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I forbindelse med den offentlige høring af udkast til bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-

2020, er der modtaget høringssvar fra følgende: 

 Danmark Fiskeriforening PO (DFPO) 

 Danmarks Pelagiske PO (DPPO) 

 Foreningen for Skånsom Kystfiskeri (FSK) 

 Levende Hav (LH) 

 

Danmark Fiskeriforening PO 

DFPO er kommet med høringssvar vedrørende kystfiskeriordningen, lånefisk-ordningen og regler om 

bestemmende indflydelse. 

 

I forhold til kystfiskerordningen imødekommes ønske om, at der indføres en max-grænse for tildeling 

af ekstrakvoter i den tidsubegrænsede kystfiskerordninger. Det bemærkes, at eventuelle krav til en 

given procentsats og tidspunkt for opfiskning af mængderne i givet fald kan træde i kraft fra 2018. Fra 

2018 meddeles flidspuljen fra årets start, men tildeles først når 70% af årsmængden er opfisket.  

 

Partierne bag Beretning om en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri vurderer, at DFPO’s 

bemærkninger i forhold til lånefisk-ordningen afviger markant fra fiskeripakken, og forslaget 

imødekommes derfor ikke.  

 

Derudover er partierne bag ”Fiskeripakken” enige med DFPO i, at definitionen af bestemmende 

indflydelse bør præciseres og at et laug vedtægtsmæssigt er en erhvervsdrivende forening forening af 

partsfiskerie, der i fællesskab kan eje og indbyrdes fordele kvoteandele imellem sig.  

 

Partierne bag ”Fiskeripakken” deler ikke DFPO’s opfattelse, at konkrete puljefartøjer, der er tilmeldt 

den beskyttede kystfiskerordning, skal leve op til de samme aktivitetskrav som et ordinært fartøj.  

 

Det er besluttet, at der med virkning fra 2018 indføres bestemmelser om begrænsning af mulighederne 

for udleje af kvoter i puljer. 

 

Partierne tilslutter sig DFPO’s forslag til tekniske justeringer og præciseringer i en række paragraffer i 

kystfiskerordningen.  

 

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri 

FSK er kommet med høringssvar vedrørende leje fra MAF-fartøjer, undtagelse fra aktivitetskrav for 

fartøjer ejet af laug, flidspulje, tildeling af mængder fra flidspulje og loft over, hvor stort et tillæg, et 

fartøj kan få fra flidspuljen – alt sammen under kystfiskerordningen. 

 

FSK mener ikke, at det skal være muligt at overføre mængder fra den tidsubegrænsede ordning til 

andre fartøjer end FKA-kystfiskerfartøjer. Partierne bag Beretning om en Vækst- og Udviklingspakke 
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for dansk fiskeri vurderer, at det skal være tilladt at overføre årsmængder til MAF-fartøjerne. FSK’s 

bemærkninger kan derfor ikke imødekommes. 

 

Ønsket om, at undtagelse for aktivitetskrav for fartøjer ejet af et laug kun skal gælde, hvis fartøjet er 

tilmeldt den tidsubegrænsede ordning, vurderes ikke hensigtsmæssig og imødekommes derfor ikke. 

 

Partierne bag ”Fiskeripakken” tilslutter sig, at flidspuljen er tiltænkt den beskyttede ordning, men 

påpeger, at eventuelle uopfiskede mængder tilfalder den åbne ordning.  

 

Eventuelle krav til forskellige krav til procentsats og dato for opfiskning afhængig af art og farvand vil i 

givet fald kunne træde i kraft fra 2018. 

 

Fra 2018 meddeles flidspuljen fra årets start, men tildeles først når 70% af årsmængden er opfisket. 

Det udmeldte tillæg tildeles, når fartøjet har opfisket 70 % af årsmængden. FSK’s forslag til ændring af 

§ 71, stk. 1, imødekommes derved.  

 

FSK’ forslag om tildeling af ekstra mængde til ekstra flittige fiskere imødekommes.  

 

Forslag om indførsel af begrænsning på tildeling af ekstramængder fra flidspluljen i den 

tidsubegrænsede ordning imødekommes.  

 

Formuleringen i det udsendte bekendtgørelsesudkast vedrørende tildeling af ekstra årsmængder i den 

tidsubegrænsede kystfiskerordning vurderes tilstrækkelig til at dække over FSK’s bemærkninger. 

FSK’s bemærkninger er noteret, men der foretages ikke ændringer i formuleringen i bekendtgørelsen.  

 

Denmarks Pelagiske PO 

DPPO er kommet med høringssvar til kystfiskerordningen, lånefisk-ordningen og forlængelse af 

opsigelsesvarsel for FKA og IOK.  

 

Partierne bag Beretning om en Vækst- og Udviklingspakke for dansk fiskeri vurderer, at DPPO’s 

bemærkninger i forhold til lånefisk-ordningen afviger markant fra beretningen og imødekommes 

derfor ikke. 

 

Inkludering af sild og brisling i kystfiskerordningen fastholdes. Partierne bag fiskeripakken vurderer, 

at sild og brisling fanget kystnært (i bundgarn, sildegarn, dørg, vod, pelagisk trawl) og landet hurtigt, 

kan have en kvalitet og dermed få en pris, der er konkurrencedygtig med f.eks. sild og brisling, der er 

sejlet lang vej hjem i fartøjer med de nævnte RSW- og CSW-køletanke. DPPO’s forslag kan derfor ikke 

imødekommes.  

 

Den positive modtagelse af forlængelse af opsigelsesvarslet for FKA og IOK noteres. 

 

Levende Hav 

Levende Hav er kommet med høringssvar til kystfiskerordningen og forlængelse af opsigelsesvarslet 

for FKA og IOK. 

 

Forslag om præcisering af, at årsmængder ikke kan overføres fra den tidsubegrænsede til den 

tidsbegrænsede ordning imødekommes ikke, da det vurderes, at den nuværende formulering allerede 

sikrer, at der ikke kan overføres mængder fra den tidsubegrænsede ordning til den tidsbegrænsede 

ordning.  
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Eventuelle krav til en given procentsats og tidspunkt for opfiskning af mængde i givet fald kan træde i 

kraft fra 2018. Fra 2018 meddeles flidspuljen fra årets start, men tildeles ikke først når 70% af 

årsmængden er opfisket. Kvoteudnyttelsen vil ved udgangen af 2017 blive evalueret, og eventuel 

fastsættelse af procentsats og dato for opfiskning af forskellige arter vil kunne træde i kraft fra 2018. 

 

Levende Havs ønske om fremme af det skånsomme kystfiskeri inden for den beskyttede ordning og 

ønsket om en maxgrænse for tildeling af ekstramængder i den tidsubegrænsede kystfiskerordning er 

taget til efterretning. Modstanden mod forlængelse af opsigelsesvarslet for FKA og IOK er noteret, men 

forlængelsen af opsigelsesvarslet fastholdes, da partierne bag Beretning om en Vækst- og 

Udviklingspakke for dansk fiskeri ønsker dette.  


