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Høring om ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-20201 
(j.nr. 17-7131-000001.) 
 
NaturErhvervstyrelsen har den 7. februar udsendt høring om ændring af bekendtgørelse om 
regulering af fiskeriet i 2014-2020. Svarfrist er fastsat til den 19. februar 2017 efterfølgende udsat til 
mandag den 20. februar kl. 9.00.  
 
Danmarks Fiskeriforening PO har følgende bemærkninger:  
 
Kvote Top-op 
Danmarks Fiskeriforening PO skal indledningsvist anbefale at kvote top-op som Danmark tildeles i 
2018 fordeles på baggrund af FKA-andele inden kvoteberegningen til segmenterne beregnes og at 
det kommer til at fremgå af bekendtgørelsen. 
 
 
Kystfiskerordningen (§§61 – 74) 
Vedr. flidspræmie (§§70-71): 
Danmarks Fiskeriforening PO har med stor undren konstateret, at flidspræmien åbenbart skal 
uddeles uden betingelser den 1. januar hvert år til fartøjer i den ”særlige tidsubegrænsede ordning 
for kystfiskeri”. Danmarks Fiskeriforening PO har vanskelig ved at forstå, hvordan man skal gøre sig 
fortjent til disse mængder – altså hvor ”fliden” kommer ind. Danmarks Fiskeriforening PO er desuden 
helt uenig i denne fremgangsmåde, som betyder, at der er stor risiko for at der afsættes mængder 
til ordningen, som ikke kan fiskes. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO anbefaler derfor at disse bestemmelser suppleres med en 
bestemmelse som fastsætter en max-procent, der kan tildeles ekstra til hvert fartøj for hver kvote. 
Dette med henblik på at sikre en mulig hurtig videre fordeling af de mængder, der evt. bliver i 
overskud. Med en fastsat max mængde kan det hurtigt beregnes hvilke mængder der kan gå videre 
til de øvrige fartøjer i kystfiskerordningen. 
 
Desuden bemærkes, at der i det udsendte udkast til Reguleringsbekendtgørelse hverken er fastsat 
opfiskningsprocenter for de forskellige kvoter eller datoer for seneste udløsning af flidspræmien. 
Tværtimod fremgår af bekendtgørelsesudkastet at ”tillægsmængde fra flidspuljen” skal tildeles hvert 
år med virkning fra 1. januar. Danmarks Fiskeriforening PO er uforstående for, at man kan uddele 
flidspræmie 1. januar (hvordan har man været flittig) og Danmarks Fiskeriforening PO er helt uenig 
i denne fremgangsmåde, som efter foreningens opfattelse også afviger fra det der fremgår af 
”Fiskeriaftalen”.  
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Det er Danmarks Fiskeriforening PO’s opfattelse at dispensationen til pulje selskaber og ”Laug” 
medfører en kapitalisering af flidspuljen, der med disse bestemmelser kan lejes ud til alle MAF – og 
Kystfiskere uden konsekvenser eller krav om ”flid” 
 
Danmarks Fiskeriforening PO skal understrege at foreningen finder, at det er vigtigt, at der allerede 
fra 2017 fastsættes opfiskningsprocenter for hver kvote og at der fastsættes forskellige datoer for 
seneste udløsning af flidspræmie for hver kvote. Forslaget skal ses som et forslag til forbedring af 
det forslag foreningen har kunnet læse af fiskeriaftalen, hvor det fremgår at alle kvoter skal være 
opfisket med 90% den 15. oktober. Men det vil fx være meningsløst at vente til 15 oktober i forhold 
til tunge i Nordsøen hvor hele fiskeriet foregår i foråret, og derfor er der behov for at fastsætte en 
dato i foråret (fx 15. april) for at få udløst flidspræmien mens fiskeriet forgår og sikre at overskydende 
mængder også kan fiskes. Danmarks Fiskeriforening PO anbefaler derfor, at der fastsættes 
opfiskningsprocenter og datoer for opfiskning for alle kvoter allerede i 2017. 
 
Vedr. adgang til kystfiskerordningen 
Danmarks Fiskeriforening PO ønsker oplyst om det er korrekt forstået, at man kan tilmelde sig 
kystfiskerordningerne uden selv at medbringe promilleandele og om det er hensigten at tillade 
deltagelse i kysfiskerordningen(erne) uden at man selv har promille andele med. 
 
Generationsskifte – Førstegangsetablering med FKA-fartøjer eller IOK-fartøjer 
Danmarks Fiskeriforening PO har med stor undren og overraskelse konstateret at der ei § 76, stk. 2 
fremgår at man skal etablere sig med en ejerandel på 25% mod, at man tidligere skulle etablere sig 
med en ejerandel på 10 %. Danmarks Fiskeriforening PO kan IKKE anbefale denne ændring, som 
vil betyde at færre kan anvende ordningen og at det bliver mere vanskeligt at få unge ind i fiskeriet.  
Danmarks Fiskeriforening PO må stærkt anbefale, at der fastsættes en ejerandel på 10% for 
godkendelse som FKA-FE (og IOK) fartøj, ligesom det hidtil har været. Dette med henblik på at give 
så mange som muligt mulighed for at deltage. 
 
Det skal i øvrigt tilføjes, at Danmarks Fiskeriforening PO med henblik på, at effektivisere og forbedre 
ordningen om låne-fka fortsat foreslår en tilføjelse til bestemmelserne om låne-FKA, som sikrer 
mulighed for, at de kvotemængder som er til overs i det enkelte år kan prioriteres/uddeles til de yngre 
fiskere, der er godkendt i ordningen.  
 
Bestemmelser om ”bestemmende indflydelse” - §§ 97 og 105 
I bekendtgørelsen er indsat bestemmelser om bestemmende indflydelse for hhv. FKA og IOK i §§ 
97 og 105. 
Som Danmarks Fiskeriforening PO har forstået Fiskeriaftalen, ønskes at begrænse andelen af kvoter 
som én enkelt ejer kan disponere over, således de kvotelofter som er angivet i bilag 15 skal 
overholdes, således at summen af ejerandele og andele man har bestemmende indflydelse over 
ikke overskrider de maksimale satser angivet i bilag 15. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO læser de 2 bestemmelser således at kun hvis man konkret rammer 
loftet på ejerandel, må man ikke have bestemmende indflydelse over andre/flere ejerandel. 
Danmarks Fiskeriforening PO finder at denne bestemmelse er væsentligt mere begrænset end den 
forståelse foreningen har af fiskeriaftalen.  
 
På baggrund af ovennævnte skal Danmarks Fiskeriforening PO bede Landbrug-og Fiskeristyrelse 
om en uddybning af forståelsen af §§ 97 og 105 og hvis der er behov for dette at ændre 
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formuleringen således at det fremgår at det er summen af ejerandele og andele man har 
bestemmende indflydelse over der ikke må overskride de maksimale satser angivet i bilag 15. 
  
Bestemmelser om begrænsning af udleje af kvoter i puljer 
Det fremgår af ”Fiskeriaftalen” at der skal indføres bestemmelser om begrænsning af mulighederne 
for udleje af kvoter i puljer. Danmarks Fiskeriforening PO anbefaler at de bestemmelser om 
begrænsninger af mulighederne for udleje af kvoter i puljer som skal indføres, først indføres med 
virkning fra 2018, MEN at bestemmelserne meddeles hurtigst muligt, så de berørte fiskere vil få 
bedst mulig tid til at foretage evt. tilpasninger. 
 
 
Konkrete bemærkninger /spørgsmål til enkelte paragraffer 
§ 4 stk. 2-2  
Danmarks Fiskeriforening PO foreslår, at KW dage udgår her, da Kw-dage er afskaffet. 
 
§ 9 stk. Havørred 
Danmarks Fiskeriforening PO skal anmode om en begrundelse for denne ændring, som vi ikke 
forstår. 
 
§ 13, stk. 1. pkt. 32.  

Forstås ikke. Er det en gammel definition? Den er vel afløst af pkt. 21? 

Forslag om ændring af § 20 – melding af ankomst til havn 

Danmarks Fiskeriforening PO mener fortsat, at her er grundlag for en regelforenkling. I EU- 

bestemmelserne er der forskel på farvande, således at der er krav om at melde ankomst til havn, 

hvis fartøjet medbringer mere end 300 kg af en art omfattet af en flerårig plan for Østersøen, men 

for Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er alene krav om forud anmeldelse for en art omfattet af en 

flerårig plan, hvis man medbringer mere end 1000 kg. 

Danmarks Fiskeriforening PO finder ikke, at der er behov for strammere regler end EU- reglerne 

bestemmer og skal derfor opfordre til, at de danske regler ændres, så kravet om forud anmeldelse 

for arter omfattet af en flerårig plan gælder, hvis man medbringer mere end 300 kg i Østersøen og 

mere end 1000 kg i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Denne forenkling kan faktisk resultere i en 

mærkbar lettelse for mange fiskere. 

Danmarks Fiskeriforening PO har fremsat forslaget tidligere, men finder ikke at det er blevet mindre 

relevant.  

Forslag om ændring af § 27 – (fjerne motorkraftsbegrænsning i Område 22) 

Danmarks Fiskeriforening PO foreslår at fjerne motorkraftsbegrænsningen i Område 22. Forslaget 

er et ønske fra de lokale fiskere, som finder at begrænsningen ikke er nødvendig og derfor finder 

Danmarks Fiskeriforening PO, at det giver god mening af fjerne den i forbindelse med det øvrige 

regelforenklingsarbejde. Det foreslås dermed at fjerne 1. punktum i § 27.  

Danmarks Fiskeriforening PO har stillet dette forslag tidligere, og anbefaler fortsat at forslaget 

gennemføres i Reguleringsbekendtgørelsen. 

§ 26. Forbud mod genudsætning af fisk 

Danmarks Fiskeriforening PO anbefaler uden videre at slette ising og skrubbe, og noterer at der er 

aftalt en samlet gennemgang af bilag 7 med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i lyset af at der nu stort 

set er discardforbud for samtlige arter.   
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§ 29. 

Danmarks Fiskeriforening PO anbefaler at denne paragraf overføres til trawlbekendtgørelsen 

Kystfiskeri - §§ 61 – 74 

§ 66, stk. 1 pkt. 3.  

Denne paragraf er meget vanskelig at forstå og delvist selvmodsigende. 
Danmarks Fiskeriforening PO forstår det således, at ”hensigten” med denne paragraf er, at det er 
tillades fartøjer i den tidsbegrænsede kystfiskerordning at udleje mængder til fartøjer i den 
tidsubegrænsede ordning og til MAF fartøjer. Det antages, at der højst kan udlejes 30%, da 70% af 
fartøjets årsmængde af de tilmeldte kvoter i foregående kalenderår skal være landet med det 
pågældende fartøj.  
 
 
§ 66. stk. 3 
Danmarks Fiskeriforening PO læser det således, at et fartøj ejet af puljeselskaber og laug kan få 
kvote tillæg, hvis 70 % af mængderne fanges af fartøjer tilmeldt en af kystfiskerordningerne eller 
MAF fartøjer. Skal det forstås således at et ”puljeselskaber og laug” kan udleje 100% af den kvoter 
de tildeles? Så vidt Danmarks Fiskeriforening PO kan udlede gælder kravet om at 70% skal fanges 
af fartøjet ikke her.  
 
Danmarks Fiskeriforening PO skal desuden bemærke at ifølge de oplysninger foreningen har 
modtaget er der ingen puljeselskaber. Der er puljeforeninger og der findes kvoteselskaber og så 
findes der et enkelt laug.  
 
Danmarks Fiskeriforening PO har i øvrigt forgæves set i bekendtgørelse efter definitionen på et 
”laug”? Så Danmarks Fiskeriforening PO skal bede Landbrugs- og fiskeristyrelsen oplyse hvad 
definitionen på et ”laug” i fiskemæssig sammenhæng er? Eller kan alle uden videre kalde sig et 
”laug” og få de fordele det indebærer. 
 

§ 69, 

Danmarks Fiskeriforening PO antager, at alle et fartøjs arter går med i den tidsubestemte ordning. 

§ 69 stk. 1 pkt. 3 og § 69. stk. 3, den tidsubegrænsede ordning 

Samme spørgsmål/ bemærkninger som under § 66. 

§ 71, stk. 3: 

Danmarks Fiskeriforening PO anbefaler at det bestemmes, at det er en betingelse for tildeling af 

tillægsmængde fra flidspuljen, at der efter den 1. december 2016 ikke er overført kvoteandele af den 

pågældende kvote fra fartøjet. Dette med henblik på at forhindre spekulation.  

§ 73.  

Danmarks Fiskeriforening PO må spørge om ikke denne regel er reguleret i forvejen af § 151. Eller 
hvilken paragraf er gældende? 
 
§ 76 stk. 4. 
Fartøjer i område 22 må ikke være over 17m og kan derfor ikke komme i betragtning til 
IOKINDUSTRI-FE. Danmarks Fiskeriforening PO finder at også de relevante fartøjer i område 22 
skal have mulighed for at komme i betragtning her. 
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Danmarks Fiskeriforening PO foreslår derfor en undtagelse for fartøjer under 17m fra område 22.  
 
§ 101 stk. 4. 

Denne dato er udsat til 15. februar i bekendtgørelse om puljefiskeri på grund af at vi ikke har de 

endelige landingstal før ultimo januar.  

Danmarks Fiskeriforening PO foreslår derfor at § 101 stk. 4 slettes. 

Bilag 15 - Forslag om ændring af bilag 15 (kvotekoncentration) – rejer 

I forbindelse med tidligere drøftelser om fastsættelse af satser for kvotekoncentration har Danmarks 

Fiskeriforening PO anført, at der kunne blive behov for en evaluering af de fastsatte satser. På den 

baggrund skal Danmarks Fiskeriforening PO anmode om, at satsen for rejer ændres til 20%. Det har 

vist sig, at flere af de nuværende fartøjsejere der har rejer allerede ejer over 10% af kvoten og da 

nogle også har behov for udvikling foreslås, at kvotekoncentrationsprocenten for dybvandsrejer 

fastsættes til 20%.   

 

Bilag 16.  

Dette bilag henviser til den gamle kystfiskerordning og bør fjernes. 

 

 
Danmarks Fiskeriforening PO har ikke yderligere bemærkninger. 
 

Med venlig hilsen 

 
Ole Lundberg Larsen 
Kontorchef 
Danmarks Fiskeriforening PO  


