Læsevejledning til aftaletekst om indsats mod kvotekoncentration i dansk fiskeri
Aftalen skal sikre loft over koncentrationen af ejerskabet af fiskekvoter ved at indføre
strammere regler for kvoteejerskab, understøttet af styrket kontrol og skærpede sanktioner,
samt ved at sprede kvoteejerskabet yderligere. Dermed medvirker den til at fastholde og
udvikle et fiskeri med plads til både store og små fiskere, og dem midt imellem.
Der indføres en ny og mere omfattende model for opgørelse af kvoteejerskab. Fremadrettet vil
kvoteloftet ikke kun gælde de kvoter man selv ejer, men også kvoter, man har bestemmende
indflydelse på. Således tælles det med, hvis en fisker investerer i, eller på anden måde har
økonomiske engagementer eller fordringer ift. selskaber, fartøjer eller personer, der ejer
kvoter. Der indføres en oplysningspligt, der skal give myndighederne et langt bedre indblik i
kvoteejerskabet og pengestrømmene i fiskeriet. Desuden begrænses adgangen til at eje
kvoter, ligesom kontrollen og sanktionerne for overtrædelse af koncentrationslofterne skærpes
markant.
Der indføres yderligere lofter, dels over arter, der ikke tidligere har haft loft, dels for selskaber,
på samme måde som der i dag er lofter for personer og fartøjer. Der stilles desuden yderligere
kvoter til rådighed for mindre fartøjer i det kystnære fiskeri. Hvilket skaber bedre vilkår for de
mindre fiskere.
Bestemmende indflydelse - et loft er et loft
Der indføres en ny model for opgørelsen af loftet for kvoter, så det fremover ikke kun er de
kvoter, man selv ejer, der tæller med i koncentrationsloftet, men også kvoter, man har
bestemmende indflydelse på. Altså, hvis en fisker investerer, eller på anden måde har
økonomisk engagement i en virksomhed eller en person, der ligeledes ejer fiskekvoter, tæller
det med i det samlede koncentrationsloft (svarende til det økonomiske engagements størrelse)
Der indføres samtidig en oplysningspligt for alle fiskere med A-status, der skal sikre indblik i
kvoteejerskab og pengestrømmene i dansk fiskeri, mhp. at sikre gennemsigtighed og
kontrollere at reglerne overholdes.
Opsigelse af dispensationer
Alle dispensationer opsiges, så personer og fartøjer der i dag ligger over kvoteloftet bringes
under loftet. De kvoter, der ligger over loftet vil således skulle afhændes, hvilket vil medføre,
at disse kvoter vil komme ud på markedet til rådighed for fiskere, der ikke er over loftet.
Dette gælder dog ikke rejefiskeriet, da særlige omstændigheder gør sig gældende for denne
type fiskeri.
Koncentrationslofter og omfordeling
Der indføres koncentrationslofter for arter, der ikke tidligere har været lofter for, mhp. på at
begrænse kvotekoncentrationen yderligere. Desuden strammes reglerne for samtidig ejerskab
af forskellige kvotetyper. Det betyder, at det ikke længere vil være muligt at eje FKA-andele
(demersalt/kystnært fiskeri) når man ejer mere end 1% IOK (pelagisk/industrifiskeri) Således
begrænses mulighederne for at eje andele af de to kvotetyper samtidigt, og fiskeriet spredes
yderligere.

Der indføres et 4% loft over, hvor store andele, fiskere må eje af de samlede FKA-arter (torsk,
tunge, rødspætte, jomfruhummer m.m.) lige som lofterne på en række de enkelte FKA-kvoter
sættes ned, f.eks. sættes loftet for tunge i Nordsøen ned fra 10% til 7,5%.
Krav til at blive registreret som A-fisker
Kravene til at blive registreret som A-fisker – og dermed have adgang til at købe og eje kvoter
– strammes. Fremover vil det f.eks. ikke længere være muligt at blive registreret som A-fisker
via arbejde på land. Man skal altså være aktiv fisker. Dette tiltag har til formål at begrænse
adgangen til at eje kvoter og dermed sikre, at de personer, der ejer kvoter er beskæftiget i
fiskeriet.
Koncentrationslofter for selskaber
Der indføres samme lofter for selskaber, som der hidtil har været for personer og fartøjer.
Tiltaget har til formål at sikre, at ganske få selskaber ikke sidder alle kvoterne.
Indgreb mod kvotejoller
Der indføres krav om, at fartøjer med tilknyttede kvoter som minimum skal fiske 25% af de
kvoter, der er tilknyttet fartøjer. Det vil fremadrettet således ikke være muligt at tilknytte
kvoter til et fartøj, der ikke er aktivt i fiskeriet.
Loft over udleje
Der indføres loft over udleje, således at der fremover maksimalt må udlejes 75% af en kvote.
Det skal gøre det mindre attraktivt at eje kvoter med henblik på udleje.
Sanktioner for overtrædelse af koncentrationslofterne skærpes
Der indføres skærpede sanktioner, der øges i takt med grovheden af overtrædelsen, der
vurderes ud fra alvor, omfang og varighed. Sanktionen kan desuden knyttes til indtjening.
Formålet er at slå hårdt ned på omgåelse eller overtrædelse af reglerne for
kvotekoncentration, og sikre, at en bødesanktion fremover vil være for stor til at kunne
indregnes som en driftsomkostning.
Fiskerikontrollens rejsehold
Kontrollen styrkes markant. Der oprettes et team af 4-6 eksperter, dedikeret til kontrol af
reglerne for kvoteejerskab.
Revisionsteamet skal bidrage til at sikre, at tilfælde af omgåelse af hensigten og overtrædelse
af reglerne, f.eks. via stråmandsvirksomhed og andre kreative konstruktioner opdages og
sanktioneres. Desuden skal revisionsteamet medvirke til at opdage eventuelt nye kreative
konstruktioner og smuthuller med henblik på at bidrage til udvikling af den fremadrettede
regulering.
Kontrol med udenlandske kvoteejere
Aftaleparterne er enige om at sikre den nødvendige kontrol af udenlandske kvoteejere mhp. at
sikre overholdelse af tilknytningskravet. Samtidig er der enighed om at undersøge
mulighederne for at stramme tilknytningskravet yderligere.

Erhvervsfiskeriudvalg
Erhvervsfiskeriudvalgets sammensætning justeres og udvalget underlægges en tættere
kontrol, såvel politisk som administrativt.
Mængder til kystnært fiskeri af sild
Det kystnære fiskeri tilføres yderligere kvoter for sild, der som hovedregel fanges af de største
industrifartøjer.
Udvikling af fiskeriet
Aftaleparterne er enige om, at man i dialog med erhvervet i løbet fa 2018 vil finde modeller,
der kan bidrage til at frigøre midler fra fiskeriet til iværksættelse af initiativer til gavn og
udvikling for dansk fiskeri, herunder på kontrolområdet.
Evaluering
Parterne er enige om at evaluere de nye regler i 2021, og i den forbindelse blandt andet
overveje om hvordan indleje af fisk også ville kunne inkluderes i koncentrationslofterne, samt
hvorvidt 75% grænsen for udleje skal justeres. Desuden vil aftaleparterne løbende følge
udviklingen i kvotekoncentrationen og leje af fisk.
Annex
Parterne er enige om, at de eventuelle negative konsekvenser, som de nye regler for brugen af
kvotejoller vil have for laug og puljeselskaber, der indretter sig med en kvotejolle skal undgås.
Der indføres derfor en undtagelsesbestemmelse for laug og puljeselskaber

