Titel på bekendtgørelse: Bekendtgørelse om tiltag for beskyttelse af torskebestanden i Nordsøen og
Skagerrak.
Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
Der indføres en forpligtelse for de såkaldte puljer til at indrapportere kvotemængder dagligt til Fiskeristyrelsen.
Der er 2 store puljer i Danmark, svarende til 2 indmeldinger hver dag, svarende til 730 indrapporteringer om
året. Da indrapporteringen foregår elektronisk, forventes der et tidsforbrug på max. 10 minutter pr.
indberetning, svarende til 10*730=7300 minutter=122 timers arbejde om året samlet set. Hvis der tages
udgangspunkt i en gennemsnitlig timeløn på ca. 400 kr. i timen, svarer det til omkostninger på tilsammen
400*122=48.800 kr. om året.
Skatter, afgifter, subsidier m.v.
Der er ingen nye skatter, afgifter, subsidier m.v. som følge af ændringerne.
Øvrige efterlevelsesomkostninger
Baseret på data fra Fiskeristyrelsens registre, er det vurderet, at maksimalt 183 logbogsførende fartøjer vil
være omfattet af bekendtgørelsens krav. Derudover kan de være enkelte mindre fartøjer under 10 meter, der
ikke fører logbog, som også er omfattet af planen. Det vurderes, at der derfor maksimalt vil være 200 fartøjer
som bliver omfattet af bekendtgørelsens krav. Hvis alle disse fartøjer vælger at benytte sig af muligheden for
at indkøbe nye selektive redskaber, vil det medføre en udgift på ca. 10.000 kr. pr. fartøj, svarende til samlede
udgifter på 200*10.000 kr.= 2 mio. kr. Det kan bemærkes, at det ikke er et krav at bruge disse redskaber, så
det reelle tal vil sandsynligvis være markant lavere.
Herudover lukkes et område for visse former for fiskeri som følge af bekendtgørelsen. Det er svært at
kvantificere hvilken effekt det vil have for fiskerierhvervet, men det er ministeriets umiddelbare vurdering, at
fiskerne vil have mulighed for at opfiske deres kvoter uden for det lukkede område, og at effekten rent
økonomisk vil være begrænset.
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)
Økonomiske
konsekvenser for
erhvervslivet

Negative konsekvenser/merudgifter
(hvis ja, angiv omfang)

Skatter, afgifter mv.:Ingen

Skatter, afgifter mv.:Ingen

Øvrig efterlevelse:

Øvrig efterlevelse:

- heraf

- heraf

Direkte besparelser (løbende): Ingen
Produktionsmuligheder: ingen

Direkte omkostninger (omstilling):
Max. 2 mio. kr. til indkøb af nye
redskaber
Direkte omkostninger (løbende): Ingen
Produktionsbegrænsninger: Ingen

Administrative
konsekvenser for
erhvervslivet

Løbende lettelser: Ingen

Omstillingsbyrder: Ingen
Løbende byrder: 48.800 kr.
rapportering af kvotemængder

til

