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Indledning: 

Fra den 1. januar 2015 skal alle fangster i fiskeri efter industriarter og pelagiske arter i 

Nordsøen, Skagerrak og Kattegat landes, uanset om fangsten overholder mindstemålene eller 

ej. Denne vejledning beskriver kort, hvordan reglerne kan overholdes. Vejledningen opdateres 

hvis reglerne ændres bliver vedtaget, eller der ændres i de tekniske løsninger, der skal 

understøtte landingspligten.  

 

Generelle regler 

Ved fiskeri efter industriarter eller pelagiske arter er det ikke tilladt at slippe fangster. Alle 

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

fangstsammensætning er ikke længere gældende. 

 

Fiskeri efter pelagiske arter 

Hvis du fisker efter pelagiske arter, er dit redskab afgørende for, hvordan du er omfattet af 

landingspligten. Du kan i bilag 1 se hvilke redskaber, der gør, at bestemte arter er omfattet. 

Du skal være opmærksom på, at der for fangster af sild og makrel fisket med not gælder 

særlige undtagelser. 

 

Fiskeri efter industriarter 

Hvis du fisker efter tobis, brisling eller sperling med trawl med en maskestørrelse, der er 

mindre end 32mm, er du omfattet af landingspligten. Se bilag 1. 

 

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. 

For fartøjer, der driver fiskeri efter industriarter eller 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.  

 

Sådan sender du meldinger 

Meldinger skal afsendes som hidtil. Ved angivelse af mængder i meldinger skal al fangst om 

bord oplyses.  

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

der fører papirlogbog, skal melding afgives via mobiltelefonapplikationer eller 

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 

være indeholdt i den mængde, der føres i landingserklæringen. Landingserklæringen skal 

afspejle den samlede landede mængde fra vejesedlerne ved oplosning.  

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. 

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

 

Sådan opbevarer du fangsten om bord 

For fangster af industriarter eller pelagiske arter til konsum eller industriformål sker landinger 

som hidtil usorteret, og arter under mindstemål kan derfor opbevares sammen med den 

samlede fangst i lastrummet. 

 

Afsætning af fangst 

Hvis du fisker efter arter til industriformål, skal fangsterne afsættes som hidtil. 

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. 

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. 



Bilag 1  
Redskaber og arter for landings-pligten 

Fiskeri efter små pelagiske arter i ICES IIIa (Skagerrak og Kattegat): 

Kode Pelagiske fiskeredskaber Målarter 

OTM og 

PTM 

Pelagisk trawl og pelagisk 

partrawl 

Sild, almindelig makrel, 

blåhvilling, hestemakrel, brisling 

(til konsum) 

PS Not Sild, almindelig makrel, brisling 

(til konsum) 

OTB og 

PTB(1) 

Skovlbundtrawl og bundtrawl til 

partrawling 

Sild, almindelig makrel, brisling 

(til konsum) 

GNS og 

GND(2) 

Bundsat garn og drivgarn Almindelig makrel, sild 

LLS, LHP 

og LHM 

Langliner, håndliner og stangliner 

(håndbetjente) samt håndliner og 

stangliner (mekaniske) 

Almindelig makrel 

MIS Blandede redskaber, herunder 

net, 

tejner og bundgarn 

Almindelig makrel, sild, brisling 

(til konsum) 

(1) Skovlflydetrawl og pelagisk partrawl med en maskestørrelse på < 70 mm 

(2) Maskestørrelse 50 – 99 mm 

Fiskeri efter små pelagiske arter i ICES IV (Nordsøen). 

Kode Pelagiske fiskeredskaber Målarter, der er omfattet af en 

kvote 

OTM og  

PTM 

Skovlflydetrawl og pelagisk 
partrawl (inkl. TR3) 

Sild, almindelig makrel, 
hestemakrel, guldlaks, blåhvilling, 
brisling (til konsum) 

PS Not Sild, almindelig makrel, 
hestemakrel, blåhvilling 

GNS og  

GND(1) 

Bundsat garn og drivgarn Almindelig makrel, sild 

GTR Toggergarn Almindelig makrel, sild 

LLS, LHP og LHM Langliner, håndliner og stangliner 

(håndbetjente) samt håndliner og 

stangliner (mekaniske) 

Almindelig makrel 

MIS Blandede redskaber, herunder 

net, tejner og bundgarn 

Sild, brisling (til konsum) 

(1) Maskestørrelse 50 – 90 mm 

Fiskeri til industriformål i EU-farvandene i ICES IIIa og IV 

Kode Pelagiske fiskeredskaber Målarter, der er omfattet af en 

kvote 

Enhver form for trawl Trawl med en maskestørrelse på 

mindre end 32 mm 

Tobis, brisling, sperling 

PS Not Tobis, brisling, sperling 

 



Bilag 2  Føring af eLog 

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

En trawler afgår Hanstholm klokken 0400 for dagsfiskeri efter brisling i Skagerrak. 

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

Registrering af fangst 

Ved påbegyndelsen af 1. træk startes fangst registreringen. 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”, som igen udfyldes med oplysninger om dato, tid og udsætningsposition. Der kan springes frem og 

tilbage mellem de 2 træk ved at dobbeltklikke på trækket i på forsiden. 

Når du har opgjort fangsten fra 1. træk indføres dette i logbogen. Hele fangsten skal indføres i logbogen. Da 

alle arter over 50 kg skal anføres i logbogen, skal du skrive dit bedste bud på fangstsammensætningen. 

I ovenstående eksempel, er der fanget 15.000 kg brisling, 1000 kg sild, 60 kg håising og 70 kg hvilling.  

Yderligere træk indføres på samme måde. 

Afgivelse af melding 



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

 

Hvis dit lossetidspunkt er forskellig fra din ankomst tidspunkt, skal dette anføres 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. Dette betyder, at du skal 

omregne dine anslåede mængder af alle arter til de faktiske mængder baseret på oplysninger fra vejesedler. 

Af nedenstående eksempel, er der i alt landet 43.765 kg ifølge vejesedlen. De forskellige arters mængde er 

på baggrund af mængden justeret tilsvarende: 

 Brisling: 36.000 kg hel (WHL)  

 Ansjos: 5.100 kg hel (WHL) 

 Sild: 2.600 kg hel (WHL) 

 Håising: 65 kg hel (WHL) 

 

Den færdige logbog 

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



 


