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Indledning: 

Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster af bestemte arter landes, uanset om fangsten 

overholder mindstemålene. Denne vejledning beskriver kort, hvordan reglerne kan overholdes. 

Vejledningen kan blive ændret, så snart yderligere regler bliver vedtaget, eller der ændres i de 

tekniske løsninger, der skal understøtte landingspligten.  

Fiskeri i Østersøen 

Følgende arter skal fra 1. januar 2017 beholdes om bord og landes: 

 Torsk (nyt mindstemål på 35 cm) 

 Laks 

 Sild 

 Brisling 

 Rødspætte  

Også fangster af disse arter under mindstemålet skal landes og afskrives af kvoterne.  

Ved fiskeri efter sild eller brisling er det ikke tilladt at slippe fangster. Her skal alle fangster - 

uanset fangstsammensætning - tages om bord og landes. De tidligere krav til 

fangstsammensætning er ikke længere gældende. Der henvises til udstedte bilag 6 

meddelelser vedrørende regler for bifangst i Østersøen. 

Undtagelse: Laks og torsk under mindstemålet fanget i bundgarn, tejner og ruser er undtaget 

fra kravet om landing og må derfor gerne genudsættes. Den skønnede art og mængde, der 

genudsættes, skal føres i logbogen. 

Sådan fører du din logbog  

Når du fører din logbog for fangstrejsen, skal alle arter omfattet af landingspligten registreres. 

Kravet gælder også for fangster under mindstemålet. 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 længere nok at føre logbogen én gang i døgnet. Hvis du 

fører elektronisk logbog, skal du sende din logbog senest til midnat, hvert døgn. 

Har du mere end 50 kg om bord af en art, eller har du genudsat mere end 50 kg af en art, skal 

det angives i logbogen. Ved beregningen af 50 kg tæller både fisk over og under 

mindstemålet. 



Se bilag 2 og 3 for detaljeret beskrivelse af, hvordan du fører logbog på henholdsvis eLog og 

papir. 

For fartøjer, der driver fiskeri efter brisling eller sild til enten industri- eller konsumformål, 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. Du bør derfor skrive dit bedste skøn for artssammensætningen i logbogen.  

Det er ikke tilstrækkeligt kun at notere den mest betydende art.  

Sådan sender du meldinger 

Meldinger skal afsendes som hidtil. Ved angivelse af mængder i meldinger skal både fangster 

over og under mindstemålet, som opbevares ombord, oplyses.  

For fartøjer, der fører elektronisk logbog, skal meldingen afgives via dette system. For fartøjer, 

der fører papirlogbog, skal melding afgives via NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. 

Sådan udfylder du en landingserklæring 

Dine samlede landede mængder af alle arter skal fremgå af din landingserklæring, uanset om 

du har under 50 kg om bord af den enkelte art. Fangster af arter under mindstemålet skal 

også opvejes art for art og fremgå af landingserklæringen. Disse mængder skal markeres som 

BMS (BMS=Below Minimum Size).  

For fartøjer, der fører elektronisk logbog, skal landingserklæringen være udfyldt og sendt, 

senest 24 timer efter landingen er overstået. 

Hvis du fører papirlogbog, skal du angive din fangst af arter omfattet af landingspligten under 

mindstemålet med BMS i landingstilstand. 

For Fartøjer, der fører papirlogbog, skal landingserklæringen være udfyldt og sendt, senest 48 

timer efter landingen er overstået. 

I bilag 2 findes et eksempel på registrering af fangst for et fartøj, der fører elektronisk logbog. 

I bilag 3 findes et eksempel på registrering af fangst for et fartøj, der fører papirlogbog.  

Sådan opbevarer du fangsten om bord 

I konsumfiskeriet skal fangster under mindstemålet af torsk og laks opbevares adskilt fra 

anden fangst om bord. Du må gerne blande arterne i kasser eller bokse, men det er vigtigt, at 

du sikrer, at fangsterne ikke kan forurene og dermed sænke kvaliteten af den del af din fangst, 

der skal afsættes til konsum. Fangster under mindstemålet behøver ikke renses eller nedkøles.  

For fangster af brisling til industriformål sker landinger som hidtil usorteret. 

For fangster af sild til konsumformål sker landinger som hidtil usorteret. Arter under 

mindstemål kan derfor opbevares sammen med den samlede fangst i lastrummet. 

Afsætning af fangst 

Hvis du fisker efter brisling til industriformål, skal fangster afsættes som hidtil. 



Hvis du fisker efter sild til konsumformål, skal fangster over mindstemålet afsættes som hidtil. 

Fangster af arter omfattet af landingspligten under mindstemålet må ikke afsættes til 

konsumformål. Fangsterne skal derfor afsættes til industri- eller foderformål. 

NaturErhvervstyrelsen 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 Miljøstyrelsens regler om affald siger, at det ikke er 

tilladt at smide fangster under mindstemålet tilbage i havet efter landing i havn. 

Særligt om sælskadet eller fugleskadet fisk 

Hvis du under dit fiskeri fanger arter, som er omfattet af landingspligten, og som er skadet af 

sæler eller fugle, må du gerne genudsætte disse fangster. Disse fangster skal ikke registreres i 

logbogen. Hvis du alligevel vælger at lande fangster, der er skadet af sæler eller fugle, må 

disse kun afsættes til industri- eller foderformål. Disse fangster skal opbevares adskilt fra 

anden fangst, inklusiv fangster under mindstemålet. 



Bilag 1 

Baggrund for reformen 
EU’s fiskeripolitik, som har eksisteret siden 1983, skal sikre, at fiskebestandene udnyttes på et 

maksimalt bæredygtigt niveau og bidrage til sunde økosystemer i havene. Endvidere skal 

fiskeripolitikken bidrage til at sikre forbrugerne fiskeprodukter af god kvalitet, skabe grundlag 

for en økonomisk levedygtig industri og medvirke til opretholdelse af beskæftigelse i 

kystsamfundene.  

Ministerrådet og Europa-Parlamentet har i 2013 besluttet en reform af den fælles fiskeripolitik. 

Reformen skal overordnet sikre en adfærdsændring blandt fiskerne i retning af et fortsat mere 

bæredygtigt fiskeri. Et væsentligt element i denne reform er introduktion af et forbud mod 

udsmid af fisk (også kaldet landingspligt eller discardforbud), som skal implementeres i 

perioden 2015-2019. 

Reformen introducerer også en ny arbejdsmetode for udmøntningen af målsætningerne kaldet 

”regionalisering”. Regionaliseringen indebærer, at en række fiskeriforvaltningsforanstaltninger 

kan vedtages af Kommissionen på baggrund af fælles henstillinger fra medlemsstater i et 

farvandsområde. Det vil således være medlemslandene selv, der med inddragelse af regionale 

interessenter formulerer politikken i et farvandsområde.   

Der henvises i øvrigt til NaturErhvervstyrelsens hjemmeside: 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/eu-reformer/fiskerireform-2014-2020/ 

 

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/eu-reformer/fiskerireform-2014-2020/


Bilag 2  Føring af eLog 

Nedenstående eksempel på føring af logbog under discard forbuddet er baseret på følgende tænkte fiskeri: 

En trawler afgår Rønne klokken 0400 for dagsfiskeri efter torsk og andre konsumarter i Østersøen. Ved 

afgang føres logbogen som normalt og sendes umiddelbart efter afgang fra havn. 

Registrering af fangst 

Ved påbegyndelsen af 1. træk startes fangst registreringen. Der skal her vælges fanebladet 

”Fangstregistrering”. Dato, tid og udsætningsposition udfyldes. 

Når 1. træk tages ombord udfyldes fangstdato, tid og position. 

 

Hvis du ønsker at foretage endnu et træk, mens fangsten fra 1. træk behandles på dækket, klikkes på 

”Kladde”, og derefter ”Annuller”. Det første træk kan nu ses som kladde i oversigten. Kladden kan vælges 

igen og færdig gøres ved at dobbeltklikke på en af linjerne. 



 

Når du påbegynder dit 2. træk vælger du ”Fangst”, og udfylder dato, tid og udsætningsposition. Vælg 

herefter ”Kladde” og ”Annuller”. Du kan herefter gå tilbage til opgørelsen af 1. træk og færdiggøre denne. 

 



Når du har opgjort fangsten fra 1. træk, indføres dette i logbogen. Hele fangsten, der beholdes ombord, skal 

indføres i logbogen. Dette betyder, at arter der er omfattet af landingsforpligtigelsen og som er under 

mindstemålet også skal være indeholdt i den mængde, der føres i logbogen. I eksemplet er der fanget: 

 400 kg torsk over mindstemålet 

 100 kg torsk under mindstemålet (bemærk afkrydsning i BMS) 

 100 kg rødspætte over mindstemålet  

 50 kg skrubbe over mindstemålet 

Genudsætning 

Fangster under mindstemålet af arter, der ikke er omfattet af landingsforpligtigelsen, skal genudsættes.  

Alle fangster, der genudsættes, skal anføres i felterne for genudsætning. 

I eksemplet er der genudsat: 

 1000 kg skrubbe under mindstemålet 

 

Når fangst og genudsætninger er udfyldt, trykkes ”Gem”, hvorefter logbogen ikke længere har status som 

kladde. Logbogen kan nu sendes. Yderligere træk indføres på samme måde. 

Afgivelse af melding 

Meldinger afgives som normalt. Hele den ombordværende fangst angives automatisk i meldingen. 

Ombordværende fangster der er under mindstemålet har anført BMS efter arten i meldingen. 



 

 

Udfyldelse af landingserklæring 

Efter at landingen er overstået, og du kender de faktiske mængder, der er landet, skal landingserklæringen 

udfyldes. Det er ikke et krav, at landingserklæringen udfyldes via eLog, og der kan derfor anvendes andre 

muligheder for udfyldelse. Det er dog et krav, at der til enhver landing af fangst er indsendt en 

landingserklæring.  

Udfyldes landingserklæringen i eLog vælges ”Landing” i menuen. Den rigtige fangstrejse vælges på listen, og 

landingserklæringen aktiveres ved at klikke på ”Udfyld landing”. Bemærk, at det først er muligt at finde den 

sidste fangstrejse på listen efter at man har valgt ”Ny logbog”. 



Landingserklæringen udfyldes med den faktiske landede vægt af alle arter. Af nedenstående eksempel, er 

der landet følgende: 

 Torsk: 450 kg renset med hoved (GUT)  

 Torsk: 100 kg urenset/hel under mindstemålet (BMS)  

 Rødspætte: 120 kg renset med hoved (GUT) 

 Skrubbe: 52 kg renset med hoved (GUT) 

De 50 kg urensede kuller er fangsten af kuller under mindstemålet, som skal landes som følge af 

landingsforpligtigelsen. 

Bemærk at hvis BMS ikke findes på listen over tilstande, skal den tilføjes fra hovedmenuen ”Lister”, 

”Standardlister”, ”Tilstande”. 



 

 



Bilag 3  Føring af papirlogbog 

Nedenstående eksempel på føring af logbog under discard forbuddet er baseret på følgende tænkte fiskeri: 

En trawler afgår Rønne klokken 0400 for dagsfiskeri efter torsk i Vestlige Østersø. 

Ved afgang føres logbogen som normalt, med udfyldelse af Fartøjsoplysninger, fartøjsførers navn og adresse, 

redskab og afsejling. 

Registrering af fangst 

Ved påbegyndelsen af 1. træk startes fangst registreringen. Dato og farvand (f.eks. 3D24, EEC) udfyldes. Der 

kan med fordel udfyldes yderligere 2 fangstlinjer til registrering af henholdsvis fangster under mindstemålet 

BMS og til genudsætning. 

 

Når 1. træk tages ombord udfyldes antal træk med 1, varighed og det statistiske rektangel, hvor 

hovedparten af fangsten er taget. 

Når du har opgjort fangsten fra 1. træk indføres dette i logbogen. Hele fangsten der beholdes ombord skal 

indføres i logbogen. Dette betyder, at arter der er omfattet af landingsforpligtigelsen og som er under 

mindstemålet også skal være indeholdt i den mængde der føres i logbogen. I eksemplet er der fanget: 

 400 kg torsk over mindstemålet 

 100 kg torsk under mindstemålet (bemærk placering i ny linje med BMS markering) 

 100 kg rødspætte over mindstemålet 

 50 kg skrubbe over mindstemålet 



 

Fangster under mindstemålet af arter, der ikke er omfattet af landingsforpligtigelsen, skal genudsættes og 

anføres på fangstlinjen markeret med ”Genudsætning”. 

 

I eksemplet er der her fanget og genudsat 1000 kg skrubbe under mindstemålet. 

Hvis du på fangstrejsen gennemfører flere træk, føres disse på samme måde.  

Afgivelse af melding 

Meldinger afgives ved hjælp af NaturErhvervstyrelsens hjemmeside. Du skal i meldingen angive hele den 

ombordværende fangst. Ombordværende arter under mindstemålet noteres i kolonnen markeret ”Under 

mindstemål”.  



 

 

 

Udfyldelse af landingserklæring 

Efter at landingen er overstået, og du kender de faktiske mængder der er landet, skal landingserklæringen 

udfyldes. Det er ikke et krav, at landingserklæringen udfyldes via papirlogbogen, og der kan derfor anvendes 

andre muligheder for udfyldelse. Det er dog et krav, at der til enhver landing af fangst er indsendt en 

landingserklæring.  

Udfyldes landingserklæringen i papirlogbogen foregår nederst på siden under ”Opgørelse af landing”. 



 

Landingserklæringen udfyldes med den faktiske landede vægt af alle arter. Af ovenstående eksempel, er der 

landet følgende: 

 Torsk: 850 kg renset med hoved (GUT) svarende til ca. 1000 kg levende vægt. 

 Rødspætter: 200 kg renset med hoved (GUT) svarende til ca. 220 kg levende vægt 

 Skrubber: 42 kg renset med hoved (GUT) svarende til ca. 50 kg levende vægt 

 Torsk: 200 kg urenset/hel (BMS) 



De 200 kg urensede torsk, med koden BMS i behandlingsgrad, er fangsten af torsk under mindstemålet, som 

skal landes som følge af landingsforpligtigelsen. Koden BMS betyder ”Below Minimum Size”, og skal anføres 

som behandlingsgrad for alle arter under mindstemålet, der landes som følge af landingsforpligtelsen. 

Den færdige logbog 

Nedenfor ses et eksempel på en færdig logbog med 2 træk og en udfyldt landingserklæring. 

 


