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Høring – Forslag til Lov om ændring af fiskeriloven 
(Oplysning om sidste tredjedel af erhvervsfiskerselskaber) 
 
Hermed fremsendes udkast til forslag om ændring af fiskeriloven: 
 
Lovforslagets indhold 
 
Som led i gennemførelse af ”Fiskeripakken” er vedhæftede lovforslag 
udarbejdet. Tiltaget fremgår af ”Beretning om en Vækst- og 
Udviklingspakke for dansk fiskeri”, som blev afgivet af Miljø- og 
Fødevareudvalget, den 7. december 2016 og tiltrådt af Regeringen, jf. 
Folketingstidende 2016-17, tillæg B, MOF Alm. Del Bilag 158.  
 
Det foreslås, at der i fiskeriloven indføres en bemyndigelse til fastsættelse 
af regler, hvorefter erhvervsfiskerselskaber skal oplyse om ejerkredsen for 
den sidste tredjedel af selskaberne. I dag er der kun krav om, at ejerskabet 
for de to tredjedele af erhvervsfiskerselskaber skal være knyttet til 
erhvervsmæssigt fiskeri, hvor Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har fuldt 
kendskab til denne del af ejerkredsen. 
 
Lovforslagets formål er, at bidrage til en begrænsning af, at fiskekvoter 
koncentreres på for få hænder. Der foreslås en bemyndigelse til miljø- og 
fødevareministeren til at fastsætte regler om fuld gennemsigtighed om 
ejerforholdene på erhvervsfiskeriområdet. Forslaget indebærer, at der 
stilles krav om, at erhvervsfiskerselskaber skal give oplysning om 
ejerkredsen for den sidste tredjedel af et selskab, hvis denne sidste 
tredjedel er ejet af personer eller et eller flere selskaber, som ikke er 
berettiget til at drive selvstændigt erhvervsmæssigt fiskeri. 
 
Hensigten er at sikre, at fiskere, der har nået koncentrationsloftet, ikke kan 
få direkte eller indirekte ejerskab til flere kvoter. Dette understøttes ved 
fuld registrering og dermed fuld gennemsigtighed af personkredsen og 
ejerforholdene bag erhvervsfiskerselskaber, som kan have adgang til 
kvoter. 
 
Bemyndigelsen forventes udmøntet i en bekendtgørelse, der pålægger pligt 
til oplysning om ejerforhold i den sidste tredjedel i erhvervsfiskerselskaber. 
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Høringsfrist mv. 
Eventuelle bemærkninger til udkastet til lovforslaget skal være Landbrugs- 
og Fiskeristyrelsen i hænde senest den 2. august 2012. 
 
Bemærkninger sendes til elte@lfst.dk og til fiskeri@lfst.dk. Eventuelle 
spørgsmål vedrørende udkastet kan rettes til undertegnede. Indkomne 
høringssvar fra eksterne høringsparter vil blive offentliggjort på 
Høringsportalen på www.borger.dk.  
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Elsbeth Teichert  
Specialkonsulent 
Tlf. 72188528 

elte@lfst.dk 
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