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En national torskeplan for Nordsøen og Skagerrak  
 

 

1. Formål 
Den nationale torskeplan har hjemmel i forordning 2020/900 artikel 2, der ændrer forordning 

2020/123, artikel 14, stk. 3e. Forordningen fastsætter redskabskrav og supplerende bestemmelser til 

beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak og gælder for fiskeri med trawl, langliner og 

vod. Bestemmelserne om redskabskrav træder i kraft, medmindre en national torskeplan, som skal 

sendes til Kommissionen, træder i kraft senest den 15. august 2020.  

 

Forordningen fastsætter muligheden for en national torskeplan med henblik på at fastholde torske-

fangsterne i 2020 i nærmere definerede områder af Nordsøen, samt i Skagerrak, på et niveau svarende 

til de fastsatte fiskerimuligheder. Dette kan ske ved fastlæggelse af geografiske eller tekniske foran-

staltninger eller en kombination heraf.  Formålet med den nationale torskeplan er derved at under-

støtte, at fangster fra danske demersale fartøjer, der i nærmere definerede områder af Nordsøen fisker 

med bundslæbende redskaber fra 70 mm og i Skagerrak fisker med bundslæbende redskaber fra 90 

mm, holdes inden for de fastsatte fiskerimuligheder for torsk i Nordsøen og Skagerrak, med henblik på 

ikke at overskride, men fortsat kunne benytte, den tildelte kvote. Derudover har planen, med henblik 

på at bidrage til genopbygningen af torskebestanden i de omfattede områder, til formål at reducere fi-

skeridødeligheden for juvenile torsk (ungtorsk), det vil sige torsk under den bevarelsesmæssige mind-

stereferencestørrelse, der er 35 cm for torsk i Nordsøen og 30 cm for torsk i Skagerrak.  

 
Med henblik på at efterleve dette formål introduceres med denne plan en række supplerende tiltag for 

torsk. 

 

2. Forordning 2020/900 om supplerende tiltag for torsk i 2020 
I december 2019 blev EU og Norge enige om at reducere fiskerimulighederne efter torsk i Nordsøen og 

Skagerrak med 50% for 202012 sammenholdt med 2019 samt indføre en række gydelukninger i 1. kvar-

tal i Skagerrak samt den Nordlige Nordsø. I tillæg hertil blev det aftalt, at der snarest muligt i 2020 

skulle fastlægges fælles supplerende tiltag for torsk, med henblik på at hjælpe til genopbygningen af 

bestanden.  

 

På trods af ambitionen om fælles tiltag valgte man i EU at arbejde videre med egne supplerende tiltag 

for EU-farvande, samt britiske farvande. Forordning 2020/900 fastsætter disse supplerende tiltag for 

torsk. Herefter er det fra 15. august 2020 forbudt at fiske i definerede ’begrænsede områder’ med 

bundtrawl og vod med en mindstemaskestørrelse på mindst 70 mm i 4a og 4b eller mindst 90 mm i 3a, 

                                                             
1 Jf. Rådets forordning (EU) 2020/123. 
2 Rådgivningen anbefalede en reduktion på -61% med henblik på at have genopbygget bestanden til over referen-

cepunktet Blim i 2021 gennem fastsættelse af fiskerimuligheder alene (dvs. uden supplerende forvaltningstiltag).  
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samt med langliner, medmindre man lever op til en af de fastsatte adgangsbetingelser. Følgende red-

skabskoder er omfattet af forbuddet: OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS3. 

De ’begrænsede områder’ dækker EU-farvande i ICES-afsnit 4a, nord for 58°30′00″N og syd for 

61°30′00″N og i EU-farvande i ICES-afsnit 3a.20 (Skagerrak), 4a og 4b, nord for 57°00′00″N og øst 

for 5°00′00″Ø.  

 
Figur 1: Kortet ovenfor viser de ’begrænsede områder’ i Skagerrak (område 3aN), Nordsøen udfor den jyske vest-

kyst (område 4b) og den nordlige Nordsø (område 4a) (grønt), de allerede vedtagne gydelukninger fremgår med 

rødt. Kilde: DTU Aqua 

 

I tillæg til tiltagene i EU-farvand har Norge, i tillæg til gydelukningerne i norsk zone, fastlagt yderligere 

3 lukkede områder i perioden fra 1. juli til 31. december 2020, kombineret med RTC-kontroller (se af-

snit 5.4).  

 

                                                             
3 De konkrete redskaber er fastsat i bilag 1. 
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Figur 2: Kortet viser lukningerne i norsk zone, hvor Coral Edge er en gydelukning fra 1. januar til 28. 

februar. På Egersundbanken er der en gydelukning 1. januar – 31. marts, mens et udvidet område er 

lukket 1. juli-31. december. På Lille Fiskebanke er der en gydelukning 1. februar – 15. marts, mens et 

udvidet område er lukket 1. juli-31. december. Midtbanken er et nyt område lukket i perioden 1. juli-31. 

december. 

3. Baggrund 
3.1 Den biologiske situation for torskebestanden 

Fiskerimulighederne for torsk i Nordsøen, Skagerrak og den østlige Engelske Kanal (herefter samlet 

benævnt ’Nordsø’ torsk) for 2020 blev fastsat som en 50% reduktion af fiskerimulighederne for 2019. I 

rådgivningen fra Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) for ’Nordsø’ torsk i 2021 er antagel-

sen, at fangsterne i 2020 ikke overstiger den fastsatte TAC for 2020, og fiskeridødeligheden for 2020 

beregnes derfor til F4 0,29, hvilket er under halvdelen af den beregnede fiskeridødelighed i 2019, på F 

0,64. I 2019 vurderede ICES i rådgivningen for 2020, at fiskeridødeligheden i 2019 ville være F 0,5. 

Den formodede F har derfor været vurderet lavere end den beregnede F. Dette skyldes dog særligt, at 

gydebiomassen er blevet nedjusteret, og fiskeridødeligheden er blevet opjusteret i forhold til sidste års 

bestandsvurdering. 

 

I 2020 formodes der, jf. ICES rådgivningen for 2021, at være 14% discard totalt i fiskeriet af Nordsø-

torsk fra alle lande, hvilket formodes at kunne indeholdes i de samlede fastsatte fiskerimuligheder på 

17.679 tons. Hvilke fiskerier eller lande, der bidrager til discard er ikke nærmere uddybet. Siden 2016 

indeholder discard-estimatet også fangster under mindstereferencestørrelsen. Den formodede 

discardrate er fastsat som den samme relative andel som i 2019. Opgørelserne fra DTU Aqua viser, at 

discarden af torsk i dansk fiskeri i Nordsøen og Skagerrak tilsammen estimeres til at ligge på 7 % i 

2018 og 5% i 20195. Dette dækker over et højere discardtal i Skagerrak på 13% i 2018 og 9% i 2019, 

mens discardtallet i Nordsøen ligger på 3% i 2018 og 2% i 2019.  

 

Bestanden er i 2020 under Blim6. ICES’ vurdering af gydebiomassen viser, at der er stor usikkerhed 

om størrelsen på bestanden, hvor gydebiomassen over tid gentagne gange er blevet nedjusteret. I 2016 

                                                             
4 F: Fiskeridødelighed 
5 DTU tallene for 2019 er foreløbige. 
6 ”Blim”: Referencepunktet for en bestands gydebiomasse, under hvilket der kan være reduceret reproduktions-

evne. 
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og 2018 blev fiskerimulighederne fastsat på Fmsy punktværdien7. Efterfølgende er bestandens bio-

masse dog blevet nedjusteret bagudrettet, så det nu ikke fremgår af rådgivningen, at bestanden tidli-

gere har været vurderet fisket i overensstemmelse med Fmsy.   

 

 
Figur 2: ICES rådgivningen for 2021 – historiske estimater af gydebiomassen 

 

Der er observeret en god rekruttering af torsk i Det Internationale Bundtrawl Togt (IBTS), der fandt 

sted i 3. kvartal af 2019, på en historisk baggrund med meget lav rekruttering. Denne bør beskyttes.  

 

I rådgivningen for 2020 var ICES’ formodning, at fangsterne i 2019 ville blive holdt inden for den fast-

satte TAC, hvorfor der ikke vurderes behov for yderligere forvaltningstiltag for at holde fangsterne in-

denfor TAC’en: ”The catch scenarios presented assume that the TAC is taken in 2019, which implies 

that management measures in place are sufficient to ensure that catches remain at or below the 

TAC”. Dog står der også i ICES rådgivningen, at de rapporterede fangster under den bevarelsesmæs-

sige mindstereferencestørrelse er mindre end det niveau, der estimeres i observatørprogrammerne: 

”The below minimum size (BMS) landings of cod reported to ICES are currently negligible, and are 

much lower than the estimates of catches below the minimum conservation reference size (MCRS) 

estimated by observer programmes”. 

 

I ICES-rådgivningen for ’Nordsø’ torsk i 2021 er antagelsen også, at fangsterne i 2020 ikke overstiger 

den fastsatte TAC. Dette skyldes - på trods af den store kvotereduktion mellem 2019 og 2020 - at data 

viser et mindre kvoteoptag i år, sandsynligvis grundet COVID-19.   

 

Givet ICES’ antagelse om, at fiskerimulighederne holdes inden for den fastsatte TAC, samt for at be-

skytte den gode observerede rekruttering, vil den danske nationale torskeplan fokusere på at under-

bygge tilstrækkeligt kvotegrundlag, det vil sige at sikre, at fiskerne med høj sandsynlighed har kvoter 

til de torsk, de måtte fange. Hvor fartøjer ikke har et tilstrækkeligt kvotegrundlag, fastlægges krav om 

at bruge visse definerede mere selektive redskaber. Med henblik på at sikre en fortsat udvikling af se-

lektive redskaber, der tager højde for kvotegrundlaget i dansk fiskeri, søges i tillæg hertil forsøg med 

mere selektive redskaber i iværksat. Planen fokuserer ligeledes på at beskytte juvenile torsk (ungtorsk), 

                                                             
7 ”Fmsy”: Værdien af den anslåede fiskeridødelighed, som giver maksimalt bæredygtig udbytte (MSY) på lang sigt 

med et givent fiskerimønster og under de aktuelle gennemsnitlige miljøforhold. 
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særligt gennem realtidskontrol (RTC-kontroller)8 og lukning af et område i Skagerrak, hvor forekom-

sten af juvenile torsk er høj.  

 

3.2 De danske fiskerimuligheder for torsk 

Danmark har 24% af de samlede fiskerimuligheder efter ’Nordsø’ torsk. Danmark har fiskerimulighe-

der i Nordsøen og Skagerrak, men ikke i den østlige Engelske Kanal. Tilsammen har Danmark, Storbri-

tannien og Norge 71% af fiskerimulighederne efter ’Nordsø’ torsk.  

 

  Total EU, inkl. UK EU27 DK UK NO 

Skagerrak 2.103 2.035 2.035 1.683 0 68 

Nordsøen 14.718 12.216 6.484 2.499 5.732 2.502 

Østlige Kanal 858 858 779 0 79 0 

Total 17.679 15.109 9.298 4.182 5.811 2.570 

Procent   85% 53% 24% 33% 15% 
Tabel 1: Fiskerimuligheder i 2020 efter torsk i Skagerrak, Nordsøen og østlige Engelske Kanal (tons) – initial-
kvote uden år-til-år fleksibilitet og kvotebytter 

 

  DK procent 

Skagerrak 80% 

Nordsøen 17% 

Østlige Engelske Kanal 0% 

Total 24% 

Tabel 2: Dansk andel af torsk i de forskellige TAC-områder 

 

 
Tabel 3: Dansk kvote, fangst og kvoteoptag af torsk 2015-2020, t.o.m. april 2020 (tons). Fangster i norsk zone af 

Nordsøen ses af ’SC Catches’, fangster i norsk zone i 3aN er inkluderet i fangster rapporteret under ’03 AN’. Kilde: 

FIDES 

 

Af tabel 3 ses, at den danske torskekvote siden 2017 ikke har været brugt fuldt ud, på trods af en stor 

reduktion af fiskerimulighederne i 2019.  

 

 
Tabel 4: Danske torskefangster i tons og i procent 2015-2020, Kilde: FIDES  

                                                             
8 Se nærmere om RTC-kontroller afsnit 5.3.1. 

03AN. 2A3AX4

Rækkenav ne Sum af Adapted Quota Sum af catches Sum af SC. Catches Sum af % cons. Sum af Adapted Quota Sum af catches Sum af SC. Catches Sum af % cons.

201 5 3.223 3.349 0 1 04 6.07 6 2.420 3.606 99

201 6 3.7 47 3.696 0 99 6.7 67 3.231 3.481 99

201 7 4.661 3.665 0 7 9 7 .363 2.7 1 8 3.401 83

201 8 6.883 4.221 0 61 7 .7 83 2.031 3.461 7 1

201 9 4.063 2.7 38 0 67 6.27 1 2.460 2.508 7 9

2020 1 .688 352 0 21 2.51 4 241 51 5 30

Sum af Weight(t) Kolonnenavne

Rækkenavne *04N- 03AN. 2A3AX4 Hovedtotal *04N- 03AN. 2A3AX4 Hovedtotal

201 5 3.606 3.349 2.420 9.37 6 38% 36% 26% 1 00%

201 6 3.481 3.696 3.231 1 0.408 33% 36% 31 % 1 00%

201 7 3.401 3.665 2.7 1 8 9.7 84 35% 37 % 28% 1 00%

201 8 3.461 4.221 2.031 9.7 1 3 36% 43% 21 % 1 00%

201 9 2.508 2.7 38 2.460 7 .7 06 33% 36% 32% 1 00%

2020 51 5 352 241 1 .1 08 46% 32% 22% 1 00%
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Af tabel 4 ses, at danske fangster efter torsk er fordelt med ca. 40% i henholdsvis norsk farvand og i 

Skagerrak (der dækker både EU-farvand og norsk farvand), mens resten ligger i den resterende del af 

Nordsøen.  

 

3.3 Det danske demersale fiskeri 

Overordnet set er der i dansk fiskeri, inden for de omfattede redskaber, et blandet demersalt fiskeri 

efter rund- og fladfisk, primært med en maskestørrelse fra 120 mm og derover. Dertil kommer et jom-

fruhummerfiskeri med bifangst af diverse konsumfisk, samt et målrettet fladfisk-fiskeri med en ma-

skestørrelse på 70-119 mm i Nordsøen og en maskestørrelse på 90-119 mm i Skagerrak. Fiskeri med 

90-119 mm i Skagerrak er betinget af at der anvendes et SELTRA-panel med 270 mm diamantmasker 

eller 140 mm kvadratmasker. Dette redskab vurderes at have samme selektive egenskaber i forhold til 

rundfisk som slæbende redskaber med 120 mm masker. Ydermere er der et snurrevodsfiskeri (SDN), 

der enten har et målrettet rødspætte/fladfisk-fiskeri, eller et fiskeri efter torsk.   

 

I Skagerrak er der et jomfruhummerfiskeri og et fladfisk-fiskeri med maskestørrelser mellem 90-119 

mm med SELTRA-panel, jf. ovenfor, der begge har væsentlige og økonomisk vigtige bifangster af rund-

fisk. Med 120 mm og derover er der et blandet rund- og fladfisk-fiskeri. Dertil kommer et snurrevods-

fiskeri, primært efter fladfisk, men med væsentlige bifangster af rundfisk.  

 

I område 4a (nordlige Nordsø) er det langt væsentligste fiskeri et rundfisk-fiskeri med 120 mm og 

derover, med bifangster af fladfisk, samt et vist fiskeri med skotsk vod (flyshooters).  

 

I område 4b (centrale Nordsø) er der primært et fiskeri efter fladfisk med 120 mm og derover, 

med fangster af rundfisk, et fiskeri efter jomfruhummer med maskevidder på mellem 70-119 mm (pri-

mært i den sydlige del af Nordsøen som ikke er omfattet af forordningen), samt et snurrevodsfiskeri 

efter fladfisk.  

 

Den største danske kilde til torskefangster er med redskaber på 120 mm og derover og skotsk vod (flys-

hooters) i område 4a (inklusiv norsk farvand). I Skagerrak (område 3aN) fanges torsk primært med en 

maskestørrelse mellem 90-119 mm med SELTRA panel. 

 

 
Tabel 5: De primære kilder til danske torskefangster pr. farvand, 2017-2020, t.o.m. juni 2020 (tons) 

 

 

3a: 90-119 mm 

med SELTRA-

panel

4a: 120 mm 4a: SSC 4b: 120 mm Total 3a: 90-119 mm 4a: 120 mm 4a: SSC 4b: 120 mm

2017 1 .308 2.998 965 500 5.7 7 1 23% 52% 1 7 % 9%

2018 1 .81 0 3.237 990 253 6.290 29% 51 % 1 6% 4%

2019 1 .1 1 2 3.005 599 337 5.053 22% 59% 1 2% 7 %

2020 269 642 37 3 98 1 .382 1 9% 46% 27 % 7 %
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Tabel 6: Havdage for danske fartøjer, omfattet af planens redskabskategorier, januar-juni 2018-2020 

 

Tabel 6 viser udviklingen i havdage for danske fartøjer i de omfattede kategorier i 2018-2020. Som det 

ses, har der været en væsentlig nedgang i havdage i flere måneder i 2020, herunder særligt januar, fe-

bruar, april og maj. Nedgangen i april og maj må også vurderes at skyldes Covid-19, ud over den gene-

relle tilpasning til kvotegrundlaget for 2020.  

 

3.4 Kvoteforvaltning i Danmark – puljesystemet 

3.4.1 Baggrund for puljefiskeriet9  

Puljerne i dansk fiskeri blev etableret i forbindelse med ”Aftale om ny regulering af dansk fiskeri” fra 

2005, hvor man indførte FKA-systemet10. Puljerne er reguleret i en bekendtgørelse, der trådte i kraft i 

slutningen af 200711.  I Danmark er der i dag to puljeselskaber, som tegner sig for stort set alt puljefi-

skeri i Danmark. Der er tale om Dansk Puljefiskeri og Puljefiskeren.  

 

3.4.2 Formålet med puljerne 

Puljerne tjener primært to formål. For det første bidrager puljerne til, at der let kan overføres FKA-

mængder fra et fartøj til et andet, hvorved Danmark har bedre mulighed for at udnytte de kvoter, der 

rådes over. For det andet bidrager puljerne til at understøtte at discard undgås, fordi puljerne er med 

til at understøtte, at et fartøj har et kvotegrundlag, der kan dække fangster af arter, som ikke indgår i et 

fartøjs egen FKA-portefølje. Eksempelvis kan en fisker, der fisker målrettet efter rødspætter, og som af 

og til fanger torsk, leje en torskekvote ind fra puljen således, at han kan lande og afsætte sin fangst som 

normalt. 

                                                             
9 Puljefiskeri: Fiskeri, der udøves i fællesskab mellem selvstændige erhvervsfiskere eller erhvervsfiskerselskaber 
med fartøjer, som de er ejere eller medejere af, således at en deltager med sit fartøj kan benytte de fangstrettighe-
der, som er tilknyttet en anden puljedeltagers fartøj, jf. bkg 1461 af 15/12/2019, § 13, nr. 45 (”reguleringsbekendt-
gørelsen”).  
10 FKA: Fartøjs Kvote Andele 
11 Den nuværende bekendtgørelse er bkg nr. 1446 af 01/12/2016. 

Januar Februar Marts April Maj Juni

1) Bundslæbende redskaber, 70-119 mm i 4a og 4b, 90-119 mm i 3AN+SELTRA 1.019 868 1.229 1.182 905 716

2) Bundslæbende redskaber fra 120 mm og op i 4a, 4b og 3AN 526 569 591 645 855 725

3) Snurrevod (SDN) i 4a, 4b og 3AN 18 29 87 181 308 260

4) Flyshooters (SSC) i 4a, 4b og 3AN 31 26 46 62 80 89

5) Langliner (LL, LLS) i 4a, 4b og 3AN . . . . . .

I ALT 1.594 1.492 1.953 2.070 2.148 1.790

Januar Februar Marts April Maj Juni

1) Bundslæbende redskaber, 70-119 mm i 4a og 4b, 90-119 mm i 3AN+SELTRA 889 838 952 1.604 1.099 869

2) Bundslæbende redskaber fra 120 mm og op i 4a, 4b og 3AN 505 518 565 599 698 650

3) Snurrevod (SDN) i 4a, 4b og 3AN 20 19 78 248 259 317

4) Flyshooters (SSC) i 4a, 4b og 3AN 32 1 . 27 61 84

5) Langliner (LL, LLS) i 4a, 4b og 3AN 7 10 6 16 1 .

I ALT 1.453 1.386 1.601 2.494 2.118 1.920

DIFFERENCE 2019/2018 -9% -7% -18% 20% -1% 7%

Januar Februar Marts April Maj Juni

1) Bundslæbende redskaber, 70-119 mm i 4a og 4b, 90-119 mm i 3AN +SELTRA 772 626 1.027 762 711 803

2) Bundslæbende redskaber fra 120 mm og op i 4a, 4b og 3AN 371 322 430 472 501 709

3) Snurrevod (SDN) i 4a, 4b og 3AN 8 17 103 199 207 279

4) Flyshooters (SSC) i 4a, 4b og 3AN 26 29 10 71 88 134

5) Langliner (LL, LLS) i 4a, 4b og 3AN 1 . 4 . . .

I ALT 1.178 994 1.574 1.503 1.508 1.926

DIFFERENCE 2020/2019 -19% -28% -2% -40% -29% 0%

Havdage

2018

2019

2020
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3.4.3 Hvordan fungerer puljerne? 

Puljerne virker ved, at medlemmerne af puljeselskabet kan købe, leje, udleje, bytte og sælge kvoter 

mellem hinanden. Hver pulje har en puljebestyrer, som varetager administrationen af puljerne og 

overser, at reglerne fra den gældende bekendtgørelse overholdes. Med tiden er puljerne blevet digitali-

seret sådan, at handler med fiskekvoter er blevet lettere at håndtere, og man venter lige nu på en app-

udgave, der skal gøre det lettere at handle med fiskekvoter. Puljerne fungerer i dag ved, at der dagligt 

indlæses kvoteforbrug fra Fiskeristyrelsens systemer på de enkelte fartøjer og i puljernes systemer. De 

mængder der ikke kan dækkes ind af allerede indgåede aftaler, enten ved ejerskab, bytte eller leje, 

dækkes midlertidigt af puljens samlede mængder, indtil der er indgået detaljeret aftale om inddæk-

ning. I situationer hvor den enkelte pulje ikke er i stand til inddækning ved egne mængder, kan der 

byttes mængder mellem puljerne, og derved understøttes en bedre udnyttelse af den samlede danske 

kvote på de forskellige arter. 

 

3.4.4 Hvad er omfanget af puljefiskeriet i Danmark?  

Udover Dansk Puljefiskeri og Puljefiskeren eksisterer der også en pulje for Limfjorden og en pulje for 

Læsø. Puljerne dækker 99% af alt fiskeri af FKA-mængder, og omfatter stort set alle danske fiskefartø-

jer, der driver fiskeri på FKA-arter. Dansk Puljefiskeri og Puljefiskeren råder samlet set over stort set 

alle torskemængder i Skagerrak og Nordsøen1213.  

 

3.5 Discard og overholdelse af landingsforpligtelsen 

Landingsforpligtelsen for torsk i Nordsøen og Skagerrak trådte i kraft i 2018. Forud for 2018 var kon-

sekvensen af de gældende regler, at torsk under mindstereferencestørrelsen, samt torsk over mindste-

referencestørrelsen, hvor en fisker ikke havde kvote, blev smidt ud. Med den nye Fælles Fiskeripolitik 

fra 2013 ønskede man at komme dette ressourcespild til livs, og indførte på den baggrund en landings-

forpligtelse, der blev gradvist implementeret fra 2015 og frem til 2019, hvorefter landingsforpligtelsen 

er fuldt implementeret. ICES rådgivningen viser, at der er sket et stort fald i discarden siden 2016. Li-

geledes viser ICES rådgivningen, at fangster og discard samlet ikke har været over de fastsatte fiskeri-

muligheder. Dog er de logbogsregistrerede fangster under mindstereferencestørrelsen meget mindre 

end det, der registreres gennem observatørprogrammer. 

 

4. Selektivitet 
Dansk demersalt fiskeri har overordnet set tilstrækkelige kvoter for den fangstsammensætning af de-

mersale arter, der fanges.  

 

Dansk fiskeri er udviklet på baggrund af de tilgængelige kvoter, hvorfor der er flere blandede, danske 

demersale fiskerier. På den baggrund har et manglende kvotegrundlag ikke været en afgørende faktor 

for at sætte skub på udviklingen i selektivitet i dansk fiskeri.  

 

I den nationale torskeplan bør der dog, med henblik på at understøtte, at fangsterne holdes inden for 

de fastsatte fiskerimuligheder, indføres krav om, at fartøjer, der ikke kan vise tilstrækkeligt kvote-

grundlag, benytter mere selektive redskaber. Disse selektive redskaber, der defineres i planen, kan 

også benyttes, hvor et fartøj fortsat har kvote, men ønsker at strække denne kvote til senere. Ligeledes 

søges i tillæg hertil med planen iværksat tiltag med henblik på at fremtidssikre dansk demersalt fiskeri, 

gennem udvikling af nye redskaber, der virker til at selektere torsk, og særligt juvenile torsk 

(ungtorsk), ud, uden at miste for meget af de andre demersale arter, der er med til at holde fiskeriet 

rentabelt. 

                                                             
12 Links til puljernes hjemmeside: Puljefiskeren - http://hhf.dk/foreningen/puljefiskeren/ 

Dansk puljefiskeri - https://www.puljefisk.dk/ 
13 Læsø-puljen råder over 4 tons torsk i Skagerrak 

http://hhf.dk/foreningen/puljefiskeren/
https://www.puljefisk.dk/
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5. Supplerende tiltag for’Nordsø’ torsk 
Den danske nationale torskeplan fastlægger supplerende tiltag for torsk med det formål at fastholde 

torskefangsterne i 2020 på et niveau svarende til de fastsatte fiskerimuligheder, samt at bidrage til 

genopbygningen af torskebestanden. Omfattet af den nationale torskeplan er følgende redskaber: OTB, 

OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS. Med henblik på dette fastsættes pr. 15. au-

gust 2020 skærpede krav vedrørende kvoteforvaltning, når der fiskes i de ’begrænsede områder’, samt 

krav om brug af mere selektive redskaber, hvor tilstrækkeligt kvotegrundlag ikke er tilstede, eller hvor 

brug af mere selektive redskaber vurderes formålstjenesteligt. En anden option til at få mulighed for at 

fiske i de ’begrænsede områder’ er anvendelse af elektronisk monitoreringsudstyr (kamera og senso-

rer). Der gælder undtagelser fra 15.-31. december 2020, jf. afsnit 5.1.7. Med henblik på at beskytte ju-

venile torsk øges og målrettes antallet af RTC-kontroller i Skagerrak, hvor forekomsten af juvenile 

torsk er høj. Et område i Skagerrak, hvor forekomsten af juvenile torsk vurderes at være særligt høj 

lukkes for fiskeri med de redskaber, der er omfattet af forordningen.  

 

5.1 Adgangsbetingelser til de ’begrænsede områder’ 

Under planen har fartøjer adgang til at fiske i de ’begrænsede områder’14, hvis ét af nedenstående kri-

terier opfyldes: 

 

5.1.1 Skærpede krav til kvoteforvaltning – adgang på baggrund af tilstrækkeligt kvote-

grundlag 

Fartøjer, der har en længde under 24 meter, og som er i stand til at vise, at de har udnyttet mindre end 

90% af fartøjets torskekvote i et givet område, og som minimum har 1 tons tilbageværende kvote i 

Nordsøen (område 2a og 4) eller som minimum 500 kg torskekvote tilbage i Skagerrak (område 3aN) 

kan fiske i de ’begrænsede områder’.   

 

For fartøjer over 24 meter gælder, at de har udnyttet mindre end 90% af fartøjets torskekvote i et givet 

område, og som minimum har 2 tons tilbageværende kvote i Nordsøen (område 2a og 4) eller som mi-

nimum 1 tons torskekvote tilbage i Skagerrak (område 3aN). 

 

I Danmark bruges et puljesystem15 for at øge sandsynligheden for, at både de overordnede danske kvoter 

bruges, og at den enkelte fisker har kvote til rådighed for sine fangster. Puljesystemet dækker de vigtigste 

danske demersale arter (også kalder ’FKA-arter’). Kvoteoptaget/-forbruget på det enkelte fartøjs kvote 

opdateres dagligt fra Fiskeristyrelsens hjemmeside. Fiskeristyrelsen har ikke direkte adgang til at se, 

hvilke mængder det enkelte fartøj har indlejet eller udlejet inden for puljen. Fiskeristyrelsen kender 

derfor ikke FKA-fartøjernes aktuelle kvotegrundlag, men kan indhente oplysningerne ved henvendelse 

til puljerne og kan derved danne overblik over fartøjernes aktuelle kvotegrundlag. Med henblik på at 

understøtte, at fartøjer under puljerne lever op til kravene til tilstrækkeligt kvotegrundlag, samt med 

henblik på at Fiskeristyrelsen kan tilrette sin kontrol ud fra en risikobaseret tilgang, da risikoen for ikke-

efterlevelse af reglerne vurderes at være højere hos fartøjer med en relativt mindre kvote, sammenlignet 

med andre fartøjer af samme størrelse, gives Fiskeristyrelsen under planen adgang til det aktuelle kvo-

tegrundlag for ’Nordsø’ torsk for fartøjer under puljerne ved en daglig rapportering. Derved vil Fiskeri-

styrelsen hver dag modtage opdaterede oplysninger om hvert fartøjs aktuelle kvotegrundlag med hen-

blik på at sikre, at ethvert fartøj på daglig basis lever op til kravene om tilstrækkeligt kvotegrundlag. 

Fartøjsejeren eller fartøjsføreren skal derudover på anmodning ved kontrol dokumentere kvotegrund-

laget ved at fremvise et udskrift fra egen puljeside.  

 

                                                             
14 De ’begrænsede områder’ dækker EU-farvande i ICES-afsnit 4a, nord for 58°30′00″N og syd for 61°30′00″N og 

i EU-farvande i ICES-afsnit 3a.20 (Skagerrak), 4a og 4b, nord for 57°00′00″N og øst for 5°00′00″Ø. 
15 Jf. afsnit 3.4. 
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For så vidt angår de mindre aktive fartøjer (MAF) vil Fiskeristyrelsen løbende og direkte kunne følge 

disse fartøjers kvotegrundlag.  

 

Fartøjer, der lever op til kravene for adgang på baggrund af tilstrækkeligt kvotegrundlag, skal efterleve 

kravene til redskaber, som defineret i forordningen om tekniske foranstaltninger, forordning (EU) 

2019/1241, bilag V, del B, stk. 1.1. Det vil sige, at der i Nordsøen skal anvendes en maskestørrelse på 

mindst 120 mm, mens der i Skagerrak skal anvendes en maskestørrelse på mindst 90 mm, sammen 

med et SELTRA panel, som enten er et diamantmasket toppanel med en maskestørrelse på mindst 270 

mm eller et kvadratmasket toppanel med en maskestørrelse på mindst 140 mm. 

 

5.1.2 Selektive redskaber for fartøjer, der fisker med 120 mm maskestørrelse og derover 

Fartøjer, der ikke har det påkrævede tilstrækkelige kvotegrundlag, som fastlagt i afsnit 5.1.1, eller far-

tøjer, omfattet af planen, der ønsker at bruge mere selektive redskaber i fiskeriet med 120 mm og der-

over, skal benytte et af følgende redskaber for at måtte fiske i de’ begrænsede områder’:  

- trawl, hvis underplade har en mindstemaskestørrelse på 600 mm;  

- hævet fiskeline (0,6 m);   

- 140 mm kvadratmasket panel 

Specifikationer for redskaberne er fastsat i bilag til ’Bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af torske-

bestanden i Nordsøen og Skagerrak’. 

 

5.1.3 Selektive redskaber for fartøjer, der fisker med mindre end 120 mm maskestør-

relse  

Fartøjer, der ikke har det påkrævede tilstrækkelige kvotegrundlag, som fastlagt i afsnit 5.1.1, eller far-

tøjer, omfattet af planen, der ønsker at bruge mere selektive redskaber i fiskeriet med mere end 70 mm 

i Nordsøen og mere end 90 mm i Skagerrak, men mindre end 120 mm, skal benytte et af følgende red-

skaber for at måtte fiske i de ’begrænsede områder’:   

- Horisontal sorteringsrist med højst 50 mm mellem tremmerne, der adskiller fladfisk og rund-

fisk, med en ublokeret åbning, hvor rundfisk kan slippe ud; 

- Seltra panel med en maskestørrelse på 300 mm (kvadratmasker);  

- Sorteringsrist med højst 35 mm mellem tremmerne, med en ublokeret åbning, hvor fisk kan 

slippe ud;  

- Skræmmekugler 

- Skræmmeliner 

Specifikationer for redskaberne er fastsat i bilag til ’Bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af torske-

bestanden i Nordsøen og Skagerrak’. 

 

5.1.4 Elektronisk monitorering (kamera og sensorer) 

Som en option kan fartøjer, der har installeret elektronisk monitoreringsudstyr (kamera og sensorer) 

med henblik på fuldt dokumenteret fiskeri, ligeledes fiske i de ’begrænsede områder’. 

 

Fartøjer, der anvender denne option, skal efterleve kravene til redskaber, som defineret i forordningen 

om tekniske foranstaltninger, forordning (EU) 2019/1241, bilag V, del B, stk. 1.1. Det vil sige, at der i 

Nordsøen skal anvendes en maskestørrelse på mindst 120 mm, mens der i Skagerrak skal anvendes en 

maskestørrelse på mindst 90 mm, sammen med et SELTRA panel, som enten er et diamantmasket 

toppanel med en maskestørrelse på mindst 270 mm eller et kvadratmasket toppanel med en maske-

størrelse på mindst 140 mm. 

Specifikationer og kriterierne for dette er defineret i Bekendtgørelse nr. 984 af 25. juni 2020 om elek-

tronisk monitorering af visse fartøjer i Kattegat, som der refereres til i ’Bekendtgørelse om tiltag for 

beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak’ . 

 

5.1.5 Fangster af torsk udgør under 5% 
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5%’s reglen i forordningen præciseres, idet der tale om en formodningsregel. Fartøjer, der på grundlag 

af logbogsdata - dog for fartøjer under 10 meter gennem afregninger – kan vise, at de i årene 2017-

2019 ikke har fanget over 5% torsk, og som fisker i visse specificerede fiskerier, hvor data viser, at der 

er lave fangster af torsk, kan søge om at blive undtaget fra tiltagene under torskeplanen. Fartøjer, der 

fisker inden for denne undtagelse skal derved inden fangstrejsens påbegyndelse have en tilladelse til at 

fiske efter dette kriterium. Såfremt et fartøj ikke efterlever kriteriet om maksimum 5% torskefangster 

pr. fangstrejse kan fartøjets tilladelse trækkes tilbage efter nærmere fastlagte bestemmelser, der frem-

går af ’Bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak’ og even-

tuelt sanktioneres med bøde.  

 

De specificerede fiskerier er: 

- Fartøjer, der fisker med snurrevod (redskabskode SDN), og hvor fangsterne af torsk ikke over-

steg 5% af fartøjets samlede fangster med snurrevod i perioden 2017-2019. 

- Fartøjer, der fisker med bundtrawl og vod (redskabskoder OTB, OTT, OT, TBN, TBS, TB, TX, 

PTB, SSC, SX) med en maskestørrelse på 70-119 mm i Nordsøen og 90-119 mm i Skagerrak, og 

hvor fangsterne af torsk ikke oversteg 5 % af fartøjets samlede fangster med de angivne red-

skaber i perioden 2017-2019.  

Andre fartøjer formodes ikke at falde under reglen.  

 

5.1.6 Selektivitet - Udvikling af nye redskaber  

Med henblik på fortsat at udvikle redskaber, der har fokus på at selektere torsk ud, samt indsamle data 

for relevante redskaber, med henblik på senere videnskabelig vurdering hos EU's Videnskabelige, Tek-

niske og Økonomiske Komité for Fiskeri (STECF), søges iværksat et fokuseret arbejde med redskabs-

udvikling og –forsøg. Dette arbejde koordineres af DTU Aqua. 

Med henblik på at understøtte, at der indsamles sammenlignelige data vil de enkelte redskaber skulle 

afprøves af flere fartøjer på samme tid, og over en længere periode. Med henblik på at sikre mere om-

fattende afprøvninger vil fiskerne i første fase selv blive ansvarlige for prøvetagning i fiskeriet (’self-

sampling’) på baggrund af en prøvetagningsplan. Hvis et redskab på baggrund af denne første fase 

vurderes relevant vil DTU Aqua deltage i videnskabelige forsøg for at indsamle de nødvendige data 

med henblik på en videnskabelig vurdering hos STECF. 

I dette arbejde vurderes det, at særligt følgende redskaber bør afprøves: 

- Horisontale separator paneler med stormaskede udslipspaneler;  

- Topløst SELTRA-trawl 

- Flip flap redskab 

Nærmere oplysninger om redskaberne er inkluderet i bilag til ’Bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse 

af torskebestanden i Nordsøen og Skagerrak’. 

 

5.1.7 Perioden 15.31. december 2020 

Med henblik på at tillade, at fartøjer kan udnytte hele fartøjets torskekvote, ophæves fra 15.-31. decem-

ber 2020 ovenstående kriterie om adgang på baggrund af tilstrækkeligt kvotegrundlag i afsnit 5.1.1, 

hvorefter fartøjer kan fiske i de ’begrænsede områder’ på almindelige vilkår uden at kunne leve op til 

kravene om tilstrækkeligt kvotegrundlag. Ligeledes kan fartøjer fiske i de ’begrænsede områder’ på al-

mindelige vilkår uden at benytte mere selektive redskaber, som defineret i afsnit 5.1.2 og 5.1.3 eller 

uden anvendelse af elektronisk monitoreringsudstyr (kamera og sensorer) i afsnit 5.1.4 Det skal ses i 

sammenhæng med planens formål om at fastholde torskefangsterne på et niveau svarende til de fast-

satte fiskerimuligheder. 

 

5.2 Områdelukninger 

I tillæg til adgangsbetingelserne til de ’begrænsede områder’ fastlægges følgende områdelukning med 

henblik på at beskytte et område, hvor der vurderes at være en høj forekomst af juvenile torsk. 
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5.2.1 Lukning af et område i Skagerrak med høj forekomst af juvenile torsk 

Med henblik på at beskytte juvenile torsk (ungtorsk) lukkes et område i EU-farvand nordvest for ’Re-

vet’ i Skagerrak, hvor forekomsten af juvenile torsk er stor. Området er en udvidelse af den gydeluk-

ning, der er fastlagt i EU-lovgivningen for perioden 1. februar-15. marts, dog inkluderer området – i 

modsætning til gydelukningen - ikke norsk farvand. 

 

 
Figur 3: Biomasse for torsk over og under 35 cm i 1. og 3. kvartal 2019, der viser hotspot vest for Grenen i områ-
det ved ’Revet’. Mindstemålet for torsk i Skagerrak er 30 cm, men triggerlængden i forhold til realtids-inspektio-
ner er 35 cm.  
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Skagerrak er et smalt farvand, hvor dybdekurver i høj grad definerer, hvilke fiskerier der er mulige. 

Det udvidede lukkeområde nordvest for ’Revet’ ligger derved mellem 100 og 200 m dybde, hvor analy-

ser og togter viser, at torsken er særligt forekommende. Som det ses af figur 3, er der en høj forekomst 

af juvenile i området i 3. kvartal.  

 

 
Figur 4: ”Udvidet Revet” med udvidelsen sammenlignet med gydelukningen i sort. Kortet viser den danske 12 

sømil zone (grøn linje), EU-Norge EEZ grænsen (blå linje) samt dybdekonturerne for 50, 100, 200 og 500 m 

vanddybde. 

 

Området inden for følgende koordinater lukkes for alt fiskeri med redskabskoderne OTB, OTT, OT, 

TBN, TBS, TB, TX, PTB, SDN, SSC, SX, LL, LLS fra den 15. august- 31. december 2020: 

 
1. Nord Vest 57°28’00” N 08°04’55” Ø 
2.                    57°39’43” N 08°41’58” Ø 
3.                    57°41’46” N 08°53’13” Ø 
4.                    57°45’02” N 08°58’44” Ø 
5. Nord Øst 57°53’12” N 09°24’35” Ø 
6. Syd Øst 57°51’17” N 09°26’56” Ø 
7. Syd Vest 57°27’09” N 08°07’41” Ø 

 

Undtaget for lukningen er fiskeri med snurrevod (SDN) fra 15. august til 30. september 2020. 

Med henblik på at sikre en effektiv lukning vil man fra dansk side henstille til de andre lande, der fi-

sker i området, at de respekterer lukningen.  

 

Der vil ske en opfølgning på fiskerimønstret i Skagerrak, med henblik på at kunne vurdere efterføl-

gende, hvorvidt der er sket en effort-forskydning på grund af lukningen. Imidlertid skal der her tages 

højde for, at lukningen er af hensyn til beskyttelse af juvenile torsk og ikke med henblik på en generel 

reduktion af torskefangster.  

 

5.2.2 Yderligere områdelukninger 

Såfremt der i en britisk national torskeplan fastlægges yderligere lukninger i den nordlige Nordsø, vil 

man fra dansk side positivt overveje at efterleve disse lukninger.  
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5.3 Kontrol og monitorering 
Forordningen pålægger medlemsstaterne at styrke monitoreringen, kontrollen og overvågningen med 

de fartøjer, der er omfattet af den nationale torskeplan med henblik på at sikre, at de overholder de 

fastsatte betingelser. Nedenfor fastsættes til dette formål de kontrolmæssige tiltag og forudsætninger 

med henblik på bedst at kunne underbygge, at torskefangsterne er i overensstemmelse med de fast-

satte fiskerimuligheder, samt at juvenile torsk (ungtorsk) beskyttes bedst muligt.  

 

5.3.1 RTC-kontroller 

5.3.1.1 Baggrund 

Kommissions forordning 724/2010 om gennemførelsesbestemmelser for realtidslukninger (RTC) af 

fiskerier i Nordsøen og Skagerrak fastsætter krav til realtidskontroller og realtidslukninger.  

 

Under forordningen er den fangstmængde, der udløser realtidslukning af fiskerier, 10 vægtprocent ju-

venile (ungfisk) af den samlede mængde af torsk, kuller, sej og hvilling i et træk. Dog fastlægger for-

ordningen, at hvis mængden af torsk i prøven overstiger 75 % af den samlede mængde af de fire arter i 

et træk, er den udløsende fangstmængde 7,5 vægtprocent juvenile af den samlede mængde af de fire 

arter i et træk. RTC-kontrol er et vigtigt instrument til belysning af mængden af juvenile i en given 

fangstoperation. 

 

I perioden 2011-2019 er der af den danske fiskerikontrol foretaget 142 kontroller - heraf har 27 ført til 

lukninger, jævnfør tabellen nedenfor.  

 

År Antal RTC kontroller Antal lukkede områder 

2011 45 9 

2012 33 9 

2013 16 3 

2014 13 4 

2015 11 2 

2016 9 0 

2017 0 0 

2018 9 0 

2019 6 0 

Tabel 7: Antal RTC-kontroller og lukkede område 2011-2019. I 2016 og 2018 er der i hvert år foretaget 2 kontrol-

ler på udenlandske fartøjer, resten er foretaget på danske fartøjer 

 

I perioden 2016-2019 er der, på baggrund af en risikovurdering, foretaget 20 RTC-kontroller af danske 

fartøjer i følgende flådesegmenter i Skagerrak: 

• 2016 - 7 kontroller: 1 snurrevod, 3 90-119 mm, 3 over 120 mm 

• 2018 - 7 kontroller: 1 snurrevod, 5 90-119 mm, 1 over 120 mm 

• 2019 - 6 kontroller: 2 snurrevod, 3 90-119 mm, 1 over 120 mm 

 

Af nedenstående tabel ses det, at fangster af torsk under triggerstørrelsen for torsk (35 cm)16– der ad-

skiller sig fra mindstereferencestørrelsen, fastsat i EU-lovgivningen på 30 cm i Skagerrak – i årene 

2016-2019 var henholdsvis 1,6% i snurrevod, 1,2% hos fartøjer, der fisker med over 120 mm, samt 

1,8% hos fartøjer der fisker med mellem 90-119 mm.  

                                                             
16 I tabel 7 skal der med referencen til ’MCRS’ forstås trigger-størrelsen ifølge RTC-forordningen, dvs. 35 cm. 
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Tabel 8: oversigt over resultater af RTC-kontroller 2016-2019 

 

Med henblik på at beskytte juvenile torsk i Skagerrak, herunder den gode rekruttering, der er observe-

ret i Det Internationale Bundtrawl Togt, der fandt sted i 3. kvartal af 2019, og som føder ind i den bio-

logiske rådgivning fra ICES samt med henblik på at påvirke fiskernes adfærd til at undgå områder, 

hvor der fanges juvenile torsk, målrettes og øges antallet af RTC-kontroller i Skagerrak.  

 

5.3.1.2 RTC-kontroller under torskeplanen 

For perioden fra 15. august 2020 til 31. december 2020 prioriteres og målrettes antallet af RTC-kon-

troller. Hertil fastsættes en målsætning om 25 RTC-kontroller i Nordsøen og Skagerrak i perioden 

RTC-kontrollerne vil omfatte fiskerier med maskestørrelser både over og under 120 mm i Nordsøen og 

Skagerrak, men hovedparten af kontrollerne vil blive målrettet trawl/snurrevod i Skagerrak med en 

maskestørrelse på under 120 mm.     

 

Det er af Fiskeristyrelsen konstateret, at der ved mange RTC-kontroller ikke er en tilstrækkelig fangst-

mængde til at udløse en realtidslukning (200 kg), jf. kravene i forordning 724/2010. Tilgangen er såle-

des, at der så vidt muligt i sådanne situationer gennemføres en kombineret RTC- og Last Haul kontrol, 

med henblik på at sikre et konkret output fra den foretagne kontrol. Herunder vil der også være fokus 

på kontrol af redskab (maskestørrelse og selektionsanordninger). 

 
Fartøjer til RTC og Last Haul kontrol vil blive udvalgt på baggrund af en risikovurdering, og der foku-

seres på fartøjer der kan forventes at have minimum 200 kg torsk, kuller, hvilling og sej i ét træk, hvil-

ket er den mængde fisk der skal til for at der kan etableres en realtidslukning. Desuagtet vil også min-

dre mængder RTC og Last Haul-prøver give værdifuld information af andelen af juvenile (unge fisk) i 

området.  

Resultaterne fra RTC-kontrollen skal i henhold til forordningen offentliggøres på styrelsens hjemme-

side, uanset om kontrollen fører til en realtidslukning eller ej. Oplysningerne om fangstsammensæt-

ningen vurderes at kunne bidrage til, at andre fiskere undgår at fiske i områder med stor andel af fisk 

under mindstereferencestørrelsen. 

Kolonnenavne

Rækkenavne 2016 2018 2019 Hovedtotal

Snurrevod

Sum af Total fangst kg 581 282 7 7 6 1 .639

Sum af Torsk kg total 556 27 3 7 04 1 .532

Sum af Torsk ov er MCRS 553 262 693 1 .508

Sum af Torsk under MCRS 3 1 1 1 1 24

Trawl >= 120 mm

Sum af Total fangst kg 3.832 1 35 238 4.205

Sum af Torsk kg total 3 .691 1 31 235 4.056

Sum af Torsk ov er MCRS 3.691 86 230 4.007

Sum af Torsk under MCRS 0 45 5 49

Trawl 90 -119 mm

Sum af Total fangst kg 2.909 642 629 4.1 80

Sum af Torsk kg total 2.239 607 267 3.1 1 3

Sum af Torsk ov er MCRS 2.225 567 265 3.057

Sum af Torsk under MCRS 1 4 40 1 55
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Da triggerstørrelsen for torsk i Skagerrak (35 cm), under RTC-forordningen, allerede ligger over den 

lovlige mindstereferencestørrelse kan triggerstørrelsen eller triggerniveauet (andelen af torsk der udlø-

ser en RTC) ikke ændres nationalt. En revision af kriterierne bør drøftes i regi af den regionale gruppe 

for Nordsø-landene (’Scheveningen-gruppen’). 

 

5.3.2 Last Haul (”sidste træk”) inspektioner 

Formålet med Last Haul inspektioner er at vurdere overholdelsen af landingsforpligtelsen. Da der i 

disse separat foretages opgørelser over torsk under mindstereferencestørrelsen er det dog også en vig-

tig datakilde for at vurdere mængden af torsk under mindstereferencestørrelsen (MCRS) fanget i det 

kommercielle fiskeri.  

 

Fra dansk side er der i årene 2016-2020 foretaget 130 inspektioner i Nordsøen og Skagerrak. De er ba-

seret på en risikovurdering og fordeler sig som følger: 

 2016 – i alt 32 kontroller: 3aN - 8 for snurrevod, 13 for 90-119 mm, 11 for over 120 mm, 

 2017 – i alt 29 kontroller: 3aN - 7 for snurrevod, 13 for 90-119 mm, 9 for over 120 mm 

 2018 – i alt 36 kontroller:  

 8 i Nordsøen – 5 for garn, 3 for 70-119 mm.  

 28 i 3aN – 1 for garn, 5 for snurrevod, 16 for 90-119 mm, 6 for over 120 mm 

 2019 – i alt 25 kontroller:  

 4 i Nordsøen – 1 for liner, 2 for garn, 1 for 70-119 mm.  

 21 i 3aN – 2 for garn, 6 for snurrevod, 12 for 90-119 mm, 1 for over 120 mm 

 2020 – i alt 8 kontroller:  

 1 i Nordsøen – 1 for garn,  

 7 i 3aN – 1 for garn, 2 for snurrevod, 4 for 90-119 mm 

 

Af nedenstående ses, at omfanget af torsk under mindstemålet udgør 1,9 % i snurrevod, 2,6% i redska-

ber over 120 mm og 4,6% i redskaber der fisker med op til 119 mm. Last Haul inspektioner viser dog 

også, at der i disse registreres flere fisk under mindstereferencestørrelsen end det, der rapporteres via 

logbøgerne.  

 

 
Tabel 9: oversigt over resultater af Last Haul inspektioner 2016-2020 

 

Kolonnenavne

Rækkenavne 2016 2017 2018 2019 2020 Hovedtotal

Snurrevod

Sum af Total fangst 1 0.831 2.207 1 .641 3.443 304 1 8.426

Sum af Torsk kg total 2.7 1 4 1 57 291 1 40 1 3.303

Sum af Torsk ov er MCRS 2.652 1 56 290 1 40 1 3.239

Sum af Torsk under MCRS 62 1 0 0 0 63

Trawl >= 120 mm

Sum af Total fangst 9.231 2.951 1 .484 81 5 1 4.481

Sum af Torsk kg total 4.7 7 0 7 69 827 5 6.37 1

Sum af Torsk ov er MCRS 4.624 7 61 81 6 5 6.206

Sum af Torsk under MCRS 1 46 8 1 1 0 1 65

Trawl 90 - 119 mm

Sum af Total fangst 6.362 6.1 84 5.57 8 1 .968 1 .094 21 .1 86

Sum af Torsk kg total 3 .1 7 9 2.800 1 .303 338 64 7 .683

Sum af Torsk ov er MCRS 3.062 2.647 1 .263 320 40 7 .332

Sum af Torsk under MCRS 1 1 7 1 53 40 1 8 24 351
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Målsætningen for antal Last Haul kontroller fastlægges nationalt, i samarbejde med det Europæiske 

Kontrolagentur (EFCA). I 2020 var det samlede mål for antal Last Haul inspektioner oprindeligt plan-

lagt til 2o0 inspektioner for de tre kontrolfartøjer i hele Danmark. Målsætningen er pga. Covid-19 re-

duceret til 120 Last Haul inspektioner, hvoraf kun en mindre del forventes gennemført i Skagerrak og 

Nordsøen. Last Haul inspektioner dokumenteres på et særligt skema, der er udviklet af EFCA.  

 

Fiskeristyrelsen foretager jævnlig opfølgning på Last Haul kontrol ved landing, og derudover deles re-

sultatet om andel af fisk under mindstereferencestørrelsen m.v. altid efterfølgende med fartøjet. 

 

5.3.3 Krav om træk for træk registrering, og melding af farvandskifte 

Danmark har indført nationale regler fra 2015, i forbindelse men gradvise introduktion af landingsfor-

pligtelsen, hvorefter fangster skal registreres i logbogen træk for træk af fiskeren17.  
Bekendtgørelsen om føring af logbog fastsætter på den baggrund, at logbogen skal føres efter hver 

fangstoperation, dog mindst en gang i døgnet. Dette er en national regel, der giver øget mulighed for at 

afdække for eksempel omskrivning af fangstfarvand eller fangstzone.  

 

Reguleringsbekendtgørelsen18 fastsætter i tillæg hertil, at det kan fastsættes, at der inden indsejling i 

det farvand, hvor fiskeriet finder sted og inden udsejlingen fra dette farvand, skal foretages melding 

om skifte af farvand seneste en time forud for skifte. Dette betyder konkret, at for fartøjer der er på E-

logbog, skal logbogen opdateres og sendes til Fiskeristyrelsen inden udsejling fra farvandsområdet, når 

fartøjet forlader et farvand, hvor det har fisket. Fartøjer på under 12 meter, der ikke er underlagt krav 

om E-log, skal melde farvandsskifte elektronisk19.  

 

Krav om melding om farvandsskifte/opdatering af E-logbog giver fordele i forhold til en reel inspek-

tion, men åbner også mulighed for at der administrativ kan tjekkes om fartøjet rent faktisk har haft et 

fiskerimønster, i det farvand hvor fangsten er oplyst fanget, dog kun for fartøjer på 12 meter og der-

over.   

 

5.3.4 Yderligere kontrolforanstaltninger, herunder i forbindelse med områdelukning 

EU’s kontrolforordning, forordning 1224/2009, fastsætter, at fartøjer på 12 meter og derover skal være 

udstyret med VMS, og at der skal ske transmission med oplysning om position mm. hver 2 time. Der er 

nationalt krav om, at dette i stedet skal ske hver time. Kontrolforordningen fastsætter ligeledes, at far-

tøjer på 15 meter og derover skal være udstyret med Automatisk Identifikations System (AIS). Natio-

nalt fastsætter kapacitetsbekendtgørelsen20, at ejer af fartøjer på 15 meter og derover skal indberette 

fartøjets maritime identifikationsnummer (MMSI) til Fiskeristyrelsen. MMSI-nummeret anvendes til 

at identificere fartøjet i Fiskeristyrelsens vTrack system, der modtager signaler fra fartøjernes VMS sy-

stem. Informationer fra fartøjernes AIS modtages i Fiskeristyrelsens vTrack system hvert 5 minut.  I 

vTrack systemet er det muligt at opsætte ”overvågningsområder” – hvilket er relevant ved for eksem-

pelvis lukkede områder. Det betyder, at hvis et fartøj i et overvåget område har en fart, der indikerer, 

at fartøjet fisker i området, så generes en alarm mail som sendes til FiskeriMonteringsCentret (FMC). 

FMC vil herefter følge fartøjet og kan lavet et ”poll” til fartøjet. Pollet betyder, at fartøjets VMS sender 

en information med position, fart og kurs. I forbindelse med overvågningen af lukkede områder, vil en 

”poll” kunne anvendes på fartøjer mellem 12 og 15 meter, der ikke er udstyret med AIS.  

 

5.4 Tiltag i norsk zone 

                                                             
17 Jf. bkg nr. 1514 af 05/12/2017 § 3, stk. 2 (”logbogsbekendtgørelsen”).  
18 Bkg 1461 af 15/12/2019 § 22. 
19 For fartøjer under 12 meter meldes farvandsskifte via https://meldinger.fiskeristyrelsen.dk 
20 Bkg 1083 af 30/10/2019 

https://meldinger.fiskeristyrelsen.dk/
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Norge har besluttet pr. 1. juli 2020 og resten af året at lukke tre områder i Norsk farvand21. Disse er: 

”Lille Fiskebank”, ”Midtbanken” og ”Egersundbanken”. De norske områdelukninger vil være kombine-

ret med RTC-kontroller.  

 
Figur 5: Tre norske lukninger, samt ’Udvidede Revet’ 

 

Baseret på data fra 2018 og 2019 havde det danske demersale fiskeri i de tre områder en gennemsnitlig 

landingsvægt pr år på 3.000 tons, hvoraf 1.660 tons blev taget i andet halvår. Den samlede værdi var 

68 millioner DKK, med 39 millioner fra andet halvår. Den gennemsnitlige årlige landingsværdi var hø-

jest fra Egersundbanken (30 millioner DKK), efterfulgt af Lille Fiskebank (29 millioner DKK) og Midt-

banken (9 millioner DKK). Bundtrawl havde den højeste landingsværdi (33 millioner DKK), efterfulgt 

af statiske redskaber (18 millioner DKK), dansk snurrevod (9 millioner DKK) og bomtrawl (8 millioner 

DKK). Cirka 30 fartøjer pr. år har fisket i et af de tre områder.  

 

Den gennemsnitlige årlige landingsvægt af torsk fra områderne var i 2018 og 2019 579 tons (19% af 

landingerne fra områderne), svarende til en værdi af 15 millioner DKK (22% af den samlede landings-

værdi fra områderne). Landingerne af torsk i andet halvår var 351 tons til en værdi af 10 millioner DKK 

(25% af den samlede landingsværdi fra områderne. Egersundbanken havde den største årlige lan-

dingsværdi af torsk (11 mio. kr., 36% af den samlede landingsværdi fra områderne). Landingsværdi af 

torsk fra Midtbanken udgjorde 2,5 millioner DKK (31% af værdien fra områderne), mens kun 5% af 

landingsværdien var fra torsk fra Lille Fiskebank (værdien af torsk var 1,5 millioner DKK). For de tre 

områder tilsammen udgjorde torsk 60% af værdien for snurrevodsgruppen, 22% for bundtrawl, 14% 

for statiske redskaber og mindre end 1% for bomtrawl.  

 

                                                             
21 https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-11-1177 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-06-11-1177
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Danske fiskere fiskede i årene 2017-2019 i gennemsnit 34% af deres totale torskefangster i den norske 

del af Nordsøen (4aN). Analyser viser, at danske fiskere i 2018-2019 fangede mellem 15-19 % af deres 

samlede demersale fangster i norsk zone i de tre lukkede områder. Lukningerne vil derfor i væsentlig 

grad påvirke dansk demersalt fiskeri i norsk zone. 

 

Der vil være en løbende opfølgning på kvoteoptaget i norsk zone, med henblik på at kunne vurdere ef-

terfølgende, hvorvidt der i væsentlig grad er sket en effort-forskydning på grund af lukningerne.  

 

 

Tabel 10: Demersale landinger fra danske fartøjer fra den norske del af Nordsøen. Kilde: Fi-
skeristyrelsens Salgsnota register, April 17, 2020  

 

År Tons Værdi (1.000 DKK)

2018 20.236 385.658

2019 1 5.483 328.285
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Bilag 1: Redskaber omfattet af forordningen og den nationale torskeplan 

 

En række redskabskoder er inkluderet i forordningen og den nationale torskeplan. De dækker over føl-

gende redskaber:  

 

OTB: Skovl trawl 

OTT: Skovl tvilling-trawl 

OT: Skovl trawl (ikke specificeret) 

TBN: Jomfruhummer-trawl 

TBS: Reje-trawl 

TB: Bund-trawl (ikke specificeret) 

TX: Andre trawl (ikke specificeret) 

PTB:  Par-trawl 

SDN:  Snurrevod 

SSC:  Skotsk vod (flyshooters) 

SX:  Vod (ikke specificeret) 

LL:  Langliner (ikke specificeret) 

LLS: Bundsatte langliner 
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