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J.nr. 2020-12348  

Ref. MAGRAN 

Den 10. juli 2020 

 

Se vedlagt høringsliste   

   

  

 

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om regulering 
af fiskeriet 
 

Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed følgende i høring: 

 Udkast til revideret bekendtgørelse om regulering af fiskeriet 

 

Bemærkninger sendes til fisk@mfvm.dk med kopi til magran@mfvm.dk senest 7. 

august 2020 med angivelse af sagsnr. 2020-12348. Spørgsmål kan rettes til Martin 

Grynberg Andersen på e-mail magran@mfvm.dk eller tlf. 22 61 36 64. 

 

Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 

udløb for så vidt, at disse ikke stammer fra ministerier eller myndigheder under 

ministerierne. Ved angivelse af høringssvar samtykkes samtidig til offentliggørelse 

af høringssvaret, herunder afsenders adresse og mailadresse.  

 

Om bekendtgørelsen 

Bekendtgørelsen regulerer erhvervsmæssigt fiskeri og den erhvervsmæssige 

udnyttelse af fiskeriressourcerne. 

 

Der foreslås en række ændringer til bekendtgørelsen. Samtidig ophæves A-

statusbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1101 af 4. november 2019, 

bierhvervsfiskerbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse nr. 1476 af 1. december 2016, 

og bekendtgørelse nr. 266 fra 10 april 1996 om etableringsret og arbejdskraftens 

frie bevægelighed ved udøvelse af erhvervsmæssigt fiskeri, idet bekendtgørelserne 

vurderes at savne det fornødne hjemmelsgrundlag, eftersom reglerne vedrører 

forhold, som vurderes udtømmende reguleret på lovniveau, jf. fiskerilovens § 14 og 

17. Dele af bestemmelserne i bierhvervsfiskerbekendtgørelsen, som dog vurderes 

at kunne opretholdes, videreføres i reguleringsbekendtgørelsen, som § 179. 

 

 

Miljø- og Fødevareministeriet foreslår følgende ændringer til bekendtgørelsen: 

 Indledningen er ændret, så der henvises til både § 34, stk. 1 og stk. 4 i 

Fiskeriloven. Fiskeristyrelsen har i henhold til reguleringsbekendtgørelsens § 

2, jf. fiskerilovens § 34, stk. 4, bemyndigelse til at udstede bilag 6-

meddelelser, derfor bør der i indledningen også henvises til § 34, stk. 4. 

 EU-noten i indledningen er slettet, da bekendtgørelsen ikke indeholder 

direkte afskrifter fra EU-forordninger, og derfor jf. Justitsministeriets 

vejledninger ikke er nødvendig. 
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 § 1, stk. 2 er slettet, da henvisningen til at man skal overholde reglerne i EU’s 

teknikforordning er overflødig, da forordningen er direkte gældende. 

 § 5, stk.3 er slettet, da betingelserne for undtagelser fra kravene i 

kystfiskerordningen var uklare, og desuden vurderes at være dækket af 

undtagelsesmusligheden i § 5, stk. 1. 

 § 13, stk. 1, nr. 24. Definitionen af havdage er ændret, så den nu matcher den 

praksis som anvendes i forhold til opgørelse af fartøjernes aktivitetskrav, jf. § 

47 

 § 13, nr. 46: Definitionen af puljeselskab er blevet slettet, da den var 

enslydende med definitionen af et kvoteselskab. Alle henvisninger til 

puljeselskaber er derfor også blevet slettet. 

 § 21. Reglerne for forudanmeldelse er blevet ændret, så fartøjer over 12 meter, 

der fører elektronisk logbog, skal afgive forudanmeldelse, hvis de har fanget 

mindst 50 kg af en art omfattet af en flerårig plan. Fartøjer, som fører 

papirlogbog, skal afgive melding, hvis de har fanget mindst 300 kg af en art 

omfattet af en flerårig plan. Desuden skal man nu afgive forudanmeldelse, 

hvis man har fanget 10 laks eller havørred, for at modvirke potentiel 

afskrivning af havørred som laks.  

 § 31. Der er fastsat en række nye redskabskrav ved fiskeri med bundtrawl i 

Kattegat. Kravene til hvilke redskaber der skal anvendes, afhænger af om 

fartøjet deltager i et forsøg med elektronisk monitorering eller ej. 

Redskaberne som kan anvendes, er nærmere beskrevet i bilag 11, 12, 13 og 

bilag x.   

 § 33. Ved en fejl var henvisningen til bilag 9 forsvundet ved seneste revision 

af bekendtgørelsen. Teksten er nu genindsat og paragraffen omformuleret 

med samme substans, og samtidig er teksten fra bilag 9 blevet inkorporeret i 

§ 33. Bilag 9 er derfor slettet. 

 § 42, stk.2, nr. 17. Der er fjernet en henvisning til Østersøen, da mørksej ikke 

længere er kvoteret i Østersøen. 

 § 47, stk.1. Det er præciseret, at havdage opgøres per kalenderår. 

 § 47, stk. 2. Det er præciseret, at for kvoter med forskudt kvoteår, opgøres 

landingsmængderne for hele det pågældende kvoteår i det kalenderår, hvor 

kvoteåret afsluttes. 

 § 47, stk. 3-4. Det er præciseret, at årsmængder, som hidrører fra individuel 

kvoteflex eller individuelle kvotebytter, ikke tæller med i 

beregningsgrundlaget for et fartøjs aktivitetskrav. 

 § 48, stk.1. Det er præciseret, at reduktioner i et fartøjs årsmængder som følge 

af manglende opfyldelse af aktivitetskravet skal ses i forhold til afvigelsen i 

procentpoint i de landede årsmængder i forhold til fartøjets initialkvote. Det 

er også præciseret, at mængderne, som fartøjet reduceres med, overføres til 

Fiskefonden. 

 § 48, stk. 3. Det er præciseret, at den procentvise nedsættelse af tildelingen af 

årsmængde, jf. stk. 1, foretages ligeligt på alle kvoter med andelen svarende til 

afvigelsen i procentpoint fra efterlevelse af aktivitetskravet. 

 § 49, stk. 1. Det er præciseret, at ved en fartøjsudskiftning kan det indskiftede 

fartøj overtage det udskiftede fartøjs havdage i forhold til opfyldelse af 

aktivitetskravet. 

 § 49, stk. 2. Slettet, da oplysningerne fremgår af styrelsens registre. 

 § 49, stk.3. Det er præciseret, at fartøjsudskiftningen skal være gennemført i 

forbindelse med overførsel af aktivitetskrav. 
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 § 50, stk.1. Det foreslås, at fiskerirelateret uddannelse kan anvendes som 

grund til at ansøge om dispensation fra aktivitetskravet, og at man kan søge 

om dispensation på forhånd for dette forhold. 

 § 51, stk. 1-2. Fremover gælder en tilladelse til ikke at opfylde aktivitetskravet 

og udlejeloftet indtil den bliver inddraget. Det vil sige, at det ikke længere er 

nødvendigt at søge hvert år.  

 § 51, stk. 4. Det er præciseret, at det fortsat vil være muligt at opfylde 

aktivitetskravet ved et forbrug på mindst 100 havdage, jf. § 47, stk. 1, uanset 

at der er overført årsmængder til fartøjet. Det vil sige, at hvis der er overført 

årsmængder til fartøjet, skal det ikke af den grund have et højere forbrug af 

havdage end 100 dage. 

 § 53, stk.1. En forkert henvisning er blevet rettet. 

 § 54. Forkerte henvisninger er blevet rettet. 

 § 68, stk. 2. Forkert henvisning er rettet. 

 § 70, stk. 4. Det er præciseret, at ved uagtsomme overskridelser af kvoteloftet 

på 4 % af de samlede FKA gælder det, at for både personer, selskaber og 

fartøjer, at de ikke må tilkøbe yderligere FKA, og at de skal afhænde 

kvoteandele svarende til overskridelsen. 

 § 70, stk. 9-10. Det er præciseret, at man ikke må tilkøbe FKA, hvis man den 

21. november 2018 overskred kvotelofterne, og derfor skal afhænde de 

overskydende kvoter senest i 2025. 

 § 71, stk.3. Præciseret at fartøjer med IOK skal overholde de kvotelofter der 

fremgår af bilag 14. 

 § 71, stk. 9.  Det er præciseret at, makrel fra vestlige farvande indgår i 

kvotekoncentrationsberegningerne. 

 § 71, stk. 10-11. Det er præciseret, at man ikke må tilkøbe IOK, hvis man den 

21. november 2018 overskred kvotelofterne, og derfor skal afhænde de 

overskydende kvoter senest i 2025. 

 § 72. Forkerte henvisninger er blevet rettet. 

 § 72, stk. 5. Det er præciseret, at man ikke må tilkøbe FKA eller IOK, hvis 

man den 21. november 2018 overskred krydsreglen, og derfor skal afhænde 

de overskydende kvoter senest i 2025. 

 § 73, stk. 1. Forkerte henvisninger er blevet rettet. 

 § 73, stk. 3. Præcisering af at mængder, som overskrider kvotelofterne 

fastfryses indtil fiskeren er kommet under loftet igen. 

 § 74, stk. 4. Rettet forkerte henvisninger. 

 § 81, stk.2, nr. 2) og nr.4). Det er præciseret, at fartøjer som en del af året 

fisker efter muslinger og østers, er undtaget fra kravet om udelukkende at 

fiske med skånsomme redskaber, for at kunne få det høje kystfiskertillæg. 

 § 82, stk. 2-3. Det er præciseret, at kravene om opfiskning af en vis andel af 

fartøjets årsmængder for at kunne få kystfiskertillæg, skal forstås som en vis 

andel af den enkelte kvote, ikke samlet set på tværs af alle fartøjets kvoter. 

 § 84, stk.1 og § 86, stk.1. Indledningen af stykkerne er omformuleret en 

smule. 

 § 85, stk.1 og § 87, stk. 1. Det er præciseret, at kystfiskertillægget bortfalder, 

hvis der overføres kvoteandele til fartøjer, som ikke er tilmeldt 

kystfiskerordningen. 

 § 85, stk. 2 og § 86, stk. 4. Det er præciseret, at hvis et fartøj har tilmeldt sig 

kystfiskerrationsfiskeriet, og er påbegyndt fiskeriet på disse mængder, kan 

det ikke framelde sig kystfiskerordningen igen inden den 31. marts. 
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 § 110, stk. 5-6. Fremover skal der indsendes samme dokumentation ved 

overdragelse af 100 % af et fartøjs FKA-andele, som ved overdragelser af max. 

25 % af et fartøjs FKA-andele. 

 § 111, stk.7. Der er indført regel om, at overførsler mellem fartøjer ejet af 

samme ejerkreds ikke er omfattet af kravet om at indsende dokumentation i 

form af købsaftale. 

 § 136, stk.1. Forkert henvisning rettet. 

 § 138, stk.1: Reglen er skærpet, så det fremgår, at man ikke kan deltage i 

rationsfiskeriet, hvis man ejer andre fartøjer, som råder over kvoteandele af 

sild. 

 § 138, stk. 4. Det fremgår nu, at man ikke kan deltage i det kystnære 

rationsfiskeri efter sild, hvis man efter ordningens start i oktober 2018 har 

frasolgt kvoteandele af sild. 

 § 142, stk. 4. Forkert henvisning rettet. 

 § 147, stk. 5. Det er tilføjet, at man også kan anvende et fuldautomatisk 

prøveudtag til kontrol af landinger af industrifisk. Dette følger af en ændring 

af kontrolbekendtgørelsen fra marts 2020.  

 § 154, stk. 4. Det er præciseret, at man skal framelde sin rationstilladelse, 

inden man påbegynder et andet fiskeri. 

 § 157. Det foreslås, at MAF-fartøjer får mulighed for at skifte farvandsområde 

i løbet af en rationsperiode, så længe pro-rate betingelserne overholdes, og 

der indsendes ansøgning med dokumentation for dette til Fiskeristyrelsen. 

 § 178, stk. 1. Forkert henvisning rettet.  

 § 178, stk. 2. Forkert henvisning rettet. 

 Ny § 179. Her er tale om overførsel af bestemmelser fra 

bierhvervsfiskerbekendtgørelsen til reguleringsbekendtgørelsen, da 

bierhvervsfiskerbekendtgørelsen i samme ombæring ophæves. Bestemmelsen 

regulerer hvor mange redskaber bierhvervsfiskeren kan anvende. 

 Gammel § 179. Paragraffen er slettet, da reglen også fremgår af § 2 i 

bekendtgørelse nr. 789 af 13. juni 2018 om oplysning af ejerkredsen i 

erhvervsfiskerselskaber (tredjedelsbekendtgørelsen). 

 § 186, stk. 3. Bekendtgørelse nr. 1476 af 1. december 2016 om retten til at 

drive bierhvervsfiskeri m.v. ophæves. 

 § 186, stk. 4. Bekendtgørelse nr. 1101 af 4. november 2019 om registrering 

som erhvervsfisker med A-status, ophæves. 

 § 186, stk. 5. Bekendtgørelse nr. 266 fra 10 april 1996 om etableringsret og 

arbejdskraftens frie bevægelighed ved udøvelse af erhvervsmæssigt fiskeri, 

ophæves. 

 Bilag 7, punkt 8. Redaktionel præcisering. 

 Bilag 8, punkt 8. Indsat henvisning til § 7, stk. 2 

 Bilag 8, punkt 10. Der er indsat henvisning til § 110, da der nu også skal 

indsendes dokumentation ved overdragelse af 100 % af et fartøjs FKA-andele. 

 Bilag 9 er slettet, da teksten er overført til § 33. 

 Bilag 12, punkt 3. Henvisning til Rådsforordning 850/98 er slettet, da 

forordningen er ophævet.  

 

Miljø- og Fødevareministeriet skal gøre opmærksom på, at der endnu ikke er 

foretaget konsekvensrettelser af paragrafnumre og krydshenvisninger. 

Konsekvensrettelser vil blive foretaget efter høringsperioden og inden 

bekendtgørelsen udstedes.  
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Forholdet til EU-lovgivningen 

I bekendtgørelsen foretages tilpasninger for at sikre overholdelse af Europa-

Parlamentets og Rådet forordning (EU) nr. 2009/1224 og 2016/1139. 

 

Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering 

Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en vurdering af de 

erhvervsøkonomiske konsekvenser ved de foreslåede ændringer. 

Konsekvensvurderingen findes vedhæftet.  

 

Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. september 2020.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Martin Grynberg Andersen 

magran@mfvm.dk 

 


