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Høring over udkast til tre opdaterede vejledninger til 
landingspligten for fiskeri i Nordsøen (inklusiv Skagerrak og 
Kattegat) og Østersøen 
 
Fiskeristyrelsen sender hermed følgende udkast i høring: 

 Vejledning til landingspligten for demersalt fiskeri i Nordsøen og ICES 3a 
(inklusiv Skagerrak og Kattegat) 

 Vejledning til landingspligten for små pelagiske arter og industriarter i 
Nordsøen 

 Vejledning til landingspligten i Østersøen 
 
Bemærkninger til udkastet sendes til mail@fiskeristyrelsen.dk med kopi til 
trilar@fiskeristyrelsen senest 8. februar 2019 med angivelse af j.nr. 19-4260-
000002. Eventuelle spørgsmål til det fremsendte materiale bedes rettet til Trine 
Larsen på trilar@fiskeristyrelsen.dk. 
 
Høringssvar bliver offentliggjort på www.høringsportalen.dk efter høringsfristens 
udløb, for så vidt at disse ikke stammer fra ministerier eller myndigheder under 
ministerierne. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af 
høringssvaret, herunder afsenders navn og e-mailadresse. 
 
Om vejledningen 
Et af de centrale elementer i reformen af den fælles fiskeripolitik 2014-2020 er 
gradvist at bringe udsmid af fisk til ophør. Dette kaldes discardforbuddet eller 
landingspligten. Reformen er rettet mod at gøre fiskeriet mere selektivt og 
samtidigt at udfase udsmidningen af den uønskede fangst. Landingspligten er 
blevet indfaset i perioden 2015-2019 og nu fuldt ud indfaset. 
 
De tre vejledninger er opdaterede med de ændringer som er vedtaget siden de 
seneste udgaver af vejledninger fra hhv. december 2016 og november 2018. 
 
De væsentligste ændringer er følgende: 
 
Demersalt fiskeri i Nordsøen 
Fra den 1. januar 2019 skal alle fangster af kvoterede arter landes, uanset om 
fangsten overholder mindstemålene eller ej, med mindre arten er omfattet af en 
undtagelse i det pågældende fiskeri. 
 



 
 

2 

Der er fra 2019 kommet flere undtagelser for høj overlevelse samt de minimis 
undtagelser. Det gælder fx rødspætte, hvor der med henvisning til høj overlevelse 
vil kunne discardes rødspætte fanget i garn og snurrevod hele året, mens 
rødspætte fanget med trawl kan discardes fra 1. november til 30. april. 
 
Flere af undtagelserne for høj overlevelse er kun gældende i 2019, og vil bortfalde, 
hvis ikke den regionale gruppe bestående af regionale nordsømedlemsstater 
(Scheveningengruppen) kan fremskaffe dokumentation senest maj 2019, der 
dokumenterer, at der er en høj overlevelse, som kan accepteres af Den 
Videnskabelige, Tekniske og Økonomiske Kometé for Fiskeri (STECF) som 
tilstrækkelig. 
 
Små pelagiske arter og industrifiskeri i Nordsøen 
Der er vedtaget en de minimis-undtagelse i ICES-område 4b og 4c. Der vurderes 
ikke umiddelbart at være væsentlige ændringer for danske fiskere. 
 
Fiskeri i Østersøen 
I oversigten over arter, der er landingspligt på, er tilføjet tunge og makrel, da de er 
kvoterede i Østersøen, jf. TAC for Nordsøen. 
 
Der er anført i vejledningerne for demersalt fiskeri i Nordsøen og for fiskeri i 
Østersøen, hvordan ikke logbogspligtige fartøjer kan indberette sælskadet fisk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Fiskeristyrelsen 
 
 


