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«BREVMODT» 

«ADR3» 

«ADR5» «ADR6» 

  

Tilladelse til at fiske årsmængder af de kvoter, der er omfattet 
af regulering med fartøjskvoteandele 

 

I henhold til § 4 jævnfør bilag 2, § 41 samt § 59, i bekendtgørelse om regulering af fiskeriet, bekendtgørelse 
nr. 1586 af 22. december 2022 med senere ændringer, tillades det herved:  

 
«EJER_LEJER» med fartøjet «KEND_IDENT» «FTJNAVN» med radiokaldesignalet «RADIO» (EU-ident. 
«EUIDENT») med en længde overalt i meter på «LAENGDE» i perioden fra «LicTildSTART» til «LicTildSLUT» at 
fiske, medbringe og lande mængder af de kvoter, der er omfattet af regulering med fartøjskvoteandele, det 

vil sige de årsmængder, der i levende vægt fremgår af vedlagte bilag 1, yderste spalte til højre. 

Denne tilladelse er ydermere at betragte som en særlig tilladelse til fiskeri i henhold til artikel 7 i Rådets 
Forordning (EF) nr. 1224/2009 jf. artikel 4 og jf. artikel 27 i Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EU) 
2019/1241 om tekniske foranstaltninger. 

 

A. For tilladelsen gælder med virkning fra 1. januar 2023 følgende 

særlige vilkår: 

 
1. Fartøjet må i tilladelsesperioden fra 1. januar til 31. december 2023 fiske medbringe og lande mængder 

af de kvotearter, der er nævnt i nærværende tilladelses bilag 1. Fartøjet må for hver af de enkelte kvoter 
kun fiske, medbringe og lande de årsmængder, der fremgår af bilag 1, yderste spalte til højre. 

 
2. Jf. § 4 samt bilag 2 kolonne D og E i Reguleringsbekendtgørelsen reguleres følgende kvoter med 

fartøjskvoteandele og individuelle overdragelige kvoteandele: 
  

 Kolonne E: 
1) Torsk i Nordsøen. 
2) Torsk i Kattegat. 
3) Torsk i Skagerrak. 
4) Torsk i Østersøen og Bælterne, ICES-underområder 22-24. 
5) Torsk i Østersøen, ICES-underområder 25-32 (EU-farvande). 

6) Tunge i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne. 

7) Tunge i Nordsøen (EU-farvande). 
8) Rødspætte i Nordsøen. 
9) Rødspætte i Kattegat. 
10) Rødspætte i Skagerrak. 
11) Rødspætte i Østersøen og Bælterne. 
12) Jomfruhummer i Skagerrak, Kattegat samt Østersøen og Bælterne. 

13) Jomfruhummer i Nordsøen (EU-farvande). 
14) Jomfruhummer i Nordsøen (norsk zone). 
15) Mørksej i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. 
16) Kuller i Skagerrak og Kattegat. 
17) Kuller i Nordsøen. 
18) Dybvandsrejer i Skagerrak og Kattegat. 

19) Dybvandsrejer i Nordsøen (EU-farvande). 

20) Dybvandsrejer i Nordsøen (norsk zone). 
21) Kulmule i Nordsøen (EU-farvande). 
22) Pighvar og slethvar i Nordsøen (EU-farvande). 
23) Havtaske i Nordsøen (norsk zone). 
24) Laks i Østersøen og Bælterne (EU-farvande). 

Kolonne D:  
1) Sild i Nordsøen. 

2) Sild i Skagerrak og Kattegat. 
3) Sild i Østersøen og Bælterne (EU-farvande). 
4) Brisling i Skagerrak og Kattegat. 
5) Brisling i Nordsøen (EU-farvand). 
6) Brisling i Østersøen og Bælterne (EU-farvande). 
7) Makrel i Nordsøen. 
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8) Tobis i Nordsøen (EU-farvande og UK-zone) samt Skagerrak og Kattegat (EU-farvande). 
9) Blåhvilling i EU-farvande og internationale farvande. 

10) Sperling i Nordsøen (EU-farvande og UK-zone) samt Skagerrak og Kattegat. 

11) Atlantoskandisk sild (nord for 62° N). 
12) Hestemakrel i ICES-områderne IIa, IVa, Vb, VI, VIIa-c og e-k, VIIIa, b, d og e, XII og XIV. 
13) Blåhvilling i færøsk zone. 
14) Havgalt i EU-farvande og internationale farvande i ICES-områderne VI, VII og VIII. 
 

*For sperling gælder den tildelte årsmængde for perioden 1. november 2022 til 31. oktober 
2023. 
**For brisling i Nordsøen gælder den tildelte årsmængde fra den 1. juli 2022 indtil den 30. 
juni 2023. 
***For brisling i Skagerrak og Kattegat gælder den tildelte årsmængde fra den 1. juli 2022 
indtil den 30. juni 2023. 

 

3. Hvis tildelingen af årsmængder senere justeres, udstedes nyt bilag 1 til nærværende tilladelse                   
 

4. Der må på intet tidspunkt fiskes, medbringes og landes større mængder end den eller de mængder, der 
fremgår af det til nærværende tilladelse senest udstedte bilag 1. 
 

5. Alle mængder er angivet i levende vægt. Dog er laks angivet i antal styk. Den samlede landede mængde 
må ikke overstige den tildelte årsmængde efter opgørelse af den sidste fangstrejse, hvor fartøjet fisker, 
medbringer og lander fisk af en af de kvoter, fartøjet har årsmængde af. Dette gælder uanset, der ifølge 
reglerne for logbogsføring er tilladt en tolerance for overslaget af de mængder, der er om bord. 

 
6. Hvis der åbnes for rationsfiskeri for FKA-fartøjer i løbet af 2023 på en af de kvoter, der er nævnt i bilag 

1, må fartøjet kun deltage i dette rationsfiskeri, hvis Fiskeristyrelsen efter ansøgning har udstedt tilladelse 
hertil.  

 
7. Alle vilkår, der fremgår af noterne i bilag 1 og som i øvrigt er stillet i forbindelse med tildelingen af 

fartøjskvoteandele / individuelle overdragelige kvoteandele skal overholdes. 
 
  

B. For tilladelsen gælder følgende generelle vilkår: 
 
1. Fiskeriet skal foregå i overensstemmelse med gældende love, bekendtgørelser m.v. vedrørende fiskeri, 

herunder EU-retsforskrifter. 
 

2. Tilladelsen kan ikke overdrages eller på anden måde overgå til andre. 
 

3. Tilladelsen bortfalder ved helt eller delvis ændring af ejerforholdene. 
 

4. For alle fartøjer, der ikke er undtaget for logbogspligt i henhold til nationale regler og EU-regler, skal der 
altid føres logbog, uanset hvilke arter der fiskes. Logbogen skal ved landing i dansk havn i umiddelbar 
tilknytning til landing og losning afleveres eller fremsendes til den lokale afdeling af Fiskeristyrelsen, i 
hvis område landingshavnen ligger, uanset om der efter de almindelige regler gælder en længere frist for 
aflevering. Ved landing i udenlandsk havn, fremsendes logbogsbladene til den lokale afdeling af 
Fiskeristyrelsen, i hvis område fartøjets hjemhavn er beliggende jf. bekendtgørelse om føring af logbog, 
mv. Bekendtgørelse nr. 793 af 6. februar 2022. 
 

5. Ændrede vilkår for tilladelsen, herunder dens bortfald som helhed, kan udsendes som straksregulering jf. 
reguleringsbekendtgørelsens § 17. 
 

6. Kun fartøjer med samme tilladelse (samme licensliste nr.) må udøve parfiskeri. 
 

7. Under udøvelse af fiskerier, der er omfattet af observatørordninger, er fartøjsføreren forpligtiget til at 
tage observatører om bord i henhold til nærmere regler herom. 

 

C. Manglende overholdelse af vilkår: 
Hvis vilkårene (såvel de særlige som de generelle) i tilladelsen ikke overholdes, kan den inddrages uden 
varsel, jf. § 37, stk. 2, i Fiskeriloven. 
 

Ved grove eller gentagne overtrædelser af fiskerilovgivningen kan der udover tilbagekaldelse af den eller 
de tilladelser, der er fisket efter, og hvis vilkår er overtrådt, ske tilbagekaldelse af fartøjers eventuelle 
andre tilladelser til fiskeri efter samme art, til samme type fiskeri eller til fiskeri i samme farvandsområde 
og udelukkelse fra at opnå sådanne tilladelser. Der kan endvidere ske fradrag i fartøjets tildelinger af en 
given art i henhold til sådanne tilladelser. 

 
 

Fiskeristyrelsen den 20. januar 2023 
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Fiskeristyrelsen 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
 
 

Kvoteandele (FKA) og (IOK) og årsmængder 
 
Fartøjskvoteandele for fartøjet «EUIDENT» - «KEND_IDENT» - «FTJNAVN» fremgår af søjle 3 FKA o/oo.  
Årsmængderne fremgår af sidste søjle.  Årsmængderne vil kunne justeres i løbet af året. Hvis årsmængderne 
justeres, udstedes der nye tilladelser. 
 
Alle årsmængder er opgjort i kilo levende vægt (hel vægt). Dog er laks opgjort i antal styk. 
 

Farvand Art FKA/IOK o/oo Foreløbig årsmængde 
kg 

                    
«FARVAND1» «ART1» «KVOTE1» «KVOTEKG1» 
«FARVAND2» «ART2» «KVOTE2» «KVOTEKG2» 
«FARVAND3» «ART3» «KVOTE3» «KVOTEKG3» 
«FARVAND4» «ART4» «KVOTE4» «KVOTEKG4» 
«FARVAND5»    «ART5» «KVOTE5»  «KVOTEKG5» 
«FARVAND6» «ART6» «KVOTE6» «KVOTEKG6» 
«FARVAND7» «ART7» «KVOTE7» «KVOTEKG7» 
«FARVAND8» «ART8» «KVOTE8» «KVOTEKG8» 
«FARVAND9» «ART9» «KVOTE9» «KVOTEKG9» 
«FARVAND10»  «ART10» «KVOTE10» «KVOTEKG10»  
«FARVAND11» «ART11» «KVOTE11»  «KVOTEKG11» 
«FARVAND12»   «ART12» «KVOTE12»  «KVOTEKG12» 
«FARVAND13»     «ART13» «KVOTE13»  «KVOTEKG13» 
«FARVAND14» «ART14» «KVOTE14» «KVOTEKG14» 
«FARVAND15» «ART15» «KVOTE15»  «KVOTEKG15» 
«FARVAND16» «ART16»              «KVOTE16» «KVOTEKG16» 
«FARVAND17» «ART17» «KVOTE17»  «KVOTEKG17» 
«FARVAND18»   «ART18» «KVOTE18» «KVOTEKG18» 
«FARVAND19» «ART19» «KVOTE19» «KVOTEKG19» 
«FARVAND20» «ART20» «KVOTE20»  «KVOTEKG20» 
«FARVAND21» «ART21» «KVOTE21» «KVOTEKG21» 
«FARVAND22» «ART22» «KVOTE22»  «KVOTEKG22» 
«FARVAND23»         «ART23»  «KVOTE23»  «KVOTEKG23» 
«FARVAND24» «ART24» «KVOTE24» «KVOTEKG24» 
«FARVAND25»         «ART25» «KVOTE25» «KVOTEKG25» 
«FARVAND26»         «ART26» «KVOTE26» «KVOTEKG26» 
«FARVAND27»         «ART27»   «KVOTE27»  «KVOTEKG27» 
«FARVAND28» «ART28» «KVOTE28»  «KVOTEKG28» 
«FARVAND29»  «ART29»  «KVOTE29» «KVOTEKG29» 
«FARVAND30» «ART30»  «KVOTE30» «KVOTEKG30» 
«FARVAND31» «ART31»  «KVOTE31» «KVOTEKG31» 
«FARVAND32» «ART32»  «KVOTE32» «KVOTEKG32» 
«FARVAND33» «ART33» «KVOTE33» «KVOTEKG33» 
«FARVAND34» «ART34»  «KVOTE34» «KVOTEKG34» 
«FARVAND35» «ART35»  «KVOTE35» «KVOTEKG35» 
«FARVAND36» «ART36»  «KVOTE36» «KVOTEKG36» 
«FARVAND37» «ART37»  «KVOTE37» «KVOTEKG37» 
«FARVAND38» «ART38»  «KVOTE38» «KVOTEKG38» 
«FARVAND39» «ART39»  «KVOTE39» «KVOTEKG39» 
«FARVAND40» «ART40»  «KVOTE40» «KVOTEKG40» 
    
    

   
 

Fiskeristyrelsen den 20. januar 2023 
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