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Dato: 23. februar 2021 

Enhed: Fiskerikontrolkontoret 

J.nr.: 20-4480-000004 
 
 

Vejledning i Fiskeristyrelsens praksis for sanktionering, således at også opkøberes 

prøveresultat og afregninger af industrilandinger omfattes 
 

Fiskeristyrelsen har gennem mere end 20 år anvendt opkøbernes afregninger til afskrivning af de danske 

kvoter, og i forhold til krydskontrol af overensstemmelse mellem arter og mængder registreret i 

logbogen og afregning. Ved uoverensstemmelse mellem logbogsregistreringer og afregninger, som har 

overskredet den tilladte tolerance, er der foretaget sanktionering af de konstaterede 

logbogsovertrædelser. 

Imidlertid har der i Danmark været en praksis med, at der alene sanktioneres fejlskøn på de mest 

betydende arter i lasten – det vil sige arter, som har udgjort mere end 10 % af lasten.  Med indførelsen 

af prøvetagningsplanerne, som trådte i kraft fra 1. januar 2020 og håndhævet fra den 1. april 2020, 

bliver landingserklæringer, afregninger og kvoteafskrivninger derfor i overensstemmelse med gældende 

EU-regler. Dermed gælder praksis med, at kvoteafskrivningen sker på baggrund af afregningen nu for 

alle arter. Det vil sige, at alle arter skal registreres i logbogen, som ligeledes skal fremgå af afregning og 

landingserklæring i forhold til resultatet af sorteringen af de udtagne prøver. 

Opkøbers prøveresultat samt eventuelt fejlskøn og manglende arter vil derfor blive anvendt i 

krydskontrol af overensstemmelse mellem arter og mængder, som er registreret i logbogen, 

landingserklæringen og afregningen, som det også er tilfældet inden for andre typer fiskerier. 

Det betyder samtidig, at Fiskeristyrelsen sanktionerer på baggrund af opkøberes prøveresultat og 

afregninger, dog kun i de tilfælde, hvor prøvemængden har udgjort en repræsentativ prøve (0,5 

promille dog min. 100 kg). 

Når fartøjsføreren modtager prøveresultat/afregning fra opkøberen til brug for udfyldelse af fartøjets 

landingserklæring, bør fartøjsføreren tjekke, om resultatet viser, at lasten indeholder bifangster, der 

overskrider de i tilladelsen eller bilag 6-meddelelsen fastsatte bifangstprocenter og i den forbindelse 

vurdere, om fartøjet skal tage en 15 dages frivillig oplægning. Som bekendt er alternativet, at 

kontrollen i givet fald inddrager tilladelse og årsmængde. 

Resultatet fra de repræsentative prøver vil også blive anvendt ved en eventuel overtrædelse af 

bifangstreglerne for industrifiskeri, som angivet i tabel 1. 

For de arter og farvandsområder, som indgår i den kommissionsgodkendte prøvetagningsplan, vil 

prøveresultatet inden for de anførte intervaller af landingsmængderne, markeret med rødt i tabel 2 

herunder, være repræsentative prøver i henhold til Kommissionens Forordning nr. 954/87. Prøverne vil 

være repræsentative under forudsætning af, at opkøberen regelmæssigt har udtaget prøverne fra start 

til slut af losningen, og at der er udtaget det krævede antal prøver iht. prøvetagningsplan/Kontrol- 

bekendtgørelse, samt at hver prøve er på mindst 10 kg. fisk. 

For industriarter, som ikke er nævnt i tabel 2 – eksempelvis tobis og hundestejler i Østersøen – vil 

modtagerens prøver altid være repræsentative, da modtageren skal udtage mindst 0,5 promille af 

lasten, dog minimum 100 kg. fisk. 
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Tabel 1 

Mulig sanktionering ved anvendelse af resultatet fra de repræsentative prøver ved en eventuel overtrædelse af 

bifangstreglerne for industrifiskeri: 

Resultatet fra de repræsentative prøver kan blive anvendt ved en eventuel overtrædelse af bifangstreglerne for 

industrifiskeri, hvor industrifiskeriet iht. tilladelse og/eller bilag 6-meddelelse er omfattet af regler for 

bifangstprocenter af andre kvoterede arter. 

Overskrides den fastsatte bifangstgrænse i to på hinanden følgende landinger eller 3 gange i alt, eller hvis 

bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider en maksimal bifangstprocent, må fartøjet 

ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. 

Såfremt dette vilkår ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag 

af årsmængder. 

 
Tabel 2 

Art Farvand Prøveantal 

ved landinger 
på 25 tons og 

derunder 

Prøveantal  

ved landinger på 
200 tons og 

derunder 

Prøveantal  

ved landinger over 
200 tons 

Prøverne er 
repræsentative inden for 

følgende intervaller, 
såfremt antallet af prøver 

følger prøvetagnings-
planen og hver prøve er 

på 10 kg. 

Tobis (SAN) Nordsøen 

Skagerrak 

Kattegat 

3 3 

plus 1 pr 
påbegyndt 50 tons 

6 

plus 1 pr 
påbegyndt 250 

tons 

Vil ikke opfylde kravet til 
repræsentative prøver  

Brisling (SPR) 3A 5 5 plus 1 pr. pr 
påbegyndt 25 

tons, dog maks. 10 

21 Mellem 125 tons og 420 
tons 

Brisling (SPR) Nordsøen 5 5 plus 1 pr. pr 
påbegyndt 25 

tons, dog maks. 10 

24 Mellem 125 tons og 480 
tons 

Brisling  (SPR) 3D 5 5 plus 1 pr. pr 
påbegyndt 25 

tons, dog maks. 10 

15 Mellem 125 tons og 300 
tons 

Sild (HER) 3D 5 5 plus 1 pr. pr 
påbegyndt 25 

tons, dog maks. 10 

15 Mellem 125 tons og 300 
tons 

Sperling 
(NOP) 

Alle 5 5 plus 1 pr. pr 
påbegyndt 25 

tons, dog maks. 10 

24 Mellem 125 tons og 480 
tons 

Blåhvilling 
(BLH) 

Alle 3 4 4 plus 1 pr 
påbegyndt 250 

tons 

Vil ikke opfylde kravet til 
repræsentative prøver 

Havgalt (BOR) Alle 3 3 

plus 1 pr 
påbegyndt 50 tons 

6  

plus 1 pr 
påbegyndt 250 

tons 

Vil ikke opfylde kravet til 
repræsentative prøver 

*Andre arter Alle 0,5 promille af  

fangsten dog  

minimum 100 
kg. 

0,5 promille af 

fangsten dog  

minimum 100 kg. 

0,5 promille af 
fangsten 

. 

Vil altid være 
repræsentative prøver  

*For landinger af arter til industri, eksempelvis tobis og hundestejler fra Østersøen, hvor der ikke foreligger nok statistisk 

materiale i form af prøver, skal prøver udtages efter metoden i Kommissionens forordning (EØF) nr. 954/87, hvilket vil 
være 0,5 promille af fangsten dog minimum 100 kg. 
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