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Udenrigsministeriet sender hermed følgende i høring: 

 Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020 
 
Bemærkninger sendes til fpk@um.dk med kopi til mamort@um.dk 
senest den 17. august med angivelse af sagsnr. 2018-1410. Spørgsmål til 
det faglige indhold kan rettes til Søren Palle Jensen på e-mail 
sorpje@um.dk, tlf. 22 61 07 78 til og med den 20. juli 2018 eller Martin 
Chemnitz Mortensen på e-mail mamort@um.dk, tlf. 22 61 28 37 fra den 
6. august 2018. 
 
Høringssvar bliver offentliggjort på høringsportalen 
www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb. 
 
Det vurderes, at ændringerne ikke har en væsentlig miljøpåvirkning. Der 
er derfor ikke foretaget miljøvurdering efter miljøvurderingsloven. 
 
Der er udarbejdet erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger for 
ændringerne. 
 
Ændringerne til bekendtgørelsen er angivet med track changes i det 
vedlagte udkast til revideret bekendtgørelse. Ændringerne er som følger, 
og vil for enkelte af punkterne blive uddybet i det efterfølgende afsnit: 

 Tilføje definition af ’kvoteselskab’ og ’søpakning’ i § 13 

 Indført et aktivitetskrav (§§ 46-48), hvorved en given mængde 
skal være opfisket af det fartøj, hvorpå mængderne er placeret.  
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 Indsat nyt kapitel 6 (generelle regler om maksimale 
kvotekoncentrationer og afvikling af ejerandele og kvoteandele. 
Her fastsættes nærmere regler for kvotekoncentration, herunder 
afvikling af ejer- og kvoteandele der er over lofterne og skærpelse 
af krydsreglen.  

 Bestemmelserne om bestemmende indflydelse er revideret, 
således at personer og selskaber som ejer maksimalt tilladte 
ejerandele af FKA skal ikke længere årligt indsende tro og love 
erklæringer. IOK tilføjes til bestemmelserne om bestemmende 
indflydelse. 

 Der indsættes undtagelse, således at det er muligt at få 
kystfiskertillæg i 2019, uden at have opfisket 70 % af fartøjets 
årsmængder i 2018, og ’kvoteselskab’ tilføjes bestemmelsen på 
lige fod med puljeselskaber og laug. Slutteligt tilføjes undtagelse, 
således at årsmængder, der uddeles fra fiskefonden, ikke indgår i 
årsmængden, der skal opfiskes for at kunne modtage 
kystfiskertillæg det efterfølgende år. Ændringerne foretages både 
for den tidsbegrænsede kystfiskerordning (§ 76) og den 
tidsubegrænsede kystfiskerordning (§79).  

 Ejere af fartøjer med en længde overalt på 17 meter og derunder, 
og som udelukkende fisker med skånsomme redskaber kan 
tilmelde fartøjet til den tidsubegrænsede ordning. 

 Hvis et fartøj, hvortil der er knyttet FKA-andele, slettes, kan 
retten til andelene efter ansøgning bevares i op til 6 måneder. 
Årsmængder tildelt på baggrund af disse FKA-andele er omfattet 
af udlejeloftet på 75 %. 

 Hvis et fartøj, hvortil der er knyttet IOK-andele, slettes, kan 
retten til andelene efter ansøgning bevares i op til 6 måneder. 
Årsmængder tildelt på baggrund af disse IOK-andele er omfattet 
af udlejeloftet på 75 %. 

 I § 104 tilføjes ’selskaber’, således at selskaber også er omfattet af 
betingelserne for overførelse af FKA fra et fartøj i forhold til 
overskridelse af de maksimale satser for ejerandele, der fremgår af 
bilag 14.  

 Ved ny § 109 indføres mulighed for, at kvoteselskaber, 

puljeselskaber og laug kan ansøge om under visse betingelser ikke 

at skulle opfylde kravet om, at fartøjer som deletager i et 

puljefiskeri, maksimalt kan overdrage årsmængder til andre 

fartøjer svarende til 75 % af værdien af fartøjets samlede 

årsmængder for alle kvoter samt at aktivitetskravet på 25 pct. kan 

overføres til ejernes af selskabets egne fartøjer. Endvidere 
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undtages godkendte kvoteselskaber, puljeselskaber og laug fra 

koncentrationslofterne for selskaber. Koncentrationslofter på 

ejerandele (personer) samt koncentrationslofter på kvoteandele 

(fartøjer) er forsat gældende.  

 Mængden af makrel der må landes fra én fangstrejse pr. døgn 
uden tilladelse til makrelfiskeri, hæves fra 400 kg til 800 kg. 

 Mængden af der må landes fra én fangstrejse pr. døgn uden 
tilladelse til sildefiskeri, hæves fra 400 kg til 800 kg. (§124, stk. 2, 
nr. 1) 

 Forud for beregning af årsmængder, afsættes der 1 % af den 
danske sildekvoter i Nordsøen inkl. Limfjorden og 
Skagerrak/Kattegat til et kystnært rationsfiskeri af sild, dog ikke i 
2018 og 2019. (§ 126, stk. 2) 

 Der indføres bestemmelser for kystnært rationsfiskeri af sild i 
Nordsøen, inkl. Limfjorden og Skagerrak/Kattegat. (§ 135) 

 Der indføres bestemmelse om, at det rådgivende 
Erhvervsfiskeriudvalg høres inden der træffes afgørelse om, 
hvorvidt der for andre arter i den norske fiskerizone i Nordsøen 
skal indføres en regulering. (§ 169) 

 Kapitel 18 om indsatsregulering i forbindelse med genopretning 
af visse bestande slettes, idet disse bestemmelser slettes i 
forbindelse med vedtagelsen af ”Nordsøplanen” for demersale 
arter primo juni 2018. 

 Der indføres krav om at fartøjer, der vejer og pakker fangsten 
ombord, og som ønskes fritages for fornyet vejning ved landing, 
skal have tilladelse hertil udstedt af Fiskeristyrelsen.  

 Der foretages præcisering i bilag 5a, nr. 5.  

 Glyngøre tilføjes listen over havne, hvortil fartøjer med mere end 
10.000 kg sild, makrel og hestemakrel om bord må foretage 
landing i Danmark. (bilag 9) 

 De maksimale satser for ejerandele og kvoteandele nedsættes for 
en række FKA-kvoter, og der tilføjes satser for de IOK-kvoteren 
hvor der i dag ikke er et loft.  

 
Ud over de ovenfor nævnte ændringer, er der foretaget en række 
konsekvensrettelser, præciseringer og overgangsbestemmelser i 
bekendtgørelsen.  
 
Aktivitetskrav 
Med indførelsen af et aktivitetskrav forpligtes fartøjer, der er tildelt 
FKA-kvoteandele og fartøjer, der er tildelt IOK-kvoteandele, at opfiske 
25 % af henholdsvis værdien af fartøjets samlede årsmængder og 
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mængden i kg. af fartøjets samlede årsmængder. Dette gøres ud fra 
princippet om, at fartøjer, der er tildelt kvoteandele, skal være aktive, 
hvor fartøjets først vurderes at have været tilstrækkeligt aktivt, når der er 
opfisket 25 % af fartøjets samlede årsmængder.  
 
Hvis et fartøj i et givent år ikke opfisker 25 % af den samlede 
årsmængde, vil fartøjet i forbindelse med tildeling af årsmængde det 
efterfølgende år blive nedsat med forskellen mellem den opfiskede 
årsmængde og minimumskravet på 25 %. For at illustrere, opstilles 
følgende eksempel: 

År Aktivitet Konsekvens 

2019 Opfisker 22 % Årsmængden nedsættes med 3 %-
point i 2020 

2020 Opfisker 25 % eller 
over 

Årsmængden i 2021 bliver 
tilbagejusteret med de nedsatte 3 
%-point 

 
I tilfælde hvor der flere år i træk ikke sker efterlevelse af aktivitetskravet, 
bliver mængder sat tilsvarende ned. Som eksempel herpå kan opstilles 
følgende eksempel: 

År Aktivitet Konsekvens 

2019 Opfisker 22 % Årsmængden nedsættes med 3 %-
point i 2020 

2020 Opfisker 19 % Årsmængden i 2021 nedsættes med 
6 %-point ud fra den tildelte 
mængde i 2020. 

2021 Opfisker 25 % eller 
over 

Årsmængder i 2022 bliver 
tilbagejusteret til 2019 (henholdsvis 
6 %-point og 3 %-point) 

 
 
Aktivitetskravet indføres med virkning fra 2019, således at 2019 er det 
første år, hvor fartøjer, der er tildelt kvoteandele, selv skal opfiske 
minimum 25 % af den samlede årsmængde, for ikke at få nedsat 
årsmængden det efterfølgende år. Det vil sige, at nedsættelse af 
årsmængder som følgende af manglende efterlevelse af aktivitetskravet 
kan ske første gang i 2020.  
 
Fartøjer ejet af et kvoteselskab, puljeselskab eller laug, kan ansøge 
Fiskeristyrelsen om tilladelse til ikke at opfylde aktivitetskravet.  
 
Det vil være muligt at søge dispensation fra aktivitetskravet, hvis det ikke 
er muligt at opfiske 25 % grundet sygdom, havari osv. 
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Skærpelse af krydsreglen 
Med skærpelsen af krydsreglen, er vil det ikke længere være tilladt for 
personer og selskaber, der ejer 1 % eller derover af de samlede danske 
IOK-kvoter samtidig at eje FKA-kvoter. 
Tilsvarende må personer eller selskaber der ejer FKA-kvoteandele ikke 
være ejere af 1 % eller derover af de samlede danske IOK-kvoteandele. 
 
For personer og selskaber, der ejer 1 % eller derover af de samlede 
danske IOK-kvoter, begrænses muligheden for indleje af FKA-kvoter, 
således at det kun er tilladt at indleje FKA-kvoter til dækning af bifangst. 
 
Ændringer i de danske IOK-kvoter, der medfører, at personer eller 
selskabers samlede IOK årsmængder overstige 1 % må ikke tilkøbe 
FKA-kvoter, og skal samtidig enten afhænde IOK-kvoteandele ned til 1 
% eller afhænde alle FKA-kvoteandele. 
 
Kvotekoncentration på FKA-arter og IOK-arter 
Der indføres lofter, således at det ikke er tilladt for person eller selskaber 
at eje FKA-kvoter og IOK-kvoter ud over henholdsvis 4 % og 10 % af 
den samlede danske kvote.  
 
Hvis forskydninger i den samlede danske kvote for henholdsvis FKA og 
IOK medfører, at en person eller selskabs andele vil overstige lofterne, 
skal personen eller selskabet afhænde tilstrækkeligt med andele til at 
komme under loftet senest ved udgangen af det efterfølgende år. 
Afhændes der ikke tilstrækkeligt med andele, vil andele over loftet blive 
inddraget og placeret i fiskefonden.  
 
Fsva. koncentrationsloftet for selskaber indsættes der en 
overgangsbestemmelse, således at selskaber der på tidspunktet for 
bekendtgørelsens ikrafttrædelse overskrider koncentrationslofterne har 
ind til udgangen af 2019 til at indordne sig koncentrationslofterne for 
selskaber.  
 
Afvikling af kvoteandele over lofterne (opsigelse af ”dispensationer”) 
Personer, der lå over kvotelofterne da de blev indført i henholdsvis 2012 
og 2016, og blev meddelt, at de var omfattet af 
overgangsbestemmelserne1, bliver nu forpligtiget til at afvikle de 
kvoteandele, der måtte være over lofterne. Undtaget herfor er 
dybvandsreje i Skagerrak, Kattegat og Bælterne, dybvandsrejer i 
Nordsøen (EU-farvande) og dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone). 

                                              
1 I daglig tale omtalt som ”dispensationer fra kvotelofterne”. 
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Det fastsættes, at afviklingen af kvoteandele over lofterne skal ske senest 
ved udgangen af år 2026. Her tages der udgangspunkt i, at der 
gennemsnitlig afvikles 3 % om året (ud fra andele på tidspunktet for 
bekendtgørelsens ikrafttrædelse). Såfremt der med en gennemsnitlig 
afvikling på 3 % ikke kan ske afvikling inden udgangen af år 2026, kan 
Fiskeristyrelsen ansøges om en individuel frist for afvikling af de 
kvoteandele, der måtte ligge ud over kvoteandele, der skal være afviklet 
inden udgangen af år 2026. Såfremt der tildeles et individuelt varsel, skal 
afviklingen af de resterende kvoteandele som minimum ske med 3 % per 
år. Ansøgning om individuelt afviklingsvarsel skal senest være 
Fiskeristyrelsen i hænde den 31. december 2018.  
 
 
 

Hilsen 
 
 
 

Martin Chemnitz Mortensen 
Fuldmægtig 

 
 

 
 


