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Præcisering og korrektion af høring over ændring af 
bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020  
 
I forbindelse med fiskeriministerens besøg i Nordjylland den 6. august 
2018 er Fiskeripolitisk Kontor blevet gjort opmærksom på, at der er tvivl 
om tolkningen af § 66 (krydsregler), specifikt vedrørende efterlevelse af 
de ændrede krydsregler. Her skal det understreges, at den i stk. 9 angivne 
frist for efterlevelse (31. december 2019) gælder for selskaber, og ikke for 
personer og fartøjer. Det bliver i den endelige bekendtgørelse præciseret, 
at for personer og fartøjer, der ikke ved bekendtgørelsens ikrafttrædelse 
lever op til de nye krydsregler i bekendtgørelsens § 66, har indtil 
udgangen af 2025 til at bringe sig på plads, med andre ord at man senest 
ved udgangen af 2025 skal leve op til kravene.  
 

Endvidere kan oplyses, at den politiske aftale om indsats mod 
kvotekoncentration i dansk fiskeri af 16. november 2017 indebærer, at 
økonomiske mellemværende mellem erhvervsfiskere, som for eksempel 
lån, fremadrettet skal tælle forholdsmæssigt med i långivers 
kvoteregnskab. Reglerne for dette vil blive fastsat via ændring af 
Fiskeriloven. Lovforslaget forventes fremsat sidst på efteråret 2018. 
Fristerne for at bringe sig på plads som følge af disse nye regler vil blive 
fastsat i bekendtgørelsesændring, der følger efter lovens ikrafttrædelse. 
Fristerne her vil følge den politiske aftales intention om 8 år. 
 

Fiskeripolitisk Kontor er blevet bekendt med, at der beklageligvis er en 
enkelte forkerte paragrafhenvisninger og forkert angivelse af årstal i 
bekendtgørelsesudkastets §§ 66-68. Her skal det bl.a. understreges, at 
fristen for afvikling af kvoter som følge af ”opsigelse af dispensationer” 
er udgangen af 2025, og fristen for personer, der skal bringe sig i 
overensstemmelse med de nye krydsregler ligeledes er udgangen af 2025. 
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Denne årstalsfejl er desværre også til stede i det til høringen udsendte 
høringsbrev, hvor det angivne årstal 2026 rettelig skal være 2025. 
 
Af hensyn til overskueligheden vedlægges uddrag af 
bekendtgørelsesudkastet som bilag til denne skrivelse, hvor 
præciseringen og korrektionerne fremgår med track changes. 
 
 
 

Hilsen 
 
 

Martin Chemnitz Mortensen 
Fuldmægtig 


