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Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om fartøjer der anvendes til 
erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand (kapacitetsbekendtgørelsen) - (UM id: 
2018-46069/3850462) 
 

Danmarks Fiskeriforening har modtaget ovennævnte bekendtgørelse i høring. 

 

Indledningsvist tager Danmarks Fiskeriforening til efterretning at frivillige 

kystforeninger får mulighed for at ansøge om tildeling af lånekapacitet. 

 

Dernæst kan Danmarks Fiskeriforening tilslutte sig den foreslående ændring af § 4 

således at fartøjer ikke længere skal slettes ved manglende meddelelse om 

ejerskifte men i grove tilfælde kan slettes.  

 

Forslag om at ændre § 24, stk.1. (mulighed for at indføre et nyt muslingefartøj) 

I efteråret er der sket ændring vedr. reglerne om hvor mange licenser man må 

disponere over i Limfjorden, således, at hvor man tidligere måtte disponere over 4 

muslingelicenser, så må man i fremtiden kun disponere over 3 licenser. Det betyder, 

at der kan blive et behov for nye fartøjer/fartøjsudskiftninger. 

 

Det er imidlertid meget vanskeligt at indføre nye muslingefartøjer på grund af 

formuleringen i § 24, skt. 1 i Kapacitetsbekendtgørelsen, hvor der det fremgår at for 

fartøjer der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand, kan der gives tilladelse 

til, at et muslingefartøj anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri, hvis der slettes et 

muslingefartøj i de registre, der er nævnt i § 3, stk. 1, som led i fartøjsudskiftning, 

og de øvrige betingelser i denne bekendtgørelse om fartøjsudskiftning i øvrigt er 

opfyldt. 
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Situationen er imidlertid den, at der siden 2013 er sket en reduktion i antallet af 

fartøjer fra 52 til ca. 26 i 2018. Når der ikke kan indføres et nyt muslingefartøj uden 

at der tages et gammelt ud – så kommer der til at mangle fartøjer til de licenser, der 

de kommende år evt. skal frigives. Danmarks Fiskeriforening er bekendt med, at der 

at ansøgninger om indsættelse af muslingefartøj, der er afvist med henvisning til § 

24 i kapacitetsbekendtgørelsen 

 

Danmarks Fiskeriforening skal anbefale, at en ændring i § 24, der muliggør 

indsættelse af af nye muslingefartøjer i Limfjorden, kan indføjes sammen med de 

øvrige forslag til ændringer i Kapacitetsbekendtgørelse. Danmarks Fiskeriforening 

deltager gerne med forslag til en konkret formulering.  

 

Danmarks Fiskeriforening har ikke yderligere bemærkninger.  

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Lundberg Larsen 

Underdirektør, Danmarks Fiskeriforening PO   


