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Den politiske aftale implementeres dels via ændring af Reguleringsbekendtgørelsen, dels via ændring af
Fiskeriloven. Hertil kommer tiltag, der udmøntes på anden vis.
Alle tre kategorier gennemgås nedenfor.
Ændring af Reguleringsbekendtgørelsen (udkast forud for offentlig høring forelægges ordførerne ultimo juni
2018) omfatter:
Punkt nr. fra den
politiske aftale

Politisk tiltag

2.

Ophævelse af overgangsbestemmelser forbundet med indførelse af kvotelofter (Opsigelse af ”dispensationer”)

3.

Skærpelse af krydsregel

3.

Lofter på de IOK-arter der ikke hidtil har haft lofter

3.

Nedjustering af loftet på 7 FKA-kvoter

3.
6.

Indførelse af et loft på 4 % ejerskab af de samlede FKA-kvoter
Indførelse af krav om at 25 % af de kvoter der er placeret på et fartøj, skal fiskes af samme fartøj
(aktivitetskrav)

12.

1 % ekstra mængder sild til kystnært fiskeri og ekstra makrel og sild til bagatelfiskeri

Ændring af Fiskeriloven (udkast forud for offentlig høring forelægges ordførerne primo september 2018)
omfatter:
Punkt nr. fra den po- Politisk tiltag
litiske aftale
1.

Oplysningspligt vedr. lån, kautioner, sikkerhedsstillelser m.v. for både långiver og låntager
m.v.

1.

Hjemmel til at opnå adgang til yderligere oplysninger om långivere m.v., herunder personer
og selskaber, som ikke er erhvervsfiskere med A-status

8.

Hjemmel til KO-lignende sanktionering

8.

Regler om afhændelse af kvoter ved ikke-uagtsom overtrædelse af kvoteloftet

Øvrige elementer fra aftalen, der gennemføres i anden lovgivning m.v.:
Punkt nr. fra den
politiske aftale
1.

Politisk tiltag

Status

Modellen om bestemmende indflydelse skal også indføres i regelsættet
om muslingefiskeri.

3.

Krydsregel for ejerskab af andele i
muslingefiskeriet (FTA-andele), hvis
man ejer FKA eller IOK-andele
Stramning af krav til at blive registreret og genregistreret som A-fisker

Der er aftalt igangsætning af IFRO-analyse af økonomien og
strukturen i fiskeriet i lyset af den vedtagne 3-3 model. Når denne
forelægger efter sommerferien, adresseres mulige model, som drøftes
med ordførerne.
Forelagt ordførerne på ordførermøde i april.

4.

9.

Fiskerikontrollens rejsehold

10.

Nødvendige kontrolindsatser overfor
udenlandske kvoteejere for at sikre,
at de lever op til danske krav for at
drive fiskerivirksomhed og afsøgning
af mulighederne for at stramme tilknytningskravet for udenlandske
kvoteejer under iagttagelse af EU
reglerne på området.

14.

Der gennemføres en budgetanalyse
af området. Aftaleparterne vil vende
tilbage til finansieringsspørgsmålet,
når resultatet af budgetanalysen og et
konsolideret finansieringsbehov foreligger.
Initiativer til udvikling af dansk fiskeri (frigøre midler fra fiskeriet til
iværksættelse af initiativer til gavn og
udvikling for dansk fiskeri, herunder
på kontrolområdet)

15.

Stramning af krav til registrering ændres med bekendtgørelse om registrering som erhvervsfisker med A-status er udstedt 19. juni
2018, og træder i kraft 1. juli 2018.
Stramning af genregistreringskrav sker med ændring af fiskerilov,
som blev 3. behandlet den 15. maj 2018.
Oprettes som enhed i Fiskeristyrelsen, rekrutteringsproces påbegyndes ultimo 2018.
Der er udarbejdet Kammeradvokat notat om tilknytningskrav.
Problemstillingen har været vendt på højt niveau med EU-Kommissionen. Der skal følges op mulighederne for ændring af tilknytningskravet og kontrol af udenlandske kvoteejer.

Er gennemført. Finansiering sikret gennem FFL 2019.

Beslutning truffet på ordførermødet 31. maj 2018 om justering af
promilleafgift og forslag til procesplan for pilotprojekt om auktionering/udleje m.v. forelægges den 19. juni 2018.
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