
 

 

TRO OG LOVE ERKLÆRING 

vedr. 

Individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) 

 

NAVN: 

 

ADRESSE: 

 

POSTNUMMER:  BY: 

 

TLF:   E-MAIL: 

 

Jeg erklærer herved på tro og love, at jeg ikke har bestemmende indflydelse1 over 

ejerandele af IOK på en eller flere kvoter ud over satserne for maksimale ejerandele 
som nævnt i bilag 14, jf. § 101, stk. 1, og de i § 101, stk. 3 - 5, nævnte begrænsninger for 
ejerandele, jf. § 104, stk. 1 og 3, i reguleringsbekendtgørelsen2. 

Erklæringen udelukker ikke en allerede gældende undtagelse fra de maksimale 
satser, jf. § 103 i reguleringsbekendtgørelsen. 

Forsætlig afgivelse af urigtig erklæring kan medføre strafansvar efter 
fiskerilovgivningen og straffeloven. 

 

DATO: 

 

UNDERSKRIFT: 

 

                                                           
1
 Bestemmende indflydelse: Mulighed for at træffe bestemmelse af økonomisk og driftsmæssig karakter i forbindelse med fangst og 

landing samt overdragelse ved salg af kvoteandele og leje af årsmængder, jf. § 13, nr. 4, i bekendtgørelse nr. 961 af 11. juli 2017 om 
regulering af fiskeriet i 2014-2020 (reguleringsbekendtgørelsen) 

2
 Bekendtgørelse nr. 961 af 11. juli 2017 om regulering af fiskeriet i 2014-2020 (reguleringsbekendtgørelsen) 
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Oversigt
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