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Indledning:
Siden den 1. januar 2015 har alle fangster af industriarter og pelagiske arter i Nordsøen,
Skagerrak og Kattegat skullet landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene eller ej,
og er gældende for alle fiskefartøjer uanset længde. Denne vejledning beskriver kort, hvordan
reglerne kan overholdes. Vejledningen opdateres, hvis 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 visse fiskerier efter små pelagiske arter i Nordsøen er fastsat i Kommissionens
delegerede forordninger 2020/2014
Du kan finde de relevante retsakter her:
Forordning om fælles fiskeripolitik: https://publications.europa.eu/en/publication-detail//publication/127ceea5-76cc-11e3-b889-01aa75ed71a1/language-da

Delegeret forordning om landingsforpligtigelsen i visse typer fiskeri i Nordsøen i 2021-2023
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2014&qid=1610005947373&from=DA
Du kan i øvrigt finde relevant information på Fiskeristyrelsens hjemmeside:
https://fiskeristyrelsen.dk/erhvervsfiskeri/fiskerireformen/

Generelle regler
Ved fiskeri efter pelagiske arter er det ikke tilladt at slippe fangster fri. Alle fangster - uanset
fangstsammensætning -skal tages om bord og landes.
Der findes tre typer undtagelser fra landingsforpligtigelsen:




Undtagelser for arter der har høj overlevelse, når de fanges i bestemte redskaber.
De minimis undtagelser, som tillader at genudsætte bifangster af visse arter i bestemte
fiskerier.
Fisk der er skadet af rovdyr (f.eks. sælskadet og fugleskadet fisk)

Du skal være opmærksom på, at du til enhver tid skal overholde de tekniske regler for
redskabet og maskestørrelsen i det farvand, du fisker i.

Høj overlevelse undtagelse
Du skal være opmærksom på, at der for fangster af sild og makrel fisket med not gælder
særlige undtagelser som følge af høj overlevelse. Fangsten kan slippes fri, før en vis procentdel
af noten er halet ind. Indhalingspunktet er 80% i fiskeriet efter makrel og 90% i fiskeriet efter
sild. Der er knyttet nogle betingelser hertil, herunder at noten skal være udstyret med en
synlig bøjle, og at fartøjet og noten er udstyret med et elektronisk registrerings- og
dokumentationssystem.
De minimis undtagelse
Hvis dit fiskeri er omfattet af en de minimis regel, betyder dette, at du har lov til at
genudsætte de anførte arter, uanset at de er omfattet af landingspligten. Der er for det
enkelte fartøj ikke nogen begrænsning i den mængde, der kan genudsættes på baggrund af de
minimis reglen. Som fartøjsfører skal du dog registrere alle fangsterne, der genudsættes, efter
reglerne om de minimis, da mængden skal anvendes til den nationale afskrivning på kvoterne
For 2021-2023 er der følgende de minimis undtagelse for fiskeri efter pelagiske arter med
flydetrawl:
Op til 1 % af de samlede årlige fangster af almindelig makrel, hestemakrel, sild og hvilling, der
fanges i fiskeriet efter pelagiske arter af trawlere med en længde overalt på op til 25 m, som
anvender flydetrawl (OTM/PTM), og som fisker efter almindelig makrel, hestemakrel og sild i
ICES-afsnit IVb og c syd for 54°N, må genudsættes.
Sådan fører du din logbog
Når du fører din logbog for fangstrejsen, skal hele den ombordtagne fangst registreres.
Logbogen skal føres efter hver fangstoperation, dvs. træk for træk.
Træk for træk registrering betyder, at du skal føre din logbog efter hvert eneste træk. For
fartøjer, der fisker med faststående redskaber, skal logbogen føres, når alle redskaber er
bjærget på fiskepladsen. Det er ikke nok at føre logbogen én gang i døgnet. Hvis du fører
elektronisk logbog, skal du sende din logbog dagligt, senest til midnat.
Hvis du fører papirlogbog, skal din logbog opdateres senest ved midnat.
For fartøjer, der driver fiskeri efter pelagiske arter, skal hele fangsten føres i logbogen.
Fangsten skal som hidtil ikke sorteres. Arter, der ikke overholder mindstemålet, skal 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. Ved beregningen af 50 kg
tæller både fisk over og under mindstemålet. Du bør derfor skrive dit bedste skøn for
artssammensætningen i logbogen. Det er ikke tilstrækkeligt kun at notere den mest betydende
art.
Detaljerede vejledninger for registrering af fangst for et fartøj, der fører elektronisk logbog
eller papirlogbog kan findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside.
Sådan udfylder du en landingserklæring
De samlede landede mængder af alle arter skal fremgå af din landingserklæring, uanset om du
har over eller under 50 kg om bord af den enkelte art. Fangster af arter under mindstemålet
skal være indeholdt i den mængde, der føres i landingserklæringen. Landingserklæringen skal

afspejle artssammensætning og mængde per art i henhold til vejningen/prøveudtagning ved
landing.
Hvis du fører elektronisk logbog, skal din landingserklæring være udfyldt og sendt senest 24
timer efter landingen er overstået.
Hvis du fører papirlogbog, skal din landingserklæring være udfyldt og sendt senest 48 timer
efter landingen er overstået.
Detaljerede vejledninger på udfyldelse af landingserklæring for et fartøj, der fører elektronisk
logbog eller papirlogbog kan findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside.
Regler for fartøjer der fisker på landingserklæring
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
undermålsfisken afsættes til en opkøber af fisk til industriformål, og du får en afregning, vil
fisken blive indberettet til Fiskeristyrelsen. Hvis du derimod selv destruerer fisken og gerne vil
indberette mængden, kan du eventuelt bede din opkøber af konsumfisken om at indberette
disse fisk som anvendt til industri og med en pris til 0 kr.
Afsætning af fangst
Hvis du fisker efter pelagiske arter til konsumformål, skal fangster afsættes som hidtil.
Fangster af arter omfattet af landingspligten 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 det efter Miljøstyrelsens regler om affald ikke er tilladt at
smide fangster under mindstemålet tilbage i havet efter landing i havn. jf. §2 i BEK. Nr. 537 af
22/05/2017.

