
 

Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet   
 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet  

 

Langt de fleste ændringer i bekendtgørelsen er præciseringer af gældende regler, eller rettelser af forkerte henvisninger, 

samt omformulering af visse bestemmelser. Der er dog visse substansmæssige ændringer, som kort gennemgås 

herunder. For uddybende beskrivelse af ændringerne henvises til høringsbrevet samt bekendtgørelsesudkastet. 

 

§ 21: Der er ingen administrative eller økonomiske konsekvenser. Ændringerne gør omvendt, at den 

administrative byrde forventes mindre, da vi er gået fra, at alle fartøjer skulle melde om ankomst til havn, 

uanset længde, til nu, hvor det er fartøjer på over 12 m, eller fartøjer der medbringer mere end 300 kg.  

 

§ 31. Der vurderes at være begrænsede omkostninger ved tilpasning af eksisterende trawlredskaber i 

Kattegat. Det vurderes, at max. 85 fartøjer kan få behov for tilpasning af redskaber med en udgift pr. fartøj på 

max 5000 kr., det vil sige en maksimal samlet udgift på 425.000 kr. 

 

§ 51: Der er ingen administrative eller økonomiske konsekvenser forbundet med ændringerne. Fiskeristyrelsen 

råder allerede over alle oplysninger til brug for kontrollen, og erhvervet bliver derfor ikke pålagt yderligere 

omkostninger.  

 

§ 110: Der er ingen administrative eller økonomiske konsekvenser ifm. ændringen.    

 

Skatter, afgifter, subsidier m.v. 

Der er ingen nye skatter, afgifter, subsidier m.v. som følge af ændringerne. 

 

Øvrige efterlevelsesomkostninger 

§ 21: Ændringen lemper kravene for de fartøjer, der er under 12 meter, og som ikke fanger mere end 300 kg. 

§ 51: Ændringen vil lette flere fartøjers mulighed for at opfylde aktivitetskravet, da kravet vil kunne opfyldes 

ved at have haft 100 havdage, og det uanset om, der er overført årsmængder til fartøjet.  

§ 110: Ændringen, hvorefter oplysningerne senest 30 dage efter overdragelsestidspunktet skal sendes til 

Fiskeristyrelsen, anses for at være en rimelig frist for, at aftalen kan nå at komme i stand. 

 

Samlet set vurderes der derfor at de erhvervsøkonomiske og administrative konsekvenser er langt under 

grænseværdien på 4 mio. kr. 

 

Adfærdsvirkninger 

Ingen. 

 

BNP 

Der vurderes ikke at være konsekvenser for BNP forbundet med ændringerne. 

 

Kvantificeringsskema for erhvervsøkonomiske konsekvenser  

 

 Positive konsekvenser/mindreudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Negative konsekvenser/merudgifter 
(hvis ja, angiv omfang) 

Økonomiske 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Skatter, afgifter mv: Ingen 

 

Øvrig efterlevelse:  

- heraf 

 

  Direkte besparelser (løbende):  Ingen 

 

  Produktionsmuligheder: Ingen 

 

Skatter, afgifter mv: Ingen 

 

Øvrig efterlevelse: 

- heraf 

  

  Direkte omkostninger (løbende): Max. 
425.000 kr. til tilpasning af eksisterende 
trawlredskaber i Kattegat. 

 

  Produktionsbegrænsninger: Ingen 

 



Administrative 
konsekvenser for 
erhvervslivet 

Omstillingsbyrder: Ingen 

Løbende lettelser: Ingen 

Omstillingsbyrder: Ingen 

Løbende byrder: Ingen 

 


