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De minimis undtagelse for kuller under mindstemålet i 3AS  
 

I fiskerier efter jomfruhummer og blandet demersale arter med slæbende redskaber med en 
maskestørrelse på 90-119 mm med tilhørende SELTRA panel i Kattegat, er der konstateret en kraftig 
stigning i forekomster af kuller under mindstemålet. Forekomsten bevirker, at den tid der anvendes til 
sortering af fangster, med henblik på overholdelse af landingspligten er mere end fordoblet. Den 
anvendte tid har direkte negativ effekt på sorteringen af andre arter med høj overlevelse, som 
rødspætte og jomfruhummer. Den anvendte tid påvirker desuden besætningens arbejdsbyrde og 
hviletid med deraf følgende forøgelse af risiko for arbejdsrelaterede ulykker. Forekomsten af kuller og 
de relaterede effekter er sammenlignelige med faktorer der begrunder den nuværende de minimis 
undtagelse på hvilling i samme redskaber og farvande. DFPO ser på den baggrund en de minimis 
ordning på kuller under mindstemålet i 3AS som nødvendig og fuldt ud foreneligt med kravene og 
formål i den fælles fiskeripolitik. 

DFPO har indhentet data som dokumentation for omfanget af fangster af kuller. Data er baseret på 
observationer af fangster fra Fiskeristyrelsens CCTV projekt i Kattegat. 

Data viser følgende: 

• Fangster af kuller varierer i størrelse. Fangster, både over og under MCRS, er gennem CCTV 
registreret til: 

o Mellem 11 og 600 gram pr. stk., med en gennemsnitlig størrelse på 37 gram pr. stk. 

• Mængderne varierer naturligt i området, hvor der er konstateret: 
o op til 21 kg pr. træk i 3AS (indtil 1. november 2022)  
o op til 613 stk. (indtil 1. november 2022) 
o logbogsførte fangster, der ikke er kontrolleret ved CCTV gennemsyn, på over 50 kg 

pr. træk. 

• Baseret på CCTV observationer, kan det konstateres at tiden anvendt til sortering af fangster 
fordobles ved fangster på omkring 600 stk., sammenholdt med observationer uden eller med 
begrænset mængde af kuller. Denne tidsfaktor må forventes at øges i forhold til fangsttræk 
med flere individer. 

Det er DFPO’s opfattelse, at en de minimis undtagelse for kuller under mindstemålet i 3AS, er fuldt 
ud foreneligt med kravene for dette anført i EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS 
FORORDNING (EU) Nr. 1380/2013 af 11. december 2013 artikel 15 punkt 5., idet fangster ikke kan 
reduceres på baggrund af øget selektion, samt at sortering medfører en uhensigtsmæssig høj indsats. 

 


