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Fastsatte TAC/kvoter for 20211  

Torsk i den vestlige Østersø (område 22-24) + 5 % 

Torsk i den østlige Østersø (område 25-32)   - 70 % 

Sild i den vestlige Østersø (område 22-24) - 50 % 

Sild i den centrale Østersø (område 25-29,32)   - 36 % 

Sild i den Botniske Bugt (område 30-31)                         0 % 

Sild i Rigabugten (område 28.1)  + 15 % 

Brisling (område 22-32)  + 6 % 

Laks (område 22-31)  + 9 % 

Laks i Finske Bugt (område 32) - 8 % 

Rødspætte (område 22-32)  + 5 %  

 

Torsk  
Den vestlige Østersø 

• TAC i den vestlige Østersø øges med 5 % svarende til 4.000 tons. 

• Lukkeperioden, februar og marts, videreføres for underområde 22 og 23. I 

lukkeperiode er det forbudt at fiske på denne kvote, dog med visse undtagelser under 

særlige betingelser.  

• I underområde 24 dækker kvoten alene bifangster hele året. Fartøjer under 12 meter, 

der fisker med passive redskaber, kan under visse betingelser fiske. 

 
1 Alle henvisninger til forøgelser/reduktioner i TAC (samlede tilladte fangstmængder) er baseret på en procentvis 

sammenligning med TAC for 2020. 
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• I perioden fra den 15. maj til 15. august 2021 er det forbudt at fiske på denne kvote i 

område 24, dog med visse undtagelser under særlige betingelser.  

• Antal torsk som lyst- og fritidsfiskere må tage med i land pr. dag bliver i 2021 uændret 

fem stk., dog kun to stk. i februar og marts. 

• Rekreativt fiskeri i underområde 24 må kun ske ud til seks sømil grænsen. 

 

Den østlige Østersø 

• TAC i den østlige Østersø reduceres med 70 % svarende til 595 tons for 2021, og dækker 

alene bifangster. 

• Der fastsættes en lukkeperiode for område 25-26, som gælder fra den 1. maj til den 31. 

august 2021, dog med visse undtagelser under særlige betingelser dog med visse 

undtagelser under særlige betingelser.  

Sild 

• TAC for sild i den vestlige Østersø reduceres med 50 % svarende til 1.575 tons. 
 

• I den centrale Østersø reduceres TAC med 36 % svarende til 97.551 tons. 
 

Rødspætte 

• TAC for rødspætte stiger med 5 % til 7.240 tons.  

Brisling 

• TAC for brisling stiger med 6 % svarende til 222.958 tons.  

 
 
Andre elementer vedtaget i forbindelse med Østersø-forslaget 
 
Sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat 
 

• En foreløbig TAC for sperling i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat fastsættes for 

perioden 1. november 2020 til 31. december 2020 til 30.000 tons. 


