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19. feb 17 

Høringssvar vedr. udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 
2014 – 2020, j.nr.  17-7131-000001. Af FSK, Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri. 
 
FSK vil gerne understrege, at en sikring af kystfiskeriet, som der er lagt op til i vækst- 
og fiskeripakken for dansk fiskeri, har FSKs fulde opbakning.  
 
FSK mener, at forligspartiernes fokus på at sikre kvoter og kapacitet i kystfiskeriet er 
den helt rigtige løsning på kystfiskeriets udfordringer. Aftalen bidrager samtidig til, at 
der skabes det rette grundlag for vækst i kystsamfund rundt om i Danmark. Fokus på 
det skånsomme fiskeri vil samtidig bidrage til at sikre et bæredygtigt fiskeri med en 
bedre udnyttelse af de danske fiskekvoter.  
 
FSKs hensigt med nedenstående kommentarer er et ønske om at sikre kystfiskeriet 
for fremtiden med fokus på det skånsomme fiskeri, hvilket er i tråd med de politiske 
målsætninger i aftalen fra den 6. december 2016.  
 
Der er tale om en helt ny – dog nødvendig - måde at regulere på. Det er derfor uvist, 
hvordan udviklingen bliver for tilmeldingerne til den beskyttede ordning, og hvordan 
kvoteudnyttelsen bliver. Det er derfor af stor vigtighed, at man i fællesskab får løst 
de eventuelle problemer, der kan opstå hen ad vejen, sådan at ordningen kan sikre 
det, som er den politiske hensigt med de nye rammer: at sikre et mangfoldigt og 
skånsomt kystfiskeri ved de danske kyster og i de danske havnebyer. FSK vil selvføl-
gelig bidrage til dette.  
 
Evt. spørgsmål kan rettes til formand for FSK, Søren Jacobsen på tlf.: 2122 7243 
 
FSK er en fiskeriforening, der repræsenterer de fiskere, der fisker med skånsomme 
redskaber, som fx garn, traditionelt snurrevod, ruser, tejner og bundgarn. FSK har 
medlemmer fra Nordjylland – herunder Thorupstrand Kystfiskerlaug - til det sydlige 
Lolland. FSKs medlemmer er MAF-fiskere, bierhvervs- og erhvervsfiskere samt fiske-
re med små og store fartøjer.  
 
 



 

 

Vedr. § 68.  
Her fremgår det, at fartøjer med FKA-kystfiskerstatus kun må overføre FKA-andele til 
andre FKA-kystfiskerfartøjer, jf. §§ 90 og 91.  
 
Heri er FSK enig, hvis der menes at FKA-kystfiskerfartøjer kun må sælge, udleje eller 
på anden måde overføre FKA-andele til andre FKA-kystfiskerfartøjer.  
 
Vedr. § 69.  
Heri fremgår det at:  
 
”Et fartøj med kystfiskertilladelse i henhold til § 67 kan få tildelt de ekstra årsmæng-
der i den tidsubegrænsede ordning, hvis følgende betingelser er opfyldt:  
 
1) Mindst 70 % af fartøjets samlede årsmængder i det forudgående kalenderår skal 
være landet med det pågældende fartøj, 
 
Heri er FSK enig, hvis årsmængde dækker over FKA-kystfiskerfartøjets egne mæng-
der, samt kystfiskertillægget på 75 % (jf. §62, stk. 3).  
 
Vedr. § 69. 3.  
Her fremgår det at:  
 
”Et fartøj med kystfiskertilladelse i henhold til § 67 kan få tildelt de ekstra årsmæng-
der i den tidsubegrænsede ordning, hvis følgende betingelser er opfyldt: 
3. Fartøjet ikke overfører årsmængder til fartøjer, som ikke er tilmeldt den tidsube-
grænsede kystfiskerordning, den tidsbegrænsede ordning, eller til fartøjer som er re-
gistreret som Mindre Aktive Fartøjer (MAF-fartøjer)” 
 
FSK mener ikke, det skal være tilladt at overføre mængder fra den tidsubegrænsede 
ordning til andre fartøjer end FKA-kystfiskerfartøjer. Det skal altså ikke være tilladt at 
udleje eller på anden måde overføre mængder ud af den tidsubegrænsede ordning. 
Dette afspejler heller ikke hensigten i den politiske aftale, idet det her fremgår at:  
 
”Der etableres en frivillig, beskyttet del af kystfiskerordningen…. hvor fiskerne i 
den beskyttede ordning låser fartøjets kvoteandele, bruttotonnage og kilowatt i 
denne ordning og dermed udelukkende kan overdrage og udleje til andre fartøjer 
inden for den beskyttede ordning” 
 
FSK kan godt støtte, at FKA-kystfiskerfartøjer kan leje ud til MAF fartøjer, hvis det 
sker under følgende forudsætninger: 
 

- MAF-fartøjerne lever op til reglerne om en maksimal længde på 15 meter.  

- 80 % af fangstrejserne for fartøjer, for hvilke der føres logbog, i det forudgå-

ende kalenderår, første gang i 2017, har været på 2 døgn eller derunder 

- At MAF fartøjets kapacitet (kW og BT) bindes permanent i den tidsubegræn-

sede kystfiskerordning.  



 

 

MAF- fartøjer, der lever op til disse krav, får status som MAF-kystfiskerfartøjer, og 
har dermed mulighed for at leje fisk af FKA-kystfiskerfartøjer.  
 
Vedr. §69. 3 stk. 3.  
Her fremgår det at:  
 
”Uanset stk. 1 kan et fartøj med kystfiskertilladelse ejet af et puljeselskab eller et 
laug få tildelt de ekstra årsmængder af torsk, tunge og rødspætter, hvis mindst 70 % 
af fartøjets samlede årsmængde for de tilmeldte kvoter i det forudgående år er fisket 
af andre kystfiskerfartøjer i puljeselskabet eller lauget, kystfiskerfartøjer i den tidsbe-
grænsede ordning, eller af fartøjer som er registreret som Mindre Aktive Fartøjer 
(MAF-fartøjer)” 
 
FSK mener, at dette stykke bør ændres, så det fremstår som følgende:  
 
”Uanset stk. 1 kan et fartøj med kystfiskertilladelse ejet af et puljeselskab eller et 
laug få tildelt de ekstra årsmængder af torsk, tunge og rødspætter, hvis mindst 70 % 
af fartøjets samlede årsmængde for de tilmeldte kvoter i det forudgående år er fisket 
af andre kystfiskerfartøjer i puljeselskabet eller lauget, forudsat at disse fartøjer har 
status som FKA-kystfiskerfartøjer”. 
 
Begrundelse: FSK mener ikke, det skal være muligt at udleje eller på andre måde-
overføre fisk ud af den tidsubegrænsede ordning eller til MAF-fartøjer, der ikke op-
fylder visse kriterier (jf. ovenstående). Dette er for at sikre kvoter og kapacitet i kyst-
fiskeriet og dermed sikre de overordnede målsætninger for kystfiskeriet, der fremgår 
af den politiske aftale.  
 
Vedr. § 70.  
 
Overskriften før §70 bør laves om. Der står nu: ”Særlig flidspulje til kystfiskerordnin-
gerne”. Det fremgår dog klart af den politiske aftale, at flidspuljen skal tilgå den tids-
ubegrænsede ordning. Kun hvis puljen ikke fiskes op kan evt. uopfiskede mængder 
tilgå den tidsbegrænsede ordning. Derfor bør overskriften ændres til ”Særlig flidspul-
je til den tidsubegrænsede kystfiskerordning”.  
 
Vedr. § 71.  
Her fremgår det at:  
 
”Fartøjer med FKA-kystfiskerstatus i den tidsubegrænsede ordning tildeles hvert år 
med virkning fra 1. januar tillægsmængde fra flidspuljen, dog med virkning fra 1. 
april 2017 for så vidt angår tillægsmængder til fiskeriet i 2017”. 
 
Det bør ændres til: 
 
”Fartøjer med FKA-kystfiskerstatus i den tidsubegrænsede ordning får hvert år  med 
virkning fra 1. januar oplyst fra Landbrugs- og fiskeristyrelsen hvad tillægsmængde 
fra flidspuljen vil være, når fartøjet har opfisket den samlede årsmængde med 70 %, 



 

 

dog med virkning fra 1. april 2017 for så vidt angår tillægsmængder til fiskeriet i 
2017”. 
 
Begrundelse: Hvis flidspuljen tildeles ved årets start, er der risiko for, at mange fiske-
re ikke vil kunne nå at fiske deres årsmængde (egne FKA-kvoter, kystfiskertillæg samt 
flidspulje) op med 70 %. Dermed er der en risiko for, at en række fiskere ikke vil kun-
ne leve op til kriterierne for kystfiskertillæg året efter. Det ønsker FSK at undgå.  
 
Samtidig er det FSKs vurdering, at et setup hvor fiskene først tildeles og derefter skal 
fratages fartøjerne igen, hvis de ikke opfiskes, vil øge risikoen for, at kvoter ”stran-
der” i det beskyttede segment. Dermed er der risiko for at nogle kvoter ikke fiskes 
op.   
 
Derudover skal følgende indsættes i forhold til tildeling af flidspuljen  
 
§71. Stk. 2 
Tildeling fra flidspuljen kan ske når de samlede årsmængder er opfisket med 70 %. 
 
Stk. 3 
Uanset §71. stk. 2 kan et fartøj, hvis det har opfisket 70 % af sin årsmængde på en 
art, også opnå tildeling fra flidspuljen på denne art. 
 
Begrundelse: Grundet de forskellige sæsoner for de enkelte farvande og arter er der 
brug for fleksibilitet. Dette sikrer den bedste udnyttelse af kvoterne i den tidsube-
grænsede ordning.  
 
Vedr. § 71 stk. 2  
Her fremgår det at:  
 
”Mængderne efter § 71, stk. 1 fordeles forholdsmæssigt i forhold til det enkelte far-
tøjs kvoteandele af de enkelte kvoter” 
 
FSK mener, der er nogle problemer med denne fordelingsnøgle. 
 

 Med en fordeling der udelukkende er baseret på FKA, uden nogen former for 

koncentrationsregler for tildeling, risikerer man at få store aktører i segmen-

tet, kan få tildelt meget store dele af flidspuljen. Præcis som det sker i kystfi-

skerordningen i dag.  

 Denne fordelingsnøgle understøtter ikke det skånsomme fiskeri, som der el-

lers lægges stor vægt på i den politiske aftale.   

 En sådan tildeling tilgodeser heller ikke de mange mindre kystfiskerfartøjer, 

der ligger rundt omkring i de danske havne. Fartøjer der sikrer liv og beskæf-

tigelse. Mange af disse fartøjer fisker med skånsomme redskaber, og det er 

netop disse fartøjer som den politiske aftale gerne vil bakke op om. 

 
 
I den politiske aftale fremgår det at:  



 

 

 
”Flertallet er enige om, at flidspræmien fordeles, så kystfiskere, som fisker med skån-
somme redskaber og har en høj kvoteudnyttelse i særlig grad tilgodeses. Det gøres 
ved at 80% af præmien målrettes fartøjer under 12 meter, mens de resterende 20% 
målrettes fartøjer på 12-15 meter”  
 
En fordeling af flidspuljen udelukkende baseret på FKA andele tilgodeser hverken det 
skånsomme fiskeri eller de mindre fartøjer med en høj kvoteudnyttelse.  
 
En fordeling af flidspuljen som skitseret i bekendtgørelsen vil heller ikke bidrage til 
pkt. 8 i den politiske aftale, hvori det fremgår, at aftalen sigter på at:  
 
”Fremme bæredygtigt og naturskånsomt fiskeri”, som ifølge den politiske aftale skal 
sikres via at ”Fremtidens kystfiskerordning udformes sådan, at den understøtter det 
bæredygtige og skånsomme fiskeri”  
 
En opgørelse fra Landbrugs- og fiskerstyrelsen for kvoteudnyttelsen i de forskellige 
segmenter i årene 2004, 2015 og 2016, viser, at det særligt er de skånsomme fiskeri-
er, der har en høj kvoteudnyttelse. (Se bilag 1).  
 
FSK foreslår derfor følgende ordlyd: 
 
§71.  
stk. 2 Mængderne efter § 71, stk. 1 fordeles forholdsmæssigt i forhold til det enkelte 
fartøjs kvoteandele af de enkelte kvoter. 
 
Stk. 3. Ved tildeling af flidspuljen differentieres i størrelsen på tillægget i forhold til 
redskabstype. Fartøjer, som udelukkende fisker med de redskaber, som fremgår af 
bilag 18 (jf. den gamle bekendtgørelse, og bilag 2 nedenfor), tildeles 75 % større til-
læg pr. kvoteandel end fartøjer, som ikke fisker med disse redskaber. 
 
For at undgå kvotekoncentration i forhold til flidspuljen, mener FSK, at der skal ind-
føres lofter for, hvor meget de enkelte fartøjer kan få tildelt fra flidspuljen.  
På den måde sikrer man sig: 
  

 Imod kvotekoncentration.  

 At flidspuljen kommer flest mulige kystfiskere til gode på lang sigt, og der sik-

res en vis volumen af små fartøjer i de mindre havne samt den lokale beskæf-

tigelse.  

FSK foreslår følgende koncentrationslofter pr. fartøj for flidspuljen:  

Torsk i Nordsøen  2,5 % 

Torsk i Kattegat  5 % 

Torsk i Skagerrak  2,5 %  

Torsk i 22-24 5 % 

Torsk 25-32 5 %  

Tunge Skagerrak, Kattegat, Østersøen og bæl-
terne  

5 % 



 

 

Tunge i Nordsøen  2,5 %  

Rødspætte i Nordsøen  2,5 % 

Rødspætte i Østersøen/bælterne  5 %  

Rødspætte i Kattegat  5 % 

Rødspætte i Skagerrak 2,5 % 

 
Ud fra disse koncentrationsregler ønsker vi følgende ordlyd indsat i bekendtgørelsen 
 
§71 stk. 4:  
Det er en betingelse for overførsel fra flidspuljen til et fartøj, at det modtagne fartøj 
ikke tildeles andele, der overskrider én eller flere af de maksimale satser for tildeling, 
der fremgår af bilag X. (bilag x skal henvise til tal der fremgår af ovenstående tabel) 
 
§71. stk. 5 
Laug eller pulje får forholdsmæssig promilletildeling fra flidspuljen op til de maksi-
male satser, ud fra antal aktive fartøjer i laug eller pulje.   
 
§71. stk. 6  
Uanset §71. stk. 4 skal det være muligt for fartøjer at søge om ekstratildeling ud over 
de maksimale satser, hvis der er ubrugte kvoteandele i flidspuljen som ikke er opfi-
sket, forudsat at fartøjet har haft en 100 % udnyttelse af egen årsmængde og flids-
puljetildeling.  
  
------------------------------- 
Bilag 1:  

  
 
Bilag 2:  

Bilag 18 – jf. tidligere bekendtgørelse.  



 

 

Liste over redskaber, som udløser 50 % ekstra årsmænde pr. kvoteandel, hvis et far-
tøj fisker udelukkende med disse redskaber, jf. § 63 

Redskabstype  

Garn 

Toggegarn 

Langliner 

Pelagisk trawl (flydetrawl) 

Snurrevod og snurpenot (inkluderer ikke flyshooting) 

Ruser 

Tejner 
 

 


