Fiskeristyrelsen
Fiskerikontrolkontoret
Nyropsgade 30 1780 København V
overdragelse@fiskeristyrelsen.dk

Anmeldelse om overførsel af ”Individuel Overdragelig Kvoteandele” (IOK)
fra et fartøj til et andet fartøj
FARTØJSOPLYSNINGER – AFGIVENDE FARTØJ
1.
Havnekendings nr.:

EU-ident. nr.:

Navn:

Skal det afgivende fartøj slettes i Fiskeristyrelsens fartøjsregister samt
i Søfartsstyrelsens særregister for fiskefartøjer (sæt X):

Ja:

Nej:

Såfremt et fartøj skal slettes i Fiskeristyrelsens fartøjsregister og Søfartsstyrelsens særregister for fiskefartøjer,
skal der indsendes en særskilt slettelsesbegæring til Fiskeristyrelsen og Søfartsstyrelsen.

Reglerne vedrørende overførsel af IOK fra et fartøj til et andet fartøj fremgår af BEK nr. 2513
af 13/12/2021 (Reguleringsbekendtgørelsen)
§ 115. Det er en betingelse for overførsel af IOK fra et fartøj og registrering heraf i Fiskeristyrelsen, at der ikke
blandt ejerne eller medejerne af det modtagende fartøj er personer eller selskaber, som ved overførslen af IOK
vil komme til at overskride én eller flere af de maksimale satser for ejerandele, som fremgår § 67, stk. 1, samt
af bilag 14. Det er desuden en betingelse, at det modtagende fartøj ikke herved overskrider én eller flere af de
maksimale satser for kvoteandele, som fremgår § 67, stk. 2, samt af bilag 14.

§ 7. Stk. 2. Kvoteandelene og de dertil knyttede årsmængder må kun anvendes af fartøjer, der er registreret i
Fiskeristyrelsens fartøjsregister, jf. § 39 i fiskeriloven. Kvoteandele må kun overdrages til personer, der er
berettiget til at udøve erhvervsmæssigt fiskeri, jf. § 14 i fiskeriloven, eller selskaber, der er berettiget til at
udøve erhvervsmæssigt fiskeri, jf. § 16 i fiskeriloven.

§ 117. Stk. 4. Fuldmægtigen, jf. § 7, indestår i forbindelse med kvoteoverdragelsen for oplysning om, at
kravene om fartøjet og dets ejerkreds, jf. § 7 og § 115, samt om dennes indflydelse på udnyttelsen af
kvoteandelene, jf. § 115, er overholdt. Såfremt disse krav ikke er overholdt, bortfalder retten til at udnytte
kvoteandelen straks, og retten til selve kvoteandelen bortfalder, hvis andelen ikke inden 3 måneder er
overdraget til en person eller et selskab, der opfylder kravene i § 7 og § 115. Dette gælder, uanset om
Fiskeristyrelsen har udstedt tilladelse til fiskeri med andelen. Bortfaldne kvoteandele tilfalder reservepuljen for
de pågældende kvoter eller Fiskefonden for de kvoter, der er omfattet af § 59.
Stk. 5. Fiskeristyrelsen udsteder ikke revideret tilladelse til fiskeri med modtagerfartøjet, hvis IOK er overført til
et fartøj eller en ejerkreds, der ikke opfylder kravene i § 7 og § 107. Fiskeristyrelsen kan tilbagekalde en udstedt
tilladelse til fiskeri, hvis det senere viser sig, at betingelserne i § 7 og § 107 for overførsel af IOK ikke var
opfyldt på tidspunktet for udstedelsen af tilladelsen.
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ERKLÆRING
Nedennævnte fartøjsejere af det afgivende fartøj har ved deres underskrift erklæret at følgende betingelser i §7, stk.2
og 115, stk.1 er opfyldt. Erklæringen skal være underskrevet af samtlige personer i fartøjets ejerkreds. Hvis et fartøj
er ejet af et erhvervsfiskeriselskab, skal erklæringen være underskrevet af den eller de personer, som har
tegningsretten i selskabet.

Navn:

CPR. nr.:

Adresse:

Underskrift:
Dato:
Side 2 kan kopieres eller udskrives igen, hvis der er mere end en fartøjsejer.

FARTØJSOPLYSNINGER – MODTAGENDE FARTØJ
2.
Havnekendings nr.:

EU-ident. nr.:

Navn:

ERKLÆRING
3

Nedennævnte fartøjsejere af det afgivende fartøj har ved deres underskrift erklæret at følgende betingelser i §7,
stk.2 og 115, stk.1 er opfyldt. Erklæringen skal være underskrevet af samtlige personer i fartøjets ejerkreds.
Hvis et fartøj er ejet af et erhvervsfiskeriselskab, skal erklæringen være underskrevet af den eller de personer,
som har tegningsretten i selskabet.

Navn:
Adresse:

CPR. nr.:

Underskrift:
Dato:

Navn:

CPR. nr.:

Adresse:

Underskrift:
Dato:

Hvis betingelserne i § 7, stk.2 og § 115, stk.1 ikke er opfyldt, bortfalder retten til at udnytte IOK andelene straks, og
retten til selve IOK kvoteandelen bortfalder, hvis andelen ikke inden 3 måneder er overdraget til en person eller
selskab, der opfylder betingelserne. Dette gælder, uanset om Fiskeristyrelsen har udstedt tilladelse til fiskeri med
andelene. Bortfaldne IOK kvoteandele tilfalder reservepuljen for de pågældende kvoter eller Fiskefonden for kvoter
omfattet af § 59, jf. § 117, stk.4-5.

side 2 kan kopieres eller udskrives igen, alt efter hvor mange fartøjer, der skal afgives fartøjskvoteandele til.
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