
 

 

 

 

Høringssvar vedrørende Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 

2014-2020 

 

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) har modtaget forsla-

get i høring.  

 

TER har følgende bemærkninger om de administrative konsekvenser for 

erhvervslivet.  

 

TER vurderer, at bekendtgørelsesudkast medfører administrative byrder 

under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvantificeret yderligere.  

 

De administrative byrder følger af indførslen af hhv. Kvotekoncentration 

på FKA-arter, Kvotekoncentration på IOK-arter, Krydsregler og Aktivi-

tetskrav. Vurderingen af de administrative byrder herved beskrives nær-

mere nedenfor.     

 

Kvotekoncentration på FKA-arter  

Jf. bekendtgørelsesudkastets § 64 må personers eller selskabers samlede 

ejerandele af FKA-kvoter, eksklusiv laks i Østersøen, fremover ikke 

overstige 4 % af de samlede danske FKA-kvoter. Som følge heraf skal 

personer eller selskaber, som i dag ejer kvoteandele ud over kvoteandele-

ne, afhænde kvoteandele svarende til overskridelsen. Fiskeristyrelsen 

vurderer, at færre end 20 selskaber vil skulle afhænde kvoteandele. 

 

De administrative byrder består i, at de berørte selskaber i forbindelse 

med afhændelsen skal udfylde og indsende kvoteoverdragelsesskemaer til 

Fiskeristyrelsen, hvor nævnte oplysningskrav i bilag 8 skal indgå eller op-

rette nye selskaber, hvortil kvoteandelene kan afhændes.  

 

Kvotekoncentration på IOK-arter  

Jf. bekendtgørelsesudkastets § 65 må personers og selskabers ejerandele 

af IOK-kvoter ikke overstige 10 % af de samlede danske IOK-kvoter. 

Som følge heraf skal personer eller selskaber, som i dag ejer kvoter ud 

over kvoteandelene, afhænde kvoteandele svarende til overskridelsen. Fi-

skeristyrelsen vurderer, at færre end 20 selskaber vil skulle afhænde kvo-

teandele. Det er på det foreliggende grundlag ikke muligt at sige, hvor 

mange selskaber der vælger hhv. at oprette selskaber eller at afhænde 

kvoteandele. De administrative byrder kan således ikke vurderes nærme-
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re. Henset til den relativt begrænsede mængde af omfattede selskaber 

vurderes de samlede administrative konsekvenser dog at være marginale. 

 

De administrative byrder består i, at de berørte selskaber i forbindelse 

med afhændelsen skal udfylde og indsende kvoteoverdragelsesskemaer til 

Fiskeristyrelsen, hvor nævnte oplysningskrav i bilag 7 skal indgå eller op-

rette nye selskaber, hvortil kvoteandelene kan afhændes.  

 

Krydsregler  

Jf. bekendtgørelsesudkastets § 66 må personer eller selskaber, hvis sam-

lede ejerandel er på 1 % eller derover af de samlede danske IOK-kvoter, 

ikke samtidig være ejer af FKA-kvoteandele. Dermed er det ikke længere 

tilladt at eje FKA-kvoter, hvis en person eller et selskab samtidig ejer me-

re end 1 % af de samlede danske IOK-kvoter. Som følge heraf skal de 

personer eller selskaber, som i dag ejer mere end 1 % IOK-kvoter, og 

samtidig ejer FKA -kvoter, afhænde tilstrækkelig IOK-kvoter til at kom-

me under 1 % grænsen eller afhænde deres FKA-kvoter. Fiskeristyrelsen 

vurderer, at ca. 22 personer vil være omfattet af kravet om at afhænde 

IOK-kvoter eller FKA-kvoter. 

 

De administrative byrder består i, at de berørte selskaber i forbindelse 

med afhændelsen af kvoter skal udfylde og indsende kvoteoverdragelses-

skemaer til Fiskeristyrelsen 

 

Aktivitetskrav  

Jf. bekendtgørelsesudkastets § 46 skal fartøjer, hvortil der er tildelt FKA-

kvoteandele, senest pr. 31. december i det pågældende år have fisket og 

landet årsmængder, svarende til 25 % af værdien af fartøjets samlede 

årsmængder. 25 % af de kvoter der er placeret på et bestemt fartøj, skal 

dermed fremover fiskes af dette fartøj. Fiskeristyrelsen vurderer, at ca. 

100 fartøjer vil være omfattet af aktivitetskravet.  

 

De administrative byrder består i, at de berørte selskaber, der ejer disse 

fartøjer, jf. bekendtgørelsesudkastets § 47 og § 48, kan ansøge Fiskeristy-

relsen om tilladelse til ikke at leve op til reglerne om maksimal overdra-

gelse af årsmængder og aktivitetskrav ved bl.a. at dokumentere at selska-

bet medvirker til at sikre, at kvoterne fastholdes lokalt, samt redegøre for 

at selskabet sikre bedre finansieringsgrundlag for ejerne. Fiskeristyrelsen 

vurderer, at færre end 20 selskaber vil ansøge om denne tilladelse.  

 

På baggrund af overstående vurderer TER, at lovforslaget medfører ad-

ministrative konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. 

 

Kontaktperson vedr. ovenstående bemærkninger: 

Terkel Riis-Jørgensen 

Fuldmægtig 

Tlf. direkte 35291657 

E-post TerRii@erst.dk 
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Med venlig hilsen 

 

Andreas Oscar Arenfeldt 

 

 

Stud.jur., Team Jura 
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