiskerfartøjet, der er benyttet til at begå den overtrædelse, som medførte tildeling af point, derefter 

anvender et satellitbaseret fartøjsovervågningssystem eller elektronisk registrerer og sender 

fiskerilogbogs-, omladningsopgørelses- og landingsopgørelsesdata uden at være retligt forpligtet 

til at benytte denne teknologi. Der skal således være tale om et frivilligt initiativ, som ikke blot 

opfylder et retligt krav til fiskerfartøjet.  

  

• Indehaveren af fiskerilicensen efter tildelingen af point frivilligt deltager i fiskeri i videnskabeligt 

øjemed for at forbedre fiskeredskabers selektivitet.  

  

• Indehaveren af fiskerilicensen er medlem af en producentorganisation og året efter tildelingen af 

point accepterer producentorganisationens fangstplan, der giver en reduktion på 10 % af 

indehaverens fiskerimuligheder.  

  

• Indehaveren af fiskerilicensen deltager i fiskeri, der er omfattet af en miljømærkeordning, som går 

ud på at certificere og fremme mærker for fiskevarer, der stammer fra velforvaltet havfiskeri, og 

sætte fokus på spørgsmål om bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne.  

  

For hver treårsperiode, der er gået siden den sidste alvorlige overtrædelse, kan indehaveren af en 

fiskerilicens kun én gang benytte en af de muligheder, der fremgår ovenfor til at reducere det tildelte 
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antal point, og kun under forudsætning af at reduktionen ikke medfører, at alle fiskerilicensens point 

slettes.  

  

For at benytte muligheden for at få fratrukket point skal man indsende en ansøgning herom til 

Fiskeristyrelsen. Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse og behørig dokumentation for den aktivitet, 

der giver mulighed for få fratrukket point.  

  

Ansøgningen skal sendes til pointhoeringssvar@fiskeristyrelsen.dk eller mail@fiskeristyrelsen.dk. Du 

kan også sende via sikker Digital Post, og du kan finde en vejledning til at sende via sikker Digital Post 

på Fiskeristyrelsens hjemmeside: https://fiskeristyrelsen.dk/kontakt/send-sikkert/.  

  

Slettes der point i medfør af ovenstående muligheder, vil indehaveren af fiskerilicensen blive underrettet 

herom. Indehaveren af fiskerilicensen vil også blive underrettet om, hvor mange point der er tilbage på 

licensen.  

  

9. Midlertidig suspension og permanent inddragelse af fiskerilicensen   

Akkumulering af point vil kunne medføre midlertidig suspension af fiskerilicensen og vil i yderste 

konsekvens kunne medføre en permanent inddragelse af licensen for et fiskerfartøj til at udøve 

erhvervsmæssigt fiskeri.  

  

Antallet af point og suspensionsperioden følger af skemaet:     

  

Antal point  Suspensionsperiode for fiskerilicens  

18  2 måneder   

36  4 måneder   

54  8 måneder   

72  12 måneder   

90  Permanent inddragelse  

  
10. Hvad er konsekvensen af suspension?    

Hvis fiskerilicensen suspenderes, vil fiskerilicensindehaveren i forbindelse med den afgørelse, hvor det 

suspensionsudløsende pointantal er opnået, modtage følgende oplysninger:   

  

• At licensen er suspenderet   

• Datoen for suspensionens start   

• Suspensionens længde   

• Hvilke handlinger licensindehaveren skal iværksætte i anledning af suspensionen   

  

Suspensionen træder i kraft fire uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, medmindre afgørelsen er 

påklaget til en administrativ klagemyndighed.   

  

Når suspensionen af fiskerilicensen træder i kraft, skal fartøjet øjeblikkeligt indstille alt fiskeri og skal 

straks vende tilbage til sin hjemhavn eller en havn, der anvises af Fiskeristyrelsen. Fiskeristyrelsen vil 

også orientere om, hvordan eventuel ombordværende fangst skal håndteres. I udgangspunktet er 

ombordværende fangst lovlig indtil suspensionsperiodens indtræden og kan dermed landes og 

omsættes.       

  

Suspensioner registreres i overtrædelsesregisteret.   

  

Et fiskerfartøj, hvis fiskerilicens er suspenderet, må ikke fiske i suspensionsperioden. Hvis et fiskerfartøj 

alligevel fisker i en suspensionsperiode, vil overtrædelsen være omfattet af kategori 7 i bilag XXX (se 

bilag B) og kunne udløse 7 point samt en strafferetlig sanktion. En fiskerilicens kan ikke overdrages i 

suspensionsperioden.   

  

https://fiskeristyrelsen.dk/kontakt/send-sikkert/
https://fiskeristyrelsen.dk/kontakt/send-sikkert/
https://fiskeristyrelsen.dk/kontakt/send-sikkert/
https://fiskeristyrelsen.dk/kontakt/send-sikkert/


6  

11. Hvad er konsekvensen af inddragelse?    

For at et fartøj kan anvendes til kommercielt fiskeri, er det en betingelse, at det har en fiskerilicens. 

Fiskerilicensen er permanent tilknyttet det enkelte fartøj, og følger således fartøjet ved eventuelle 

overdragelser.  

  

Hvis fiskerilicensen inddrages permanent, skal fartøjet øjeblikkeligt indstille alt fiskeri, og skal straks 

vende tilbage til sin hjemhavn eller en havn, der anvises af Fiskeristyrelsen.  

  

Når en fiskerilicens er inddraget, kan den ikke overføres, og fartøjet kan herefter ikke indgå i EU’s 

fiskerflåde. Det er dog i inddragelsesperioden tilladt, at den til licensen tilknyttede kapacitet og/eller 

kvoteandele overdrages eller på anden vis sælges i overensstemmelse med gældende regler på området, 

blot så længe at fartøjet i suspensionsperioden ikke anvendes til fiskeri eller ved permanent inddragelse 

indgår i EU’s fartøjsflåde.   

  

Det skal hertil bemærkes, at ovenstående alene er udtryk for Fiskeristyrelsens fortolkning af reglerne. 

Fiskeristyrelsen vil afklare spørgsmålet om kvoter og kapacitet i suspensionsperioden med 

Kommissionen, hvorfor denne fortolkning kan ændre sig. Men indtil en endelig afklaring foreligger, er 

ovenstående udtryk for Fiskeristyrelsens fortolkning af reglerne.   

  

Afgørelser om permanent inddragelse af fiskerilicensen kan af fiskerilicensindehaveren forlanges 

indbragt for domstolene. Anmodning herom skal fremsættes inden fire uger efter, at inddragelsen er 

meddelt indehaveren. Fiskeristyrelsen anlægger herefter retssag mod indehaveren efter retsplejelovens 

regler for civile sager. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning.  

  

12. Salg og overdragelse af fartøjer med point  

Tildelte point følger fartøjet ved salg og anden overdragelse. Pointene forbliver således på licensen i 

indtil tre år efter seneste alvorlige overtrædelse, uanset om licensen sælges eller på anden vis overføres.   

  

Indehaveren af fiskerilicensen skal informere en eventuel fremtidig licensindehaver om det antal point, 

vedkommende har fået tildelt, pointenes gyldighedsperiode samt om hvornår treårsperioden for 

pointene udløber, når fiskerfartøjet udbydes til salg, eller ejendomsretten til fartøjet tilbydes overdraget 

på anden måde.  

  

En fiskerilicensindehaver kan til enhver tid rette henvendelse til Fiskeristyrelsen, som kan oplyse og 

udstede en bekræftet kopi om det antal point, der er registreret på fartøjet i overtrædelsesregistret som 

aktive.  

  

På tilsvarende måde kan en fartøjsfører få oplyst, hvor mange point Fiskeristyrelsen har tildelt denne i 

hans egenskab af fartøjsfører, samt hvor mange der fortsat er aktive.  

  

Hvis en af de ovenfor anførte muligheder for sletning af point er anvendt til at reducere antallet af point 

på licensen af en sælgende indehaver, kan en ny licensindehaver ikke benytte sig af en af disse 

muligheder for yderligere reduktion af antallet af point i samme treårsperiode.   

  

13. Point til fartøjsførere   

Der skal tildeles point til fartøjsføreren i samme omfang som til fiskerilicensindehaveren. Som 

udgangspunkt bliver der kun tildelt point til en fartøjsfører, der har været ansvarlig fører af det 

pågældende fiskerfartøj, hvis der tillige er tildelt point til fiskerilicensindehaveren. Dog vil der for 

overtrædelser begået efter 1. oktober 2019, jf. bekendtgørelse nr. 978 af 22/09/2019, kunne lægges vægt 

på gentagelse i forhold til en fartøjsførers identiske overtrædelser med forskellige fartøjer. I sådanne 

sager vil føreren beroende på en nærmere konkret grovhedsvurdering kunne tildeles point, selvom 

licensindehaveren ikke bliver tildelt point.  

  

Akkumulerer fartøjsføreren 18, 36, 54, 72 eller 90 point meddeles fartøjsføreren forbud mod at føre et 

fiskefartøj. Antallet af point og forbudsperioden følger af skemaet:  
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Antal point   Forbudsperiode for fartøjsfører  

18  2 måneder   

36  4 måneder   

54  8 måneder   

72  12 måneder   

90  Permanent   

  

Konsekvensen ved at få forbud mod at føre fiskefartøj med fiskerilicens er, at pågældende mister retten 

til at føre et EU-fiskefartøj i suspensionsperioden og denne kan således ikke være ansvarlig for 

fangstrejsen. Martime beviser mv., som føreren har opnået, vil ikke være berørt af en midlertidig eller 

permanent inddragelse af retten til at føre et fiskefartøj.  

  

Afgørelser om permanent forbud mod at føre fiskefartøj kan af fartøjsføreren forlanges indbragt for 

domstolene. Anmodning herom skal fremsættes inden 4 uger efter, at inddragelsen er meddelt 

fartøjsføreren. Fiskeristyrelsen anlægger herefter sag mod fartøjsføreren i den borgerlige retsplejes 

former. Anmodning om sagsanlæg har ikke opsættende virkning.  

  

Pointene får virkning fra endelig administrativ afgørelse, dvs. når klagefristen er udløbet, eller en 

eventuel klage er endeligt afgjort i den administrative klageinstans.   

  

Hvis afgørelsen om point indbringes for domstolene, ændres virkningstidspunktet ikke, da anmodning 

om sagsanlæg ikke har opsættende virkning.  

  

Hvis en fartøjsfører, som har fået tildelt point, ikke begår en ny alvorlig overtrædelse, som medfører 

point inden for tre år fra den seneste alvorlige overtrædelse, slettes alle point, medmindre fartøjsføreren 

har fået et permanent forbud.  

  

14. Yderligere information  

Du kan finde yderligere information på Fiskeristyrelsens hjemmeside www.fiskeristyrelsen.dk.  

  

Hvis du har spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsen på telefonnummer 72 18 

56 00 eller på mail@fiskeristyrelsen.dk.  

    

15. Bilag A – Overblik over de centrale love og regler  

Lov nr. 261 af 21. marts 2019 om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven):   

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208281  

  

Bekendtgørelse nr. 1058 af 13. november 2012 om pointtildeling m.v. til 

fiskerilicensindehavere og førere af fiskerfartøjer i forbindelse med IUU-fiskeri 

(pointbekendtgørelsen):  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143209  

  

Bekendtgørelse nr. 978 af 22. september 2019 om pointtildeling m.v. til 

fiskerilicensindehavere og fartøjsførere i forbindelse med alvorlige overtrædelser af 

reglerne i den fælles fiskeripolitik (pointbekendtgørelsen): 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210156   

  

Forordning nr. 1224/2009 af 20. november 2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning 

med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik 

(kontrolforordningen):   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&from=EN  

  

Forordning nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, 

afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-forordningen):  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1005&from=DA  

http://www.fiskeristyrelsen.dk/
http://www.fiskeristyrelsen.dk/
http://www.fiskeristyrelsen.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208281
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208281
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143209
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143209
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210156
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210156
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009R1224&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1005&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1005&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1005&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1005&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1005&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R1005&from=DA
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Forordning nr. 404/2011 af 8. april 2011 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets 

forordning nr. 1224/2009 om oprettelse af en EF-kontrolordning med henblik på at sikre 

overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik (Gennemførelsesforordningen):  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0404&from=da  

  

Du kan også finde de nævnte EU-regler på EUR-Lex, http://www.eur-lex.europa.eu, og de danske regler 

på Retsinformation, www.retsinformation.dk.  

     
16. Bilag B – Overblik over overtrædelseskategorier og antal point  

Nedenfor følger en tabel over de forskellige overtrædelseskategorier for hvilke der kan tildeles point, 

hvis det vurderes at overtrædelsen er grov.   

  

Nr.  Alvorlige overtrædelser  Point  

1  Manglende opfyldelse af forpligtelsen til at registrere og 

rapportere fangstdata og fangstrelaterede data, herunder data, der 

skal sendes via det satellitbaserede fartøjsovervågningssystem 

(Artikel 90, stk. 1, i kontrolforordningen sammenholdt med 

artikel 42, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 1, litra b), i forordning 

(EF) nr. 1005/ 2008)  

3  

2  Anvendelse af forbudte fiskeredskaber eller fiskeredskaber, der 

ikke opfylder kravene i Unionens lovgivning (Artikel 90, stk. 1, i 

kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a), 

og artikel 3, stk. 1, litra e), i forordning (EF) nr. 1005/ 2008)  

4  

3  Forfalskning eller tilsløring af mærkning, identitet eller 

registrering (Artikel 90, stk. 1, i kontrolforordningen 

sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 1, 

litra f), i forordning (EF) nr. 1005/ 2008)  

5  

4  Tilsløring, forfalskning eller tilintetgørelse af bevismateriale 

vedrørende undersøgelser (Artikel 90, stk. 1, i  

kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a), 

og artikel 3, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 1005/ 2008)  

5  

5  Ombordtagning, omladning eller landing af undermålsfisk i strid 

med gældende lovgivning eller manglende opfyldelse af 

forpligtelserne til at lande undermålsfisk (Artikel 90, stk. 1, i 

kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a), 

og artikel 3, stk. 1, litra i), i forordning (EF) nr. 1005/ 2008)  

5  

6  Fiskeri i en regional fiskeriforvaltningsorganisations område på 

en måde, der er uforenelig eller i strid med den pågældende 

organisations bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger (Artikel 

90, stk. 1, i kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 

1, litra a), og artikel 3, stk. 1, litra k), i forordning (EF) nr.  

1005/ 2008)  

5  

7  Fiskeri uden gyldig licens, godkendelse eller tilladelse udstedt af 

flagstaten eller den relevante kyststat (Artikel 90, stk. 1, i 

kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a), 

og artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1005/ 2008)  

7  

8  Fiskeri i et lukket område, i en forbudsperiode, uden kvote, efter 

at kvote er opbrugt, eller dybere end en tilladt dybde (Artikel 90, 

stk. 1, i kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 1, 

litra a), og artikel 3, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1005/ 

2008)  

6  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0404&from=da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0404&from=da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0404&from=da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0404&from=da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0404&from=da
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0404&from=da
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.retsinformation.dk/
http://www.retsinformation.dk/
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9  Direkte fiskeri efter en bestand, som der er indført fiskeristop eller 

fiskeriforbud for (Artikel 90, stk. 1, i kontrolforordningen 

sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 1, 

litra d), i forordning (EF) nr. 1005/ 2008)  

7  

10  Hindring af fiskerikontrollørernes arbejde med at kontrollere, om 

de gældende bevarelses- og forvaltningsforanstaltninger 

overholdes, og af observatørernes arbejde med at observere, om 

de gældende bestemmelser i Unionens lovgivning overholdes 

(Artikel 90, stk. 1, i kontrolforordningen sammenholdt med 

artikel 42, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 1, litra h), i forordning 

(EF) nr. 1005/ 2008)  

7  

11  Omladning eller deltagelse i fællesfiskeri med andre fartøjer eller 

støtte til eller forsyning af sådanne fartøjer, som beviseligt har 

udøvet IUU-fiskeri efter forordning (EF) nr. 1005/2008, især 

fartøjer opført på EU's eller en regional  

fiskeriforvaltningsorganisations IUU-liste (Artikel 90, stk. 1, i 

kontrolforordningen sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a), 

og artikel 3, stk. 1, litra j), i forordning (EF) nr. 1005/ 2008)  

7  

12  Anvendelse af fiskerfartøjer uden nationalitet, dvs. statsløse 

fartøjer, jf. folkeretten (Artikel 90, stk. 1, i kontrolforordningen 

sammenholdt med artikel 42, stk. 1, litra a), og artikel 3, stk. 1, 

litra l), i forordning (EF) nr. 1005/ 2008)  

7  

Kontrol- 

forordning  

Manglende landing af arter underlagt kvoter, som fanges under et 

fiskeri, medmindre sådan landing ville stride mod forpligtelser, 

der følger af reglerne i den fælles fiskeripolitik, når fiskeriet eller 

fiskeriområderne er omfattet af disse regler. (Artikel 90, stk. 1, 

litra c, i kontrolforordningen)  

7  

  

  


