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Dato: 5. juli 2021
Sagsnr.: 21-150-000010
Ref.: CHRJOR
Enhed: FKK

Ændringer i bekendtgørelser med ikrafttræden den 1. juli 2021

Primo juli 2021 trædte 11 nye bekendtgørelser i kraft. Alle bekendtgørelserne er offentliggjort på retsinforma-
tion.dk.  

Nedenfor redegøres for de mest relevante ændringer til de enkelte bekendtgørelser, idet der dog ikke er tale om en 
udtømmende liste over alle ændringer. 

1. ”Reguleringsbekendtgørelsen” - Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet
 (BEK nr. 1109 af 30. maj 2021)

 § 18, stk. 2: Datoen for, hvornår et fartøj skal have tilladelse til det pågældende fiskeri er ændret fra den 10. 
december til 31. december i det forudgående år for at sikre, at de, der har en aktiv licens den allersidste dag 
på året også er gyldig.  

 § 21: Grænsen for, hvornår der skal foretages melding om ankomst til havn i Østersøen er, jf. nye EU-regler, 
ændret fra 300 kg til 250 kg torsk. Desuden præciseret, at kravet om forudanmeldelse ved fangst af mindst 
10 stk. laks eller havørred kun gælder i Østersøen. 

 §§ 69-74: Bestemmelserne er ændret så B-kvoter også medregnes i opgørelsen af kvoteandele. 
 Ny § 72: Hvis en person eller et selskab, som følge af køb af kvoteandele af IOK eller FKA, overskrider kvote-

lofterne fastfryses deres årsmængder, indtil overskridelsen er afviklet. 
 Ny § 111: I perioden fra 1. december til 31. december modtages ikke anmodninger om overførsel af FKA. 
 Ny § 179: Oplysninger om ejerskifte i ejerkredsen i erhvervsfiskerselskaber indsættes, og samtidig afskaffes 

den såkaldte ”tredjedelsbekendtgørelse”. 

2. ”FTA-bekendtgørelsen” - Bekendtgørelse om tilladelse til fiskeri efter muslinger, østers samt 
kombinationer heraf, herunder om overdragelige fartøjstilladelsesandele 
(BEK nr. 1108 af 30. maj 2021)

 § 14: Ændring af reglen som følge af indførsel af B-kvoter i reguleringsbekendtgørelsen: 
 Personer, der ejer 0,4 % eller mere af de samlede danske FKA, eller 1 % eller mere af de samlede danske 

IOK, må ikke eje FTA. 
 Der tilføjes en overgangsordning så personer, der pr. 1 juli 2021 overskred krydsreglen på grund af tilskriv-

ning af kvoteandele, efter § 77 i reguleringsbekendtgørelsen, senest den 31. december 2028 skal overholde 
kvotelofterne. 

 Kvoteandele, der overstiger de maskimale satser, skal afhændes uden unødigt ophold. 
 Tidligere § 17: § 17 redegjorde for, at der henset til udviklingen i fiskeriet kan fastsættes regler om, at der i 

de enkelte fiskerier afsættes mængder og fiskerimuligheder, der tilgodeser yngre førstegangsetablerede, 
som har erhvervet FTA i de enkelte fiskerier. Denne bestemmelse er slettet, da den er vurderet som overflø-
dig. Der kan til hver en tid udarbejdes nye regler for yngre fiskere. 

3. Bekendtgørelse om regulering af fiskeri efter muslinger og østers 
(BEK nr. 1126 af 1. juni 2021)
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 § 16, stk. 1: Ændringer ved beregning af aktivitetskravet. Fartøjer med FTA skal lande mængder, svarende til 
25 % af værdien af gennemsnittet af de samlede landinger af blåmuslinger i Limfjorden for den foregående 
fiskerisæson. 

 Ny § 16, stk. 9: Fartøjer med FTA til fiskeri efter blåmuslinger i Isefjord, der ikke opfylder stk. 3 i fiskerisæso-
nen 2021/2022, er ikke omfattet af stk. 5 i fiskerisæsonen 2022/2023. 

 Ny § 17: Nye regler og krav til dokumentation for fartøjer, der indføres som følge af fartøjsudskiftning. Far-
tøjet overtager den opgørelse af landinger, som det udskiftede fartøj har landet for at kunne efterleve akti-
vitetskravet. 

 § 18, stk. 1: Fremover kan der søges om dispensation fra aktivitetskravet med begrundelsen ”fiskerirelate-
ret uddannelse”, der kan ansøges forud for fiskerisæsonen, og med den begrundelse, at der er tale om ”mo-
dernisering” af fartøj. Efter stk. 2 gives dispensation for én fiskerisæson. 

 § 19: Ændring i beregning af mængder af muslinger og østers som maskimalt kan overdrages: 
 Det er præciseret i den nye bekendtgørelse, at der maksimalt kan overdrages 75% af værdien beregnet på 

baggrund af de gennemsnitlige afregningspriser for den foregående fiskerisæson.
 Tidligere § 34: Forbuddet mod fiskeri efter muslinger på Limfjorden om søndagen ophæves. 
 Fremover bliver der mulighed for fiskeri af muslinger også om søndagen, da dette bevirker mere stabile for-

syninger af muslinger. 

4. ”Kapacitetsbekendtgørelsen” - Bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæs-
sigt fiskeri i saltvand 
(BEK nr. 1302 af 15. juni 2021)

 § 8: Ændret så bestemmelsen svarer til fiskerilovens § 14, stk. 3.
 Efter ændringen kan Fiskeristyrelsen træffe afgørelse om, at tilladelse til at anvende et fartøj til erhvervs-

mæssigt fiskeri bortfalder, når betingelsen i § 3, stk. 1 ikke længere er opfyldt, eller fiskeri med fartøjet 
ikke kan anses for drevet således, at der er en reel forbindelse til dansk fiskerihavn.  

5. ”A-statusbekendtgørelsen”-Bekendtgørelse om registrering som erhvervsfisker med A-status 
(BEK nr. 1289 af 15. juni 2021)

 Registrering: Ændres til ”60% af fiskerens indkomst fra de sidste 24 måneder skal være fra arbejdsindsats 
ombord på et fartøj tilknyttet dansk fiskerihavn”.

o Perioden forud for registrering udvides således fra 12 til 24 måneder og tilknytning gælder nu alle 
ansøgninger, uanset om det er dansk statsborger eller en EU/EØS borger. 

o Mulighed for at anvende indkomstgrundlag for de to seneste indkomstår.
 Ved opretholdelse: Seneste årsopgørelse nu en mulighed for at dokumentere indkomst, frem for de seneste 

sammenhængende 12 måneder.
 Ved tilknytning forstås følgende:
 Et fiskefartøj har bl.a. tilknytning til dansk fiskerihavn når:

o det pågældende fiskefartøj styres fra et fast forretningssted i Danmark,
o mindst 50 pct. af fiskefartøjets samlede landinger i de foregående 12 måneder er foregået i
o dansk havn, eller
o mindst 50 pct. af fiskefartøjets fangstrejser i de foregående 12 måneder er udgået fra dansk 

havn.  
 Beskæftigelseskrav ”udgår” – indgår implicit i indkomstkravet. 
 B-status udgår. 
 ”I-land-reglen” ændres til kun at kunne anvendes for personer, der har 50% af stemmerettighederne i et 

selskab og er tegningsberettiget. 
 Opretholdelse pga. særlige forhold i op til 3 år. På baggrund af havari, biologiske eller markedsmæssige for-

hold kan der søges om dispensation for indkomstkravet.

6. Bekendtgørelse om kontrolpunkter til søs 
(BEK nr. 1414 af 24. juni 2021)
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 Hovedformålet med bekendtgørelsen er, at fiskerikontrollen effektivt skal kunne afdække overtrædelser af 
reglerne i EU’s fælles fiskeripolitik, herunder misrapportering af fiskeri. Misrapportering af fangstområder 
udgør en hindring i forhold til korrekt forvaltning af fiskeriet. 

 Anvendelse af et kontrolpunkt til søs indebærer, at et fartøj kan indkaldes til kontrol på en af kontrolmyn-
digheden defineret position.

 Indkaldelse til kontrol på en defineret position vil blive gennemført mindst muligt indgribende for det en-
kelte fartøj. 

 Bemyndigelsen vil kunne anvendes alle steder, hvor der er indikationer på manglende overholdelse af fiske-
rilovgivningen, og hvor der er behov for skærpet kontrol.  

7. Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord (BEK nr. 1311 af 14. juni 2021)

 I § 3 indsat ny stk. 2: Mindstemål på skrubbe på 25,5 cm
 I § 4 indsat ny stk. 3 og 4: Mulighed for tilladelse på visse vilkår med op til 3 bundgarn, der ikke har hoved-

garnet sænket.
 I § 4 indsat ny stk. 6: Forbud mod vodredskaber 
 I § 5 indsat ny stk. 6: Ved fiskeri med nedgarn er det ikke tilladt at jage fisk i garnene ved pulsning eller lig-

nende. 
 Ny § 9: Der kan fremover ansøges om at få tilladelse til at fiske i Nissum Fjord. De nærmere betingelser er 

fastsat i bekendtgørelsens § 9, stk. 1 og 2. 
 § 12 er ændret, således at der gives mulighed for fiskeri med lette håndredskaber. 
 Ny § 16: Forbud mod fiskeri i områder med siv og rør.
 Ny § 17: I anvendelsesområdet findes kun de fredningsbælter, som fremgår af bekendtgørelsen.  

8. Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand 
(BEK nr. 1198 af 7. juni 2021)

 Ophør af fredningstid og mindstemål for hunskrubber i ferskvand
 Helårlig fredningstid for stalling i 5 år
 Udvidet fredningstid for ørred (havørred, søørred, bækørred) til at gælde fra 16. nov. til 28 (29.) feb.
 Udvidet fredningstid for laks til at gælde fra 16. november til 28. (29.) februar
 Udvidet fredningstid for gedde til at gælde fra 15. marts til 30. april. 

9. Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland (BEK nr. 1413 af 23. juni 
2021)

 Tilføjelse til § 3, stk. 2: Det tillades i udvalgte fredningsbælter, i perioden 16. marts til og med 15. septem-
ber, at fiske med stang og undervandsfiske med lette håndredskaber, hvis det i øvrigt ikke strider imod an-
den lovgivning.  

 Ny § 19, stk. 2: Pighvar i den sydlige del af Roskilde Fjord er fredet hele året til og med den 1. juli 2024.  

10. Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, Falster og Møn (BEK nr. 1224 
af 7. juni 2021)

 Med ændringen af bekendtgørelsen gives der mulighed for et forsat og lokalt vigtigt erhvervsmæssigt reje-
fiskeri i Stege Bugt. Dette fiskeri foregår med ruser og rejepæleruser. 

 Endvidere gives der i samme område mulighed for et mindre fritidsfiskeri med ruser. En del af Stege Bugt 
blev i 2020 omfattet af fredningsbæltet med henblik på beskyttelse af bestanden af brakvandsgede i områ-
det. 

11. ”Opdrætsbekendtgørelsen” - Bekendtgørelse om opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen 
(BEK nr. 1456 af 24. juni 2021)
 Ny § 2, stk. 6 og 7 som indfører et midlertidigt stop for nye ansøgninger til opdræt af muslinger og østers. 
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 Efter stk. 6 kan der ikke søges om tilladelse, jf. § 2, stk. 1, fra 1. juli 2021. Dette gælder dog ikke ansøgnin-
ger om forlængelse af tilladelse, jf. § 6, stk. 3. 

 Efter stk. 7 kan tilladelse uanset stk. 6 søges til videnskabelige projekter med et alment formål

12. ”Pingerbekendtgørelsen” – Bekendgørelse om anvendelse af akustiske alarmer (pingere) i 
visse garnfiskerier (BEK nr. 1495 af 29. juni 2021) – trådte i kraft den 5. juli 2021.

 Med bekendtgørelsen er det hensigten at videreføre dispensationen om afstandskrav fra Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2020/967 af 3. juli 2020. 

 For at opretholde et uændret beskyttelsesniveau for marsvin fastholdes kravet om anvendelse af pingere i 
de i bekendtgørelsens bilag 1 nævnte områder i hele året.

 Kravet gælder alene for danske fartøjer, idet udenlandske fartøjer ikke er omfattet af nationale danske 
regler. 
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