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Elektronisk monitering giver 
fiskerne incitament til et 

miljømæssigt bæredygtigt fiskeri

Formål
Formålet med forsøgene var at afprøve muligheden for en
elektronisk monitering af fiskeriet, samt undersøge effekterne af
et fangstkvotebaseret forvaltningssystem på fiskeriet. Ved et
fangstkvoteforvaltet fiskeri er det altafgørende, at der er mulighed
for at kunne dokumentere fartøjernes fiskeri og forarbejdningen af
fangsten.

H. J. Olesen & J. Dalskov, Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Tekniske Universitet

Resultater  
En forskel i udviklingen i torskelandingernes sorterings-
sammensætning blev fundet, når data fra de deltagende fartøjer
blev sammenlignet med referencefartøjer, der havde fisket i de
samme områder (Nordsøen og Skagerrak) (figur 2.a og 2.b).
Inden den elektroniske monitering blev påbegyndt i 2010, var
procentdelen af sorteringsstørrelse 4- og 5-torsk (40 %) lige
mellem deltagende fartøjer og andre fartøjer i Nordsøen. I
Skagerrak steg andelen af samme sorteringer betragteligt efter
opstart med elektronisk monitering (fra 20 til ca. 60 %), mens den
for samme periode aftog lidt for referencefartøjerne. Baseret på
den analyse kan det konkluderes, at fiskemønstre og fangst-
håndtering har ændret sig, samt at mængderne for discard af
torsk er faldet for de deltagende fartøjer.

Konklusioner
Resultaterne viser, at fiskeriet for de deltagende fartøjer har
ændret sig, når man sammenligner med en referenceflåde, der
har fisket i de samme områder.
Udsmid og ”high grading” af torsk er hos de deltagende fartøjer
blevet væsentligt reduceret, hvilket nok skyldes, at fiskerne nu er
ansvarlige for fangsten og ikke kun landingen.
Resultaterne viser, at det elektroniske moniteringssystem kan
give fiskerne incitament til et miljømæssigt bæredygtigt fiskeri, og
at discard kan reduceres.

Tak til: Howard McElderry og alt involveret  personale, Archipelago Marine Research Ltd. Canada. Alle 
deltagende skippere og deres besætning. Alt involveret personale fra DTU Aqua. 

EU Kommissionens forslag til en ny fælles fiskeripolitik har bl.a. til hensigt at gøre fiskeriet mere bæredygtigt miljømæssigt. En
konsekvens af dette er, at udsmid af visse kommercielle arter forbydes. For de fiskerier, som fanger de arter, hvor al fangst skal
landes, skal EU-landene sikre, at fiskefartøjerne har udstyr ombord, der kan give en fuld dokumentation for fartøjernes fiskeri og
forarbejdning af fangsten. DTU Aqua har gennemført flere forsøg, hvor mulighederne og effekterne af en elektronisk monitering
af fiskeriet er blevet undersøgt.

Figur 2.a: Andelen af torsk pr. sortering for
januar-april (skraveret) og maj-december for
2008-2010 for deltagende fartøjer og reference-
fartøjer i Nordsøen. De gule og blå farver viser
procentdelen af de to mindste sorteringsklasser
af torsk.

Figur 2.b: Andelen af torsk pr. sortering for
januar-april (skraveret) og maj-december for
2008-2010 for deltagende fartøjer og reference-
fartøjer i Skagerrak. De gule og blå farver viser
procentdelen af de to mindste sorteringsklasser
af torsk.

Figur 1: Eksempler på kameravinkler fra et af de deltagende fartøjer. 

Metoder
Elektroniske moniteringssystemer blev installeret ombord på
frivilligt deltagende kommercielle fiskefartøjer. Systemet indeholdt
tre typer af sensorer, der indsamlede data omkring position,
hydraulisk tryk og tromle-/spilrotation. Kameraer filmede fartøjets
redskaber og optog videoer af fiskesorteringen til bestemmelse af
fangst og discard (figur 1).
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