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Har du yderligere spørgsmål vedrørende gældende regler for 
bierhvervsfiskeri, erhvervsfiskeri eller fritidsfiskeri, er du 
velkommen til at kontakte Fiskeristyrelsens fiskerikontrol på 
tlf.nr.: +45 7218 5600 

Du kan også finde opdateret information på vores hjemmeside: 
www.fiskeristyrelsen.dk  

Mere om brugen af akustiske alarmer (pingere) 

Der skal altid være monteret en akustisk alarm i hver ende af garnet. 

Afstanden mellem 2 akustiske alarmer må maksimalt være 455 meter. 
Dette gælder kun, hvis de akustiske alarmer er videnskabeligt testet 
og godkendte til denne afstand. 

Anvender du akustiske alarmer med digitale signalsynteser, må der 
maksimalt være 200 meter mellem hver. 

Anvender du akustiske alarmer med analoge signalsynteser, må der 
maksimalt være 100 meter mellem hver. 

Som fartøjsfører, er det dig, der skal sikre, at de akustiske alarmer 
fungerer, når redskaberne sættes. 

Denne folder er skrevet med udgangspunkt i følgende: 

Rådets forordning (EU) 2019/1241 af 20.06.2019 om bevarelse af 

 
en

.

fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af 

s
elryts

tekniske foranstaltninger... 

i
erksiF f

 a
Bekendtgørelse nr. 1495 

et
af 29.06.2021 om anvendelse af akustiske er

od
uc

alarmer (pingere) i visse garnfiskerier. rP

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Fiskeristyrelsen 
Nyropsgade 30 
DK-1780 København V. 
Tel.: +45 7218 5600 
mail@fiskeristyrelsen.dk 
www.fiskeristyrelsen.dk  

Vi har bemandede lokalafdelinger i Frederikshavn, Nykøbing 
Mors, Randers, Hvide Sande, Kolding, Ringsted og Rønne. 
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Nordsøen Østersøen 

Er du dansk garnfisker, med et dansk indregistreret fartøj, der er 12 meter langt eller derover, skal du være opmærksom på, at Rådets forordning (EU) 2019/1241 af 20.06.2019 
bilag 13, del A, pt. 1.1 og Bekendtgørelse nr. 1495 af 2021 påbyder dig at bruge akustiske alarmer (pingere) i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat, dele af Østersøen, Den Engelske 
Kanal, farvandet syd for England/Irland efter følgende regler: 

 I ICES-underområderne IVa, IVb, IVc IIIan og IIIas gælder følgende:         I ICES-afsnit VIId, e, f, g, h, j samt i Østersøen underafsnit 24 og i den 
nordvestlige del af underafsnit 25 gælder følgende: 

Alle bundsatte gællegarn, indfiltringsgarn eller en kombination af sådanne garn, skal 
anvende akustiske alarmer (pingere) hele året! 

For alle bundsatte gældegarn, indfiltringsgarn eller en kombination af sådanne garn 
gælder følgende: 

Hvis den samlede længde ikke overstiger 400 m. skal der anvendes akustiske 
alarmer (pingere) fra 1. august til og med 31. oktober! 

Er maskestørrelsen på 220 mm eller derover, skal du bruge akustiske alarmer 
(pingere) hele året, uanset længden! 

Læs mere om placering og afstande mellem akustiske alarmer på bagsiden. 
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