
Krydsregler 

§ 66. Personer eller selskaber, hvis samlede ejerandel udgør 1 % eller derover af de samlede danske IOK-

kvoter, må ikke samtidig være ejer af FKA-kvoteandele. 
Stk. 2. Personer eller selskaber, der ejer FKA-kvoteandele, må ikke samtidig være ejer af 1 % eller derover af 

de samlede danske IOK-kvoter. 
Stk. 3. Hvis de disponible danske IOK-kvoter ændres fra et fangstår til et andet, og en persons eller et selskabs 

samlede årsmængde af IOK-kvoter som følge heraf overstiger 1 %, jf. stk. 1, må personen eller selskabet ikke 

tilkøbe FKA-kvoter, og personen eller selskabet skal afhænde enten de IOK-kvoteandele, der svarer til 
overskridelsen, eller afhænde alle FKA-kvoteandele. 

Stk. 4. Kvoteandele, der svarer til overskridelsen, eller de samlede FKA-kvoteandele, skal senest være 
afhændet med udgangen af det efterfølgende år. 

Stk. 5. Kvoteandele, der ikke er afhændet rettidigt, jf. stk. 4, vil blive inddraget og tilfalde Fiskefonden. 

Stk. 6. Beregning af personers og selskabers samlede ejerandele af de danske IOK-kvoter, sker på grundlag af 

ejerens ejerandele af IOK-kvoter eller et fartøjs IOK-kvoteandele og beregnes, jf. § 65, stk. 1-3 og stk. 7. 

Stk. 9. Selskaber der på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse ikke overholder stk. 1 og 2, skal senest 

den 31. december 2019 overholdene kravene i stk. 1 og 2. 
Stk. 10. Personer der på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttrædelse ikke overholder stk. 1 og 2, skal 

senest ved udgangen af 2025 overholde kravene i stk. 1 og 2.  

 

 

 
Afhændelse af ejerandele og kvoteandele tidligere omfattet af overgangsbestemmelser i forbindelse med 

indførelse af kvotelofter 

§ 67. Personer eller fartøjer, som den 23. april 2012 overskred de maksimale satser for ejerandele eller 
kvoteandele, da disse blev indført, og var omfattet af de ved indførelses fastsatte overgangsbestemmelser, skal 

senest ved udgangen af 2026 2025 overholde de gældende satser for ejerskab af FKA og IOK-kvoter, jf. § 64, stk. 
1 og 2, og § 65, stk. 1 og 2, samt de maksimale satser for ejerandele, jf. bilag 14. 

Stk. 2. Personer eller fartøjer, som den 1. juli 2016 overskred de maksimale satser for ejerandele eller 
kvoteandele, da disse blev indført for kulmule i Nordsøen (EU-farvande), pighvar og slethvar i Nordsøen (EU-

farvande) og laks i Østersøen og Bælterne (EU-farvande), og var omfattet af de ved indførelses fastsatte 
overgangsbestemmelser, skal senest ved udgangen af 2025 overholde de gældende satser for ejerskab af FKA og 

IOK-kvoter, jf. § 64, stk. 1 og 2, § 68, stk. 1 og 2, og de maksimale satser for ejerandele, jf. bilag 14, senest med 

udgangen af 2025. 
Stk. 3. Ejerandele og kvoteandele, der ikke er afhændet rettidigt, jf. stk. 1 og 2, vil blive inddraget og tilfalde 

Fiskefonden. 
Stk. 4. Personer eller fartøjer, som den 1. juli 2016 overskred de maksimale satser for ejerandele eller 

kvoteandele for dybvandsrejer i Skagerrak, Kattegat og Bælterne, dybvandsrejer i Nordsøen (EU-farvande), 
dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone), som fremgår af bilag 14, jf. § 64, stk. 2, er omfattet af de ved indførelses 

fastsatte overgangsbestemmelser. Det er ikke tilladt for disse personer eller fartøjer at øge ejerandelene eller 
kvoteandelene for de kvoter, hvor de overskrider de maksimale satser, jf. bilag 14, og § 64, stk. 2. 

 
Afvikling af ejerandele og kvoteandele 

§ 68.  Ved afvikling af ejerandele og kvoteandele, jf. § 67, stk. 1 og 2, lægges de overskydende ejerandele og 

kvoteandele sammen, og skal afvikles som en helhed.  

Stk. 2. Personer og selskaber, der ved en gennemsnitlig afvikling på 3 % per år, ikke kan bringe sig under 
lofterne, jf. § 6164, stk. 1 og 2, § 6265, stk. 1 og 2, og § 6366, stk. 1, senest ved udgangen af år 2025, jf. § 67, 

stk. 1 og 2, og § 66, stk. 10, kan ansøge Fiskeristyrelsen om et længere individuelt varsel.  
Stk. 3. Individuelt varsel, jf. stk. 2, kan gives for ejerandele og kvoteandele der ikke kan afvikles inden 

udgangen af år 2025. 
Stk. 4. Afvikling af ejerandele og kvoteandele hvortil der er givet individuelt varsel, jf. stk. 3, skal afvikles med 3 

% per år. 
Stk. 5.  Afviklingen af ejerandele og kvoteandele der skal afvikles, jf. stk. 2 og 4, beregnes ud fra værdien af 

årsmængder tildelt på baggrund af ejerandele og kvoteandele på tidspunktet fra denne bekendtgørelses 

ikrafttrædelse, hvor værdifastsættelsen sker ud fra de gennemsnitlige afregningspriser for 2017. 



Stk. 6. Ansøgning om tilladelse til individuel afviklingsfrist, jf. stk. 2, , skal senest være Fiskeristyrelsen i hænde 

31. december 2018.  
Stk. 7. I forbindelse med afvikling af FKA ejer- og kvoteandele, jf. stk. 1, er personer og selskaber ikke omfattet 

af de i § 100, stk. 1, og § 101, stk. 1, fastsatte regler for overførelse af FKA.  

 


