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Introduktion 

Med den statskontrollerede mærkningsordning har fiskere, mulighed for at udøve naturskånsomt 

fiskeri, der kan omsættes med det naturskånsomme mærke på. Mærket henvender sig til de forbru-

gere, som prioriterer bæredygtighed i deres indkøb og også til de restauranter, som ønsker at have 

dansk skånsomt fanget fisk på deres spisekort.  

 

  NaturSkånsomt logo 

Ordningen er en national ordning, jf. bekendtgørelse nr. 1038 af 20. juni 2022 om mærkningsord-

ning for fisk fanget kystnært med skånsomme redskaber. Når der i denne vejledning ikke er angivet 

andet, er det denne bekendtgørelse, der henvises til. 

Ordningen omfatter mindre fartøjer, der fisker med skånsomme redskaber, og fisker arter og be-

stande der forvaltes i overensstemmelse med rådgivning om maksimalt bæredygtigt udbytte (msy). 

Det vil sige arter, der i de udvalgte områder omfatter bestande, der er så sunde og er af en størrelse, 

at fiskeriet ikke påvirker dem i en negativ retning. Endvidere sætter ordningen krav om, at fartøjsfø-

rere, som fisker på ordningen, skal have bestået et AMU-kursus med henblik på at kunne behandle 

fisken, så den har høj kvalitet og friskhed. 

 

2. Ansøgning om licens 901 

Der skal ansøges om og opnås licens hos Fiskeristyrelsen for at kunne fiske og mærke fisk under 

ordningen.  

Det er kun personer eller selskaber, der er registreret som berettiget til at drive erhvervsfiskeri, der 

kan ansøge om licens. Denne gruppe omfatter hovedsageligt erhvervsfiskere med A-status, bier-

hvervsfiskere og erhvervsfiskerselskaber1  

Der kan kun søges licens til fartøjer med en længde på op til 17 meter. Der skal indsendes en ansøg-

ning pr. fartøj, der ønskes licens til.  

Det er et krav, at fartøjsføreren har bestået et kvalitetskursus (se pkt. 1 og 3.2). Ved ansøgning skal 

der medsendes kopi af beviset. Der kan på ansøgningsskemaet knyttes mere end en fartøjsfører til et 

fartøj. Såfremt der er flere fartøjsførere tilknyttet et fartøj, skal alle fartøjsførerne have bestået kvali-

tetskurset. Fartøjsførerne vil fremgå af licensen. 

                                                           
1 Jf. § 11 i bekendtgørelse af lov nr. 261 af 21. marts 2019 om fiskeri og fiskeriopdræt (Fiskeriloven) 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1038
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Der kan løbende ansøges om licens. Ansøgningsskemaet ligger på fiskeristyrelsens hjemmeside – 

kan tilgås her og skal sendes til Fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk 

Fiskeristyrelsen opfordrer til at skrive til os via sikker Digital Post, f.eks. via e-Boks, tunnelløsning, 

virk.dk eller med sikker mail. Fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk angives som modtager. Vejled-

ning til at sende via sikker Digital Post findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside: https://fiskeristyrel-

sen.dk/kontakt/send-sikkert/.  

2.1 Afmelding af licens 

En licens 901 gælder, frem til at ansøger afmelder licensen eller frem til, at Fiskeristyrelsen inddra-

ger licensen grundet manglende overholdelse af regler. Hvis Fiskeristyrelsen inddrager en licens, vil 

den først kunne generhverves et år efter det tidspunkt, den er inddraget. 

Hvis licensindehaver afmelder licensen, kan den først generhverves 1. januar det følgende kalen-

derår. 

 

3. Fiskeri 

Følgende krav gælder i hele den periode, hvor et fartøj har en aktiv licens 901 til skånsomt fiskeri: 

3.1 Redskaber 

Der må kun fiskes med skånsomme redskaber ved alt fiskeri, og der må kun befinde sig skånsomme 

redskaber ombord på fartøjet på alle fangstrejser. Denne betingelser gælder dog ikke ved fiskeri af 

muslinger og østers for fartøjer, som har tilladelse til at medbringe og lande muslinger og østers jf. 

bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger og østers.  

 

Listen over skånsomme redskaber følger bilag 16 i bekendtgørelse nr. 1586 af 22. december 2022 

om regulering af fiskeriet. Listen omfatter følgende redskabstyper: 

• Garn 

• Toggegarn 

• Langliner 

• Pilk og dørg 

• Pelagisk trawl (flydetrawl) 

• Ankret snurrevod og snurpenot (inkluderer ikke flyshooting) 

• Ruser og bundgarn 

• Tejner 

 

Hvis der anvendelse andre redskaber end de nævnte, eller hvis der er andre redskaber ombord på 

fartøjet, vil licensen blive inddraget. 

3.2 Fartøjsfører med hygiejnebevis 

Mærkningsordningen for skånsomt fanget fisk har mål om fisk af høj kvalitet. Det forudsætter, at 

fisken er fanget skånsomt og med hensyn til fiskens friskhed, at den er renset og skyllet så hurtigt 

som muligt, og at fisken er vel iset så tidligt som muligt i processen ombord. 

https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/maerkningsordningen-naturskaansom/
mailto:Fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk
mailto:Fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk
https://fiskeristyrelsen.dk/kontakt/send-sikkert/
https://fiskeristyrelsen.dk/kontakt/send-sikkert/
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For at sikre et kendskab til de faktorer, som påvirker fiskens kvalitet, er det et krav, at fartøjsførerne 

har fuldført og bestået AMU-kurset med titlen Kvalitetssikring/mærkning af skånsomt fanget fisk. 

Kurset har nr. 48533, det varer to dage og afholdes i udgangspunktet på EUC Nordvest i Thisted. 

Navne på de fartøjsfører, der skal knyttes til en licens og kopi af deres bevis fra kvalitetskurset, skal 

sendes til Fiskeristyrelsen ved ansøgningstidspunktet. Kommer der efterfølgende ny fartøjsfører til, 

oplyses det ved skriftlig henvendelse. Alle oplysninger og kopi af bevis sendes sammen med ansøg-

ningsskema til postkasse fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk.  Fiskeristyrelsen opfordrer til at skrive 

via sikker Digital Post – se afsnit 2.  

Kopi af kursusbeviset skal forefindes ombord, så det kan fremvises ved kontrol, og fartøjsføreren 

skal kunne fremvise et person-ID.  

Hvis fartøjsfører ikke har bestået kvalitetskurset, kan fartøjet blive udelukket fra ordningen i 1 år.  

3.3 Meldinger  

Meldinger om afsejling, og ankomst følger de almindelige regler for fiskeri, og der skal meldes jf. 

reguleringsbekendtgørelsens §§ 18 – 22.2 

3.4 Fangstrejsers længde 

Fartøjer med en licens 901 skal overholde krav om, at mindst 80% af fangstrejserne i et kalenderår 

er under 48 timer. For fartøjer, som udover en licens 901 også har tilladelse til fiskeri af muslinger 

og østers, skal 100% af fangstrejserne være under 48 timer.  

Hvis krav til fangstrejsernes længde ikke overholdes, kan fartøjer udelukkes fra ordningen i et år. 

Hvis fartøjsindehaver vælger at udtræde af ordningen, vil kravet blive opgjort fra 1. januar i det in-

deværende år og frem til dato for opsigelse.  

 

4. Mærkning 

Det er kun den del af et fartøjs fangst, som er omfattet af bilag 3 i bekendtgørelsen for mærknings-

ordningen NaturSkånsom3, der kan mærkes og sælges som Naturskånsom. Som logo for Natur-

Skånsom fisk må kun anvendes det logo, der fremgår af bekendtgørelsens bilag 2 (se også side 1 i 

denne vejledning). 

De fiskebestande, som indgår på bilag 3, forvaltes så de efterlever rådgivning om maksimalt bære-

dygtigt udbytte (msy), i henhold til rådgivning fra ICES (Det Internationale Havundersøgelsesråd) 

eller en forskningsbaseret myndighed. Bestanden er så sund, at fiskeriet ikke vil påvirke bestandens 

udvikling i en negativ retning.  

Fisk, der omsættes som kystnært og skånsomt fanget, må ikke blandes med anden fisk. For at kunne 

adskille den fra anden fisk, skal partierne opbevares separat og skal være mærket tydeligt med logo 

                                                           
2 Bekendtgørelse nr. 1586 af 22. december 2022 om regulering af fiskeriet 
3 Bekendtgørelse nr. 1038 af 20. juni 2022 om mærkningsordning for fisk fanget kystnært med 

skånsomme redskaber. 

mailto:fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1038
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allerede ved landing. Når et fartøj ankommer til havn, og før fisken landes og overdrages til opkø-

ber, samlecentral eller til auktion, skal hver kasse være tydeligt mærket med ordningens logo.  

På samlecentraler må fisk mærket som naturskånsom kun samles med anden fisk, der bærer mærket 

NaturSkånsom. Der skal være en tydelig adskillelse af partier med og uden logo i samlecentralernes 

arbejdsproces. Partier, sat til salg på auktion som naturskånsomt fanget, skal være tydeligt mærket 

med ordningens logo i kasserne. 

Hvis partier af fisk, der udbydes som skånsomt fanget, indeholder fisk der ikke indgår på bilag 3 

eller ikke stammer fra fiskeri foretaget af fartøj med licens 901, vil fisken blive afmærket, og fiske-

ren kan få inddraget sin licens. 

 

5. Sanktioner 

Ved overtrædelse af bestemmelserne for mærkningsordningen sanktioneres der efter følgende prin-

cipper: 

Anvendelse af andre end de tilladte redskaber eller hvis der er andre redskaber ombord (dog 

muslinge- og østersfartøjer undtaget jf. pkt. 3.1): Inddragelse af licens i et år fra tidspunktet for 

overtrædelsen.  

Fartøjsfører uden bevis for gennemført kvalitetskursus (AMU-kursus nr. 58533): Inddragelse af 

licens i et år fra tidspunktet for overtrædelsen.  

Manglende efterlevelse af krav om 80% af fangstrejser under 48 timer (for muslinger og østers 

fartøjer 100% under 48 timer): Inddragelse af licens i et år fra tidspunktet for overtrædelsen.  

Mærkning med logo af fisk som ikke er er omfattet af bilag 3: Påbud om at fjerne logo og det 

takseres med bøde 

 

 

 


