
Føring af papirlogbog - fangstdelen 

Hvis dit fartøj har et velfungerende Automatisk Identifikations System (AIS), kan du fritages for at melde afsejling. Det 
forudsætter at fartøjsejeren indberetter fartøjets maritime identifikationsnummer (MMSI) til Fiskeristyrelsen på mail. 
Fangst- og fiskerioplysninger føres i Fangstdelen (over den sorte streg).  
Fangsten skal opgives i levende vægt! (opvejet, renset vægt x artens omregningsfaktor = levende vægt). 
Arter angives med FAO-kode. (se hjælpelisten på side 3). 

 
 

  

 
  
  

Kvitteringsnr. 
på egen linje. 

Kvitteringsnr. 
på egen linje. 

Arten skrives 
med FAO-kode. 

BMS fisk skrives 
på egen linje. 

Kilo under arten. 

Hvis du fisker med trawl og anvender panel, Hvis du fisker med garn, skal du angive, hvor mange garn 
skal du angive panelets nummer fra listen: du anvender. 
”NUMMER TIL PANELTYPE” på side 3. Antallet skrives under rubrikken:  
(Listen findes også indskrevet som bilag 3 ”Redskab (8)”. 
i bekendtgørelse nr. 793/2022 om føring af  
logbog mv.) Du skal også oplyse længde og dybde for hvert 

anvendt garn. 
Nummeret skrives i rubrikken: Længde og dybde skrives i rubrikken: 
”Redskabsstørrelse (10)”. ”Redskabsstørrelse (10)”. 



Føring af papirlogbog - landingserklæring

AKS (AdgangsKontrolSystemet) er i de fleste tilfælde den nemmeste måde at afgive en landingserklæring. Du giver din 
faste opkøber/ samlecentral fuldmagt til dine oplysninger, hvorefter de sørger for at afgive landingserklæring efter hver 
fangstrejse. Hvis du ikke er oprettet som bruger af AKS, eller i de tilfælde, hvor du f.eks. lander til en ny opkøber, som 
ikke har fuldmagt til dine oplysninger, skal du selv lave landingserklæringen.  

Landingserklæringsdelen (under den sorte streg). Fangsten opgives efter landing i nøjagtig kilo, renset vægt!              
En landingserklæring fra papirlogbogen skal afleveres eller indsendes senest 48 timer efter endt losning.        
Hvis den hvide side 0 er brugt til andet formål, kan landingserklæringen føres på den lysrøde side 1. 

 
 
 

Hjælpelister 
Konverterings-/omregningsfaktorer på de mest landede arter (renset til levende vægt) 
Havtaske x 1,22 Rødspætte x 1,05 
Hvilling x 1,18 Rødtunge x 1,05 
Ising x 1,11 Skrubbe x 1,08 
Kuller x 1,17 Skærising x 1,06 
Kulmule x 1,11 Slethvarre x 1,09 
Laks x 1,10 Torsk x 1,17 
Lange x 1,14 Tunge x 1,04 
Lyssej x 1,17 
Mørksej x 1,19 Der er flere hjælpelister på side 3 
Pighvarre x 1,09 

Opvejet kilo 
skrives under 

arten. 
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Hjælpelister (fortsat) 
Nummer til paneltype 

Nr. Paneltype 
1 4-panel fangstpose med panel på minimum 180 mm kvadratmaske
2 4-panel fangstpose med panel på minimum 270 mm diamantmaske

3 2- panel fangstpose med panel på minimum 180 mm diamantmaske
4 Fangstpose med artsselektiv rist med højst 35 mm mellem tremmerne 
5 4-panel fangstpose med seltra panel på minimum 300 mm kvadratmaske
6 Topløs trawl med seltra sorteringsvindue på minimum 175 mm 

7 4-panel sektion fangstpose med panel på minimum 140 kvadratmaske
8 4-panel sektion fangstpose med panel på minimum 270 kvadratmaske
9 2-panel sektion fangstpose med panel på minimum 140 mm
10 Fangstpose med sorteringsrist med højst 50 mm mellem tremmerne 

11 4- panel sektion fangstpose med seltra panel på minimum 300 mm kvadratmaske og skræmmekugler
12 Fangstpose med panel på minimum 120 mm kvadratmaske 
13 Bacoma-sorteringsvindue på minimum 120 mm 
14 Fangstpose med artsselektiv rist med højst 35 mm mellem tremmerne med tunnel/opsamlingspose monteret 

15 Fangstpose med artselektiv rist med højst 19 mm mellem tremmerne 
16 4-panel sektion fangstpose med panel på minimum 300 mm kvadratmaske kombineret med skræmmekugler
17 Fangstpose monteret med skræmmeliner 

Artliste med FAO-koder Landingstilstand med koder 

Blanke ål ELE Makrel MAC Indvolde fjernet (Renset)    GUT 

Brisling SPR Multe MUL Hel fisk WHL 
Fjæsing WEG Mørksej POK Kløer CLA 
Gule ål ELE Pighvarre TUR Kun rogn ROE 
Havtaske MON Rød knurhane GUU Lever LVR 

Helt PLN Rødspætte PLE Under mindstemål BMS 
Hornfisk GAR Rødtunge LEM 
Hvilling WHG Sild HER 

På Fiskeristyrelsens hjemmeside kan 
læse vores vejledninger til, hvordan du 
overholder ”landingspligten”: 

Vejledning til landingspligten for 
Østersøen 

Vejledning til landingspligten for fiskeri 
efter små pelagiske arter 

Vejledning til landingspligten for 
demersalt fiskeri i Nordsøen, Skagerrak 
og Kattegat 

Ising DAB Skrubbe FLE 

Jomfruhummer NEP Skærising WIT 
Knurhane GUG Slethvarre BLL 
Konksnegl WHE Stenbider LUM 
Krabber CRA Stillehavsøsters OYG 

Kuller HAD Taskekrabbe CRE 
Kulmule HKE Tobis SAN 
Kulso LUM Torsk COD 
Kutling GPA Tunge SOL 

Laks SAL Ålekvabbe ELP 
Lange LIN Østers OYF 
Lyssej POL 
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https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/vejledninger-til-erhvervsfiskere/
https://fiskeristyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Fiskeristyrelsen/Erhvervsfiskeri/Vejledninger_til_erhvervsfiskere/Vejledning_OEstersoeen_2022.pdf
https://fiskeristyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Fiskeristyrelsen/Erhvervsfiskeri/Vejledninger_til_erhvervsfiskere/Vejledning_OEstersoeen_2022.pdf
https://fiskeristyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Fiskeristyrelsen/Erhvervsfiskeri/Vejledninger_til_erhvervsfiskere/Vejledning_pelagisk_fiskeri.pdf
https://fiskeristyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Fiskeristyrelsen/Erhvervsfiskeri/Vejledninger_til_erhvervsfiskere/Vejledning_pelagisk_fiskeri.pdf
https://fiskeristyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Fiskeristyrelsen/Erhvervsfiskeri/Vejledninger_til_erhvervsfiskere/Vejledning_Nordsoeen_2022.pdf
https://fiskeristyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Fiskeristyrelsen/Erhvervsfiskeri/Vejledninger_til_erhvervsfiskere/Vejledning_Nordsoeen_2022.pdf
https://fiskeristyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/Fiskeristyrelsen/Erhvervsfiskeri/Vejledninger_til_erhvervsfiskere/Vejledning_Nordsoeen_2022.pdf



