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      København, den 17.08.2018 

 
 
 
 

Vedr. Høring – udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 
2014-2020 
 
MID har følgende bemærkninger til udkastet af den reviderede reguleringsbekendtgørelse: 
 
Overordnet set mener MID, at det danske fiskeri skal indeholde en fleksibilitet og lønsomhed, der 
sikrer en høj kvoteudnyttelse og en stabil levering af råvaregrundlaget til forarbejdnings-
industrien. Fabrikkerne, der producerer fiskemel og -olie, sikrer beskæftigelse i ’udkantsdanmark’ 
og er afhængige af et stabilt og effektivt dansk fiskerierhverv til at levere fisk og fiskeafskær til 
produktionen. 
 
Krydsreglen og uundgåelige bifangster 
MID mener konkret, at der ift. tilføjelse af stk. 3 i §53 vedr. leje af uundgåelige bifangst kvoter, 
samt ved stramningen af krydsregel, jf. ændring af §66 stk. 1, grundigt skal overvejes, om en nul 
tolerence overfor krydsejerskab og begrænsede lejemuligheder for FKA-arter i IOK fiskeriet vil 
hindre mulighederne for et effektivt dansk fiskeri med høj kvoteudnyttelse. En hindring, der kan 
få konsekvenser for leveringen af råvarer til forarbejdningsindustrien og dermed arbejdspladser 
og økonomi i de fiskeriafhængige lokalområder. 
 
Det er MIDs holdning, som udgangspunkt, at uundgåelige bifangster i dansk fiskeri skal håndteres 
af EU-bestemmelserne om fodnoter, også kendt som 9% reglen, og som minimum med regler, der 
sikrer et fleksibelt og effektivt fiskeri. 
 
Ikke forbrugte reservemængder 
MID mener herudover, at lejligheden skal benyttes til, at der i §59, stk. 3 vedr. ikke forbrugte 
reservemængder fastsættes en skæringsdato for hhv. uddeling af år-til-år fleksibilitet og for 
uddeling fra reservefonden. Dette kan gøres for sild, brisling og hestemakrel, tilsvarende med 
hvad der eksisterer for makrel. Tilføjelsen giver erhvervet bedre mulighed for planlægning og 
hertil højere kvoteudnyttelse, hvilket er en fordel for forarbejdningsindustrien. MID støtter DPPO 
ift. forslag af datoer. 
 
Tobis 
Afslutningsvis mener MID, at man ved revisionen af reguleringsbekendtgørelsen skal styrke 
forvaltningen af tobisfiskeriet.  
 
MID mener, og støtter DPPO i, at der er nødvendigt, at man i Reguleringsbekendtgørelsen 
garderer sig imod fremtidigt olympisk tobisfiskeri og sikrer en høj kvalitet af råvaren.  
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MID støtter DPPO i forslaget om, at man i Reguleringsbekendtgørelsen for 2017 og fremefter 
genindsætter bestemmelserne fra bekendtgørelse nr. 1443 af 15. dec. 2009 §131, stk.2, så IOK-
systemet afspejles konsekvent i reguleringen.   
 
 
Med venlig hilsen 
 
Anne Mette Bæk  
Direktør 
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