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Høring af udkast til ændring af bekendtgørelse om regulering af 
fiskeriet i 2014-2020 
 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen sender følgende udkast i høring: 

 Ændring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-20201 

 

Bemærkninger sendes til fiskeri@naturerhverv.dk senest den UPDATE: 19. februar 2017 

20. februar kl. 09.00 med angivelse af j.nr. 17-7131-000001. 

 

Spørgsmål til det faglige indhold bedes rettet til Søren Palle Jensen: mail: 

SPJ@naturerhverv.dk eller tlf. nr. 72 18 58 10 eller Martin Andersen: mail: 

maan@naturerhverv.dk eller tlf. nr. 72 18 56 44. 

 

Høringssvar bliver offentliggjort på høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk efter 

høringsfristens udløb.  

 

Som udmøntning af beretning om en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri 

(fiskeripakken)2 foretages ændringer af kystfiskerordningen, tilføjelse af nye arter i 

kystfiskerordningen, støtte til mindre aktive fartøjer (MAF-segmentet), lånefisk ordningen, 

kvotekoncentrationsreglerne, og opsigelsesvarsel på FKA og IOK-aftalen. 

 

Ud over ændringer som følge af fiskeripakken foretages ændringer af kW-dage og en række 

mindre ændringer, bl.a. konsekvensrettelser. 

 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har udarbejdet erhvervsøkonomiske 

konsekvensvurderinger af ændringerne, som vedlægges.  

 

Revision af kystfiskerordningen 

Bestemmelser om kystfiskeriet findes i bekendtgørelsens kapitel 6 (§§ 61-74). 

 

For at styrke kystfiskeriet tilføres kystfiskerordningen yderligere mængder. Der 

introduceres en tidsubegrænset ordning, hvor de tilmeldte fartøjers kvoter, bt. og kW 

bindes i ordningen og kun kan overdrages indenfor ordningen for at sikre, at fartøjer og 

kvoter forbliver i kystfiskeriet. De tilmeldte fartøjer tildeles - udover ekstramængder for at 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 533 af 31. maj 2016 om regulering af fiskeriet i 2014-2020. 
2 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185538  
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tilmelde sig ordningen - også et tillæg, som er forbeholdt fartøjer i den tidsubegrænsede 

ordning. Der vil fortsat være en tidsbegrænset ordning.  

Endvidere hæves vilkårene for at få tildelt tillæg, idet udnyttelsen af kvoterne hæves fra, at 

50% af fartøjets samlede årsmængde skal opfiskes til, at 70% årsmængden for den enkelte 

kvote skal opfiskes. 

Fartøjer tilmeldt ordningerne kan fremover udleje årsmængder til fartøjer indplaceret som 

Mindre Aktive Fartøjer (MAF).    

  

Nye arter i kystfiskerordningen 

For at udvide kystfiskeriet introduceres brisling, jomfruhummer, mørksej, pighvar og sild i 

både den tidsbegrænsede og den tidsubegrænsede kystfiskerordning. Disse arter kan fiskes 

på rationsvilkår. 

 

Støtte til Mindre Aktive Fartøjer (MAF-segmentet) 

MAF-segmentet får forøget de afsatte mængder på udvalgte arter.  

 

Lånefisk 

Den eksisterende ekstratildeling af kvoter til nyetablerede (lånefisk ordningen) udvides. De 

eksisterende lofter for torsk, tunge, tobis, sperling og brisling fjernes desuden, samt krav til 

ejerandel hæves fra 10 % til 25 %. Allerede indsendte ansøgninger skal dog fortsat kun leve 

op til det hidtidige krav om 10 % ejerandel. 

 

Indsats mod kvotekoncentration 

I koncentrationsreglerne tilføjes bestemmelser om, at man ikke må have bestemmende 

indflydelse over kvoter ud over koncentrationsloftet og krav om indsendelse af tro og love 

erklæring. Desuden fastsættes regler om, efter anmodning fra Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen, at indsende oplysninger vedr. finansiering af fartøjer og ejerandele. 

 

”Bestemmende indflydelse” er i bekendtgørelsen defineret som mulighed for at træffe 

bestemmelse af økonomisk og driftsmæssig karakter i forbindelse med fangst og landing 

samt overdragelser ved salg af kvoteandele og leje af årsmængder.  

 

Forlænget opsigelsesvarsel på FKA og IOK-aftalen 

Opsigelsesvarslet på FKA-og IOK aftalen ændres fra 8 år i dag til 16 år.  

 

kW-dage 

Den hidtidige kW-dage-ordning ophørte fra 1. januar 2017, hvor Rådets og Europa-

Parlamentets forordning (EU) 2016/2094 af 23. november 2016 om ændring af 

torskegenopretningsplanen trådte i kraft. Der vil imidlertid stadig være et loft over den 

samlede mængde kW for de fartøjer, der fisker i de omfattede geografiske områder med de 

omfattede redskaber. For at sikre, at Danmark ikke overskrider det samlede loft for disse 

områder, skal fartøjer have en kW-tilladelse. Der fastsættes derfor regler for denne type 

tilladelser samtidig med, at den tidligere kW-dage ordning ophæves. 

 

 

Diverse mindre ændringer 

 I § 9 tilføjes havørred, således at mængden af havørred nu også opgøres i styk 

 

Ud over de ovennævnte ændringer foretages en række konsekvensrettelser, inklusive 

fjernelse af regler der er ophævet ved anden lovgivning, herunder i forordninger.  
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Bekendtgørelsen forventes at blive udstedt med ikrafttrædelse 1. marts 2017. Dette 

forudsætter dog, at der opnås dispensation fra Regeringens Økonomiudvalg til, at der 

afviges fra de faste halvårlige ikrafttrædelser af erhvervsrelateret regulering.  

 

Med venlig hilsen 

 

Martin Chemnitz Mortensen 

 

Fuldmægtig, EU- og Fiskeriregulering 

Telefon: +45 93 59 77 48  

E-mail: machmo@naturerhverv.dk  
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