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På baggrund af forarbejdningsindustriens ønske om store og stabile forsyninger af råvarer, er 
man interesseret i, at erhvervsfiskerne i videst muligt omfang opfisker og lander Danmarks 
fiskekvoter. Som udgangspunkt vil danske erhvervsfiskere have samme interesse, men der kan 
imidlertid være en række årsager til, at de alligevel ikke vælger – eller har mulighed for at 
vælge – at opfiske deres kvoter. 

I denne rapport vil mulige årsager til den nuværende kvoteudnyttelse af de primære industri- 
og konsumfiskearter, der landes blive undersøgt. Organisationer, der repræsenterer danske 
erhvervsfiskere samt producenterne af fiskemel og –olie, er kommet med deres forslag til 
mulige årsager til kvoteudnyttelsen. De samme organisationer er fremkommet med forslag, 
der potentielt kan føre til en højere udnyttelse af de danske kvoter for de mest betydende 
industri- og konsumfiskearter. 

De følgende afsnit og de bagvedliggende analyser er primært en opsamling af eksisterende 
viden om årsagerne til den nuværende kvoteudnyttelse i fiskeriet i Danmark. 
Årsagsforklaringerne er efterfølgende forsøgt bekræftet med udgangspunkt i 
NaturErhvervstyrelsens informationer om kvoter, fartøjer og landinger. Forslag fra 
fiskerierhvervet til en højere kvoteudnyttelse gennem ændring af de ovennævnte årsager, er 
samtidig diskuteret og hvor muligt vurderet på baggrund af input fra erhvervenes 
organisationer og de data, der er til rådighed. Der er imidlertid ikke anbefalet forslag som bør 
prioriteres, da sådanne anbefalinger ligger uden for formålet med denne redegørelse. 

Rapporten er struktureret således, at den indledes med et afsnit, der sammenfatter 
hovedpointerne fra rapporten. De efterfølgende afsnit beskriver det danske erhvervsfiskeris 
organisering, og de reguleringer det er underlagt samt udviklingen i flådekapaciteten. Derefter 
beskrives udviklingen i hhv. det danske industrifiskeri og konsumfiskeri, samt udviklingen i 
kvoteudnyttelsen. Sidst i rapporten gennemgås årsager og sammenhænge for 
kvoteudnyttelsen, og forslag til en højere kvoteudnyttelse, samt mulighederne for at 
implementere forslagene.  

Sammendrag  
Det centrale fokus for rapporten er udnyttelsen af de danske fiskekvoter i hhv. industrifiskeriet 
og konsumfiskeriet. Med udtrykket kvoteudnyttelsen menes der i rapporten, hvor stor en andel 
de faktisk landede mængder udgjorde af den samlede tilladte kvote ultimo for hvert år, det vil 
sige efter gennemførte kvotebytter. Den danske kvoteudnyttelse, der fremkommer i denne 
rapport, er opgjort ud fra data udtrukket fra NaturErhvervstyrelsens afregningsregister ultimo 
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2015 og primo 2016 . Da der for flere af bestandene er mulighed for år til år fleksibilitet, hvor 1

typisk 10 %, men i visse tilfælde op til 25 pct. af de ikke udnyttede mængder overføres til det 
efterfølgende år, kan det at fokusere på kvoteudnyttelsen i enkelte år dog give et ikke-
fyldestgørende billede. 

Det skal i den forbindelse nævnes, at Danmark er et af de medlemslande i EU, der er mest 
aktive, hvad angår gennemførelse af internationale kvotebytter. Danmark gennemfører årligt i 
størrelsesordenen 120 til 160 kvotebytter, hvoraf mange af bytterne omfatter flere arter/
bestande. Det placerer Danmark i top 5 blandt EU medlemslandene målt i antal gennemførte 
kvotebytter. Hvis der måles i antal tons er Danmark typisk nr. 1 eller nr. 2, da mange af de 
danske bytter involverer pelagiske arter (sild og makrel) eller industriarter (tobis, brisling og 
blåhvilling), hvor der typisk byttes store mængder. Disse bytter er i høj grad med til at 
optimere de danske fiskeres fiskerimuligheder, da bytterne typisk tilfører Danmark mængder af 
arter, hvor vi har en høj udnyttelse, så som makrel, sild, blåhvilling, mørksej, torsk i Nordsøen.       

Derudover er det meget vanskeligt at generalisere et niveau for hvad god eller tilfredsstilende 
kvoteudnyttelse i fiskeriet er på tværs af arterne. Overordnet kan siges, at de afgørende 
parametre for kvoteudnyttelsen er den enkelte arts værdi og dens fishability (hvor let, rent og 
hurtigt fisken kan fanges). Der er således stor forskel på forventningerne til kvoteudnyttelsen 
af hhv. sild og sperling i Nordsøen. I samtaler med fiskerierhvervet er overordnede tal som 
75-80 pct. blevet nævnt som tilfredsstillende kvoteudnyttelser, men det er samtidig blevet 
understreget, at tilfredshedsniveauet for kvoteudnyttelsen er meget artsafhængigt. 

I nedenstående fremhæves hovedkonklusionerne fra afsnittene om udviklingen og 
kvoteudnyttelse i industri- og konsumfiskeriet. 

Industrifiskeriet: 

I beskrivelsen af udviklingen af landinger og kvoteudnyttelsen i industrifiskeriet fokuseres 
primært på arterne Tobis, Brisling og Sperling. Disse tre arter har i perioden 2007-2015 
udgjort langt størstedelen af de samlede industrilandinger. 

Værdien af landinger af industrifisk:  
Den samlede værdi af landinger af industrifisk var i 2015 ca. 960 millioner kr. hvilket er 
omtrent det dobbelte af værdien af landingerne i 2007. Der har dog i den mellemværende 
periode ikke været tale om en ensartet stigende trend, hvilket heller ikke var forventeligt. Der 
er tale om kortlivede arter med høj naturlig dødelighed og meget varierende udsving i 
rekrutteringen. Det resulterer i store bestandsudsving fra år til år og dermed også varierende 
kvoter. Tobis, brisling og sperling udgjorde i perioden 2007-2015 gennemsnitligt ca. 90 pct. per 
år af den samlede værdi af landinger af industrifisk. Tobis har i de fleste år udgjort den største 
andel af værdien af landinger. I årene 2012, 2014 og 2015, udgjorde brisling dog den største 
andel af værdien af landingerne. 

Kvoteudnyttelsen:  
Kvoteudnyttelsen af tobis har været forholdsvis stabil gennem perioden, med en gennemsnitlig 
kvoteudnyttelse på ca. 90 pct. per år. 

Kvoteudnyttelsen af brisling har været meget fluktuerende i perioden, med en gennemsnitlig 
kvoteudnyttelse på 68 pct. per år.  Ca. 80 pct. af den samlede danske brislingekvote er tildelt 
Nordsøen og Østersøen.  
Generelt har der altid været en høj udnyttelse af brisling i Østersøen og Bælterne. I Nordsøen 
har kvoteudnyttelsen også generelt været høj, men der har været år, hvor forekomsterne af 

 Da data er udtrukket ul+mo 2015, kan der e4erfølgende være foretaget ændringer i opgørelsen, de=e vil ikke fremgå i 1

analysen.
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brisling har været mindre end rådgivningen har forudset, hvilket har medført en lavere 
kvoteudnyttelse. De resterende ca. 20 pct. af den samlede danske kvote har været tildelt 
Skagerrak og Kattegat, hvor kvoteudnyttelsen generelt har været væsentligt lavere. Det 
skyldes til dels at, at kvoten i en årrække har været fastsat på et højere niveau end den 
biologiske rådgivning. Derudover har det været svært at fange brisling rent i Skagerrak og 
Kattegat, hvorfor brislingefiskeriet kun sjældent lader sig gøre uden stor indblanding af sild, 
der afskrives på sildebifangstkvoten. Dette har de seneste år udgjort en begrænsende faktor 
for brislingefiskeriet. 

Kvoteudnyttelsen af sperling har generelt været lav med en gennemsnitlig årlig 
kvoteudnyttelse på 34 pct. På nær årene 2010 og 2011, hvor kvoteudnyttelsen var på over 80 
pct., har kvoteudnyttelsen været på under 35 pct. Sperling er en meget kortlivet art, og der 
har været store udsving i kvotemængden fra år til år. Den forholdsvis lave kvoteudnyttelse kan 
for det meste forklares med, at fiskerne i år med samtidige høje forekomster af brisling i 
Nordsøen foretrækker, at fiske denne bestand, da omkostningerne per landet tons brislinger er 
betydeligt lavere end for sperling. 

Sammenligning af den danske kvoteudnyttelse med Norge, Sverige og Island i perioden 
2007-2015 indikerer at landendes kvoteudnyttelsesniveau generelt har været meget ensartet.  

Konsumfiskeriet.  

I beskrivelsen af udviklingen af landinger og kvoteudnyttelsen i konsumfiskeriet fokuseres 
primært på arterne makrel, rødspætte, sild, torsk og jomfruhummer i perioden 2010-2015. 
Disse fem arter udgjorde tilsammen gennemsnitligt i perioden hhv. 68 pct. af de samlede 
årlige landinger af konsumfisk og 66 pct. af værdien af de samlede årlige landinger.  

Værdien af landinger af konsumfisk:  
Den samlede landingsværdi har i perioden fluktueret på et niveau omkring 2,3 milliarder kr. 
I perioden 2012-2015 udgjorde sild den største andel af værdien af de samlede landinger. 

Kvoteudnyttelsen:  
Kvoteudnyttelsen af makrel har i hele perioden 2010-2015 ligget på et stabilt højt niveau. 

Kvoteudnyttelsen af rødspætte var i årene 2010, 2011 og 2012 på over 80 pct., men har 
derefter været faldende. Det samlede fald i kvoteudnyttelsen skyldes primært, at 
kvoteudnyttelsen i Nordsøen faldt i denne periode. Generelt har kvoteudnyttelsen i Nordsøen 
været faldende i de senere år, dette gælder også for ikke danske fartøjer, hvor de samlede 
TAC’er har været konstant stigende til et historisk højt niveau. Den faldende kvoteudnyttelse 
skyldes dog også en gradvis reduktion i de fartøjskategorier, der hovedsageligt driver målrettet 
fiskeri efter rødspætte (for Danmarks vedkommende snurrevodsfartøjer og i andre lande bl.a. 
bomtrawlere). Derudover har der også været en tendens til at, såfremt der har været fisket 
store mængder rødspætte, så har prisen været faldende, hvorfor en høj udnyttelse af den 
historisk høje kvote ikke nødvendigvis har været ønskværdig for fiskerierhvervet.  

Kvoteudnyttelsen af sild, har været stabilt høj i hele perioden og ligget på et niveau ml. 87 pct. 
og 95. pct. Særligt i Nordsøen hvor størstedelen af den samlede sildekvote er, har der været 
en høj udnyttelse, der i alle år i perioden har ligget omkring100 pct. 

Kvoteudnyttelsen af torsk var i årene 2010, 2011 og 2012 på over 80 pct. for derefter at falde 
i 2013 og 2014. I 2015 var kvoteudnyttelsen af torsk 88 pct. Generelt har kvoteudnyttelsen for 
torsk i Nordsøen og Skagerrak været meget høj (tæt på 100 %, mens kvoteudnyttelsen af 
torsk i Østersøen og bælterne var faldende i årene 2012-2013, hvorfor også den samlede 
kvoteudnyttelse faldt i denne periode. I 2015 var kvoteudnyttelsen i Østersøen dog atter over 
80 pct. Generelt har priserne for torsk i Østersøen været meget lavere end i andre 
farvandsområder, hvilket hænger sammen med bl.a. torskens genetik (hovedet på en 
Østersøtorsk er større og filetudbyttet dermed mindre). Derudover har der også i en årrække 
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været problemer med, at Østersøtorsken var magre, hvilket har gjort at torskefiskeriet i 
Østersøen ikke har været så økonomisk attraktivt.  

Kvoteudnyttelsen af jomfruhummer skiller sig ud fra de øvrige arters, ved i hele perioden at 
have ligget på et relativt lavt niveau mellem 44 pct. og 64 pct. Der har været en generel lav 
udnyttelse af kvoten i Nordsøen (både i EU-delen og i norsk zone), hvilket bl.a. skyldes at 
jomfruhummerfiskerne i en vis udstrækning betragter disse områder som alternative 
fiskepladser til Skagerrak og Kattegat, hvor jomfruhummerfiskeriet er mere attraktivt (kortere 
afstand til fiskepladser, kortere fangstrejser, bedre kvalitet, højere priser og dermed bedre 
driftsøkonomi). Ifølge fiskerne selv, hænger den generelt lave kvoteudnyttelse sammen med, 
at forekomsterne af jomfruhummer svinger meget både fra år til år, men også inden for året, 
selvom fiskerindsatsen er ret stabil. Da jomfruhummere er en højværdiart, betyder det for 
fiskerne mere at have kvote til rådighed (og dermed undgå fiskestop) end en høj udnyttelse – 
bl.a. fordi bifangster af anden konsumfisk i jomfruhummerfiskeriet kan kompensere herfor.   

Mulige årsager til lav kvoteudnyttelse. 
Mulige årsager til den nuværende kvoteudnyttelse i det danske fiskeri er kortlagt med 
udgangspunkt i interviews med danske fiskemels- og fiskeolieproducenters 
interesseorganisation samt erhvervsfiskernes interesseorganisationer og puljebestyrer af 
danske fiskekvotepuljer. 

Naturlige udsving i fiskerimulighederne: 
’Vind og vejr’ nævnes ofte som én af de naturlige årsager til at nogle kvoter ikke fiskes op. Et 
eksempel kan være at fiskerne på grund af for eksempel længere perioder med ustabilt vejr/
storme ikke kan nå op på det ellers planlagte antal dage på havet. 
’Manglende tæthed i bestandene’. Tætheden af bestandene kan i nogle tilfælde hænge 
sammen med vind og vejr, hvor visse arter efter storme står mere spredt. Når fiskene er 
spredt over et større område, skal fiskerne bruge mere tid og brændstof på at finde og fange 
dem end normalt. Det medfører øgede omkostninger og kan i sig selv være en hindring.  
’Andre naturlige udsving i fiskebestandene’ som følge af indbyrdes afhængigheder imellem 
arterne, ændringer i fødegrundlaget, bestandenes bevægelser med mere kan ligeledes have 
indflydelse på fiskernes muligheder for at udnytte deres kvoter fuldt ud.  

Kapacitet og økonomi: 
’Muligheden for at fange visse arter frem for andre’ og den enkelte fiskers afvejning af hvad 
der er mest økonomisk fordelagtigt kan føre til manglende udnyttelse af nogle kvoter. 
’Prisen på brændstof og andre variable omkostninger’ kan i samspil med afregningsprisen på 
industrifisk eller lavværdi konsumarter betyde, at kvoteejeren vælger ikke at fange den 
kvoterede mængde. 
’Manglende fangstkapacitet i fiskeflåden’ har været nævnt som årsag til, at det rent praktisk 
ikke er muligt at udnytte fiskerimulighederne i nogle år. 
’Prisen på at leje fangstrettighederne til industrifisk eller konsumfisk’ er også på listen over 
mulige årsager til at kvoterne sidst på året ikke er udnyttet. Det bliver fremført at prisen som 
ejeren af fangstrettighederne ønsker for at udleje kvoten, er for høj set i forhold til den 
indtjening som køberen forventer fra at fange, lande og sælge de pågældende fisk. 
’Et uigennemskueligt marked for køb, salg og bytte af kvoter’ er ligeledes blevet nævnt som en 
hindring for at kvoterne i højere grad udnyttes. Der sker i dag en del handel og bytter i regi af 
puljerne, men informationer om vilkårene og værdierne af de enkelte transaktioner er ikke 
offentligt tilgængelige. 
’Manglende vilje til at udleje især industrifiskekvoter til interesserede fiskere’ er også blevet 
nævnt som mulig årsag til manglende udnyttelse af kvoter til industrifisk. I sådanne tilfælde vil 
kvoteejerne gå glip af indtægterne fra at udleje kvoterne og derved stå over for en 
alternativomkostning. For at acceptere omkostningen må den nødvendigvis opvejes af større, 
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fremtidige indtægter eller sparede omkostninger på længere sigt, hvis det antages at 
kvoteejeren handler økonomisk rationelt. 
’Fiskemelsfabrikkernes begrænsede kapacitet ved spidsbelastning’. Eksempler på fartøjer der 
venter uden for fabrikkerne på at komme til at losse nævnes i den forbindelse. Dette sker især 
i de mest sæsonbetonede fiskerier og har som konsekvens at værdifuld fisketid ikke udnyttes, 
samt at kvaliteten af lasten forringes i den tid lasten venter på at blive losset. 
’En for lav afregningspris på industrifisk eller anden lavt prissat fisk’ er også fremhævet som 
en mulig årsag til at nogle kvoter i enkelte år ikke udnyttes. Det virker også umiddelbart 
sandsynligt: Såfremt indtægterne fra salg af fisken ikke står mål med omkostningerne ved at 
fange den, vil kvoteejeren ikke gennemføre fiskeriet. 
’Afregningsprisernes volatilitet’ kan sammen med dens niveau være en afgørende faktor, når 
fiskerne skal planlægge og prioritere deres fiskeri gennem året. 

Regulering af fiskeriet: 
’Krav til redskaber og redskabsvalg’ kan have indflydelse på fiskernes muligheder for at 
udnytte kvoterne. Kravet om at anvende rist i sperlingfiskeriet er blevet givet som eksempel 
på et krav, der for fiskerne er vanskeligt at håndtere og omkostningskrævende. 
’Bifangstkvoter på især sild’ er ligeledes blevet nævnt som en mulig baggrund for at kvoterne 
på f.eks. sperling i nogle år ikke bliver udnyttet. Der nævnes i den forbindelse at 
sildebifangstkvoten blev nedsat fra 40.000 tons i 2006 til blot 12.000 tons i 2014. 
’Andre regler’ såsom krav om kun ét redskab ombord samt fordelingen af tobiskvoterne i flere 
områder er også at finde på listen over mulige årsager til manglende udnyttelse af 
industrifiskekvoterne. 

Forslag til højere kvoteudnyttelse. 
Forslagene er en ”bruttoliste” og en kombination af forslag fra NaturErhvervstyrelsen samt 
forslag fra fiskeriets organisationer på baggrund af interviews med erhvervsfiskernes 
interesseorganisationer Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) og Danmarks 
Pelagiske Producent Organisation (DPPO) samt med danske fiskemels- og 
fiskeolieproducenters interesseorganisation Marine Ingredients Denmark (MID). Derudover er 
der gennemført interview med en puljebestyrer af danske fiskekvotepuljer. Forslagene har især 
vist sig at fokusere på, hvordan den eksisterende regulering eventuelt kunne ændres. Dette er 
i sig selv ikke overraskende, da vind og vejr, manglende tæthed af bestandene samt andre 
naturlige udsving i vid udstrækning kan ses som et (naturligt) vilkår for fiskerierhvervet. 

Sortering af fangsten ombord kombineret med muligheden for at lande flere arter fra samme 
fangstrejse er blevet nævnt som forslag, der potentielt kunne føre til en højere udnyttelse af 
fiskekvoterne.   
Mulighed for at forarbejde fangsten ombord (helt eller delvist). Ved hjælp af deciderede 
fabriksskibe kunne de fiskende fartøjer bliver længere på havet ad gangen og derved få 
mulighed for at fiske sig på plads med bl.a. mindre bifangstandele som mål. 
Allokering af sildebifangstkvoter som IOK i stedet for i en fælles pulje er også stillet som 
forslag. 
Overførsel af ikke-udnyttede kvoter til rationsfiskeriet. Forslaget har baggrund i at 
industrifiskearterne i rationsfiskeriet i højere grad udnyttes end IOK’erne inden for samme 
arter og det tilsvarende kan gøres gældende for visse FKA-arter. 
Mulighed for indflagning af udenlandske fiskefartøjer f.eks. svenske eller baltiske for at øge 
flådens kapacitet. 
Lovgivningsmæssigt krav om udnyttelse af fiskekvoter. For eksempel i fiskeriaftalen imellem 
EU og Grønland er der en mekanisme til at annullere eller tilbagetage ubrugte kvoter, men det 
kunne også være i form af afgifter på de ubrugte kvoter eller krav om, at kvoteandele skal 
lejes ud helt eller delvist, hvis de f.eks. over en årrække har haft en lav udnyttelsesgrad. 
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Tidligere afklaring af fleksmuligheden. Det har i interviewene været nævnt som et problem at 
processen og afklaringen om muligheden for at flekse fiskekvoterne mellem kvoteårene er for 
langsommelig. 
Bedre og mere gennemsigtig forvaltning. Overliggeren for forvaltningen skal fastsættes på et 
mere stabilt niveau i stede for at rykke fra år til år. 

Erhvervsfiskeriets organisering 
Erhvervsfiskerne er for en stor dels vedkommende organiseret i de to organisationer Danmarks 
Fiskeriforening Producent Organisation og Danmarks Pelagiske Producentorganisation. 
Herudover er flere fiskere medlemmer af Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri. 
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation er inddelt i tre kredse: Kreds Nord, Kreds 
Vest og Kreds Sydøst. De tre kredse består herudover af en række lokalforeninger. Af 
fartøjsregisteret? fremgik pr. 27. november 2015 navnene på 757 fartøjer som medlemmer af 
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation. 
Danmarks Pelagiske Producentorganisations medlemmer er de danske fiskere der primært 
fanger de pelagiske arter. Organisationens medlemmer råder pr. 12. januar 2016 over tolv 
større fartøjer. 
Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri holdt stiftende generalforsamling den 21. november 2014. 
Foreningens medlemmer er garn-, krog-, tejne- og snurrevodsfiskere. 
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Reguleringen af dansk fiskeri 
Størstedelen af det danske erhvervsfiskeri er reguleret af kvoter for hvor store mængder fisk, 
der må landes. Disse kvoter fastsættes internationalt, enten af EU eller af EU i samarbejde 
med tredjelande, primært Norge, Island, Færøerne, Grønland og Rusland. Danmark har ret til 
en bestemt andel af disse internationalt fastsatte kvoter baseret på historiske rettigheder. 
Dette kaldes i EU’s fælles fiskeripolitik for princippet om relativ stabilitet, som sikrer at 
fordelingen af kvoter følger den samme model år efter år. Denne model har været anvendt 
siden kvoterne blev indført i EU i 1983. Der findes også arter, som ikke er kvoteret, enten 
generelt eller i visse farvande, f.eks. skrubber og krabber. De fleste af de ukvoterede arter har 
ringe betydning for fiskeriets samlede økonomi. 

Overordnet set er der store forskelle fra art til art på hvor meget kvoterne svinger fra år til år. 
For kortlivede arter, såsom tobis, brisling og sperling, som anvendes til fiskemel og fiskeolie, 
kan kvoterne svinge voldsomt fra år til år på grund af store naturlige udsving i bestandenes 
størrelse. Der er eksempler på at f.eks. tobiskvoten er faldet med 80-90 % fra et år til et 
andet, for så at stige markant igen det følgende år. For de længere levende arter, såsom torsk 
og rødspætter, er kvoterne typisk mere stabile, da bestanden udvikler sig langsommere, idet 
fiskeriet foregår på flere årgange Her ser man sjældent ændringer i kvoterne på mere end 20 
% fra år til år.  

Før 2003 var de fleste danske fiskerier reguleret som rationsfiskeri, det vil sige at hvert fartøj 
havde en maksimal ration, som det måtte fange inden for en bestemt periode (fx en måned). 
Disse rationer var ikke omsættelige.  

I 2003 blev der indført omsættelige kvoter for sild, og efterfølgende for makrel, de såkaldte 
Individuelle Omsættelige Kvoteandele (IOK). Disse IOK-andele kan omsættes frit mellem 
fartøjerne, hvilket medførte en reduktion i antallet af fartøjer, da kvoteandelene blev samlet på 
færre fartøjer. 

VK-regeringen indgik i 2005 en aftale med Dansk Folkeparti om en ændret forvaltningsmodel 
for dansk fiskeri kaldet Ny Regulering, hvor der bl.a. er tildelt fartøjskvoteandele (FKA) til 
større fartøjer for de vigtigste demersale arter – dvs. torsk, tunge, rødspætte, kuller, kulmule, 
jomfruhummer, havtaske, rejer, pighvar, mørksej og laks. Reglerne om Ny Regulering trådte i 
kraft 1. januar 2007. Reguleringen er senere udvidet med IOK på tobis, sperling, brisling, 
blåhvilling, hestemakrel og havgalt. 

Forskellen på FKA og IOK er, at det er nemmere at handle med IOK end FKA. FKA-kvoter skal 
sælges samlet sammen med fartøjet, eller i mindre portioner op til 25 % af de samlede kvoter, 
mens IOK-kvoter kan sælges uden fartøjet i mængder, som man selv fastsætter. Det er typisk 
store fartøjer, som fisker efter IOK-arter, da der kræves en vis volumen i fiskeriet for at kunne 
være rentabel. Det er typisk mindre og mellemstore fartøjer, som har FKA. 

Kvoteandelene er baseret på fartøjernes historiske fiskeri i årene op til indførslen af 
kvoteandelene, så typisk har mindre fartøjer fået tildelt mindre kvoteandele end større fartøjer 
med større fangster. 

Fartøjer, som i den historiske referenceperiode havde en meget lav omsætning, fik ikke tildelt 
kvoteandele, men fisker i stedet på en mindre fællesmængde afsat til disse fartøjer, som 
kaldes Mindre Aktive Fartøjer (MAF). Disse fartøjer er typisk under 12 meter, har meget lav 
aktivitet, og kun mindre betydning for fiskeriets samlede indtjening. 
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Efter indførslen af IOK og FKA har fiskerne handlet kvoteandele med hinanden. Dette har 
medført, at de tildelte kvoteandele er blevet samlet på færre fartøjer end i 2003, hvor IOK blev 
indført. Der er derfor langt færre fartøjer registreret i 2014 end i 2003. Antallet af fartøjer er 
faldet fra 3.569 i 2003 til 2.662 ved udgangen af 2013, svarende til et fald på 25 %. Der er 
fastsat regler, der for en række arter skal sikre mod en for høj koncentration af andele på få 
fartøjer.  

Reguleringen af fiskeriet foregår også med andre midler end fastsættelse af kvoter. For 
eksempel er der i visse fiskerier en begrænsning på den indsats der må anvendes i et fiskeri 
(kW-dage). Desuden er der en lang række tekniske regler, som fastlægger, hvilke redskaber 
der må fiskes med. Der er også indført lukkede områder, hvor der ikke må fiskes, f.eks. i 
Kattegat. Der er desuden regler for, hvor stor en flådekapacitet de enkelte EU medlemsstater 
må have, hvilket måles i motorkraft (kW) og tonnage (BT).  

Produktion af fiskemel og –olie  
Den danske produktion af fiskemel og –olie foregår i dag på tre lokaliteter i henholdsvis 
Thyborøn, Hanstholm og Skagen. Produktionsenheden i Thyborøn hører under TripleNine Fish 
Protein, mens de to andre i Hanstholm og Skagen er en del af FF Skagen koncernen. 
Virksomhederne er organiseret i Marine Ingredients Denmark (MID), som varetager 
medlemsvirksomhedernes fælles interesser. Ifølge MID forarbejdes 100 kg proteinfisk i 
gennemsnit til 22 kg fiskemel og 6 kg fiskeolie. Dette sker i en produktionsproces ved kogning, 
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separation, tørring og findeling . På denne måde producerede de danske produktionsenheder i 2

gennemsnit i perioden 2008-2014 årligt 156.000 tons fiskemel og 54.000 tons fiskeolie. MID 
oplyser endvidere at de tre forarbejdningssteder til sammen beskæftiger 250 personer set som 
et gennemsnit hen over året med størst aktivitet i sommerhalvåret. Ud over den direkte 
beskæftigelse i MID’s medlemsvirksomheder beskæftiger branchens leverandører og aftagere 
et umiddelbart ukendt antal personer. 
MID oplyser endvidere at danske virksomheder i 2014 eksporterede fiskemel for ca. 1,7 mia. 
kr. til 60 lande. Det placerede Danmark som den globalt set fjerdestørste eksportør af 
fiskemel. Tilsvarende eksporterede man fiskeolie med en værdi på 1,5 mia. kr. til 26 lande og 
var dermed den andenstørste eksportør af fiskeolie i verden. En stor del af såvel fiskemelet 
som –olien eksporteres til Norge og andre lande i Europa, men også lande i Asien og Afrika er 
ifølge MID aftagere. De importerende lande anvender typisk de danske produkter til fodring af 
dyr i landbrug eller akvakultur. 

Konsumfiskeriet  
Konsumfiskeriet udgøres af fiskefangst til direkte konsum. Konsumfiskeri foregår med 
faststående eller slæbende redskaber. Til førstnævnte hører nedgarn samt bundgarn, ruser og 
kroge. Til de slæbende hører bl.a. trawl og snurrevod. Endvidere anvendes særlige skrabere til 
østers- og muslingefangst. De vigtigste fiskerihavne (2013) er Skagen, Thyborøn, Hanstholm 
og Hirtshals. Over 80 % af fangsterne kommer fra Nordsøen og Skagerrak. Bruttoindtjeningen 
i fiskeriet var i 2013 3,0 mia. kr. Langt den største del af den danske fiskefangst eksporteres 
enten frisk eller forarbejdet.  3

 Kilde: Marine Ingredients Denmark; h=p://www.maring.org/2

 Kilde:h=p://denstoredanske.dk/Natur_og_milj%C3%B8/Fiskeri/Fiskeri,_redskaber,_skibe_og_forskning/3

Danmark_(Fiskeri)
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Udvikling i flådekapaciteten 
For det samlede fiskeri har der været en faldende tendens i flådekapaciteten udtrykt ved maks. 
tonnage, antallet af fartøjer og besætningen i perioden 2007-2014. 
  
Som det fremgår af nedenstående figur 0.1 faldt det samlede antal fiskefartøjer fra 2007 til 
2014 med ca. 500, så der ved udgangen af 2014 ifølge NaturErhvervstyrelsens fartøjsregister 
var 2.447 registrerede erhvervs- og bierhvervsfartøjer i Danmark. Faldet i antal er sket inden 
for de fleste fartøjstyper. 
Størrelsen på besætningen har ligeledes været faldende i perioden, og er faldet fra et niveau 
på ca. 4.000 i 2007 til ca. 3.100 i 2014. 
Den samlede maksimale fartøjstonnage er efter at have været faldende frem til 2011 i svag 
stigning. Stigningen skyldes primært, at den samlede tonnage for erhvervsfisketrawlere 
vokser, hvorimod tonnagen for de fleste andre fartøjstyper har været faldende. Der er således 
sket en koncentration af tonnagen på færre fartøjer. 

Figur 0.1 

!  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens fartøjsregister (udtrukket 30/9 2015). 
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Industrifiskeriet i Danmark 
  
I de følgende afsnit beskrives udviklingen i industrifiskeriet i Danmark i perioden 2007-2015.  
I beskrivelsen af industrifiskeriet fokuseres på landinger, gennemsnitspriser og værdien af 
landinger for industrifisk. 
Flere forskellige fiskearter anvendes i produktionen af fiskemel og –olie, men de vigtigste arter 
i produktionen er tobis, brisling og sperling. Disse tre arter udgør samtidig langt størstedelen 
af de samlede landinger. Det vil derfor primært være de tre arter, der beskrives i rapporten. 
Blåhvilling, havgalt og hestemakrel (sidstnævnte landes nu primært til konsumformål) er andre 
relevante, men mindre vigtige arter i industrifiskeriet. Dog er betydningen af blåhvilling i de 
sidste par blevet større. 

Landede mængder af industrifisk. 

I nedenstående afsnit beskrives udviklingen i de årlige landinger af industrifisk. Data, der 
indgår i beskrivelsen er hentet fra NaturErhvervstyrelsens afregningsregister.   

Der har i perioden 2007-2015 været relativt store udsving af samlede landede mængde af 
industrifisk. Der er således en forskel på ca. 375.000 tons landede industrifisk mellem topåret 
2010 og bundåret 2012. Der har dog været en stigende tendens de sidste par år frem til 2015 
i mængden af landinger. Gennemsnitligt blev der i perioden landet ca. 441 tusinde tons 
industrifisk per år. 

Nedenstående figur 1.1 viser de samlede landinger af industrifisk, og landingerne af de 
primære industrifiskearter tobis, brisling og sperling, samt de sekundære arter  i perioden 4

2007-2015. 

Figur 1.1 

!

!  
 Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (udtrukket 15/3 2016). 
Som det ses i figur 1.1 var der store årlige udsving i de landede mængder. I årene fra 
2007-2010 var der en stigende tendens i den samlede landede mængde, hovedsageligt drevet 
af en stigende mængde landede tobis.  

I år 2011 blev der kun landet ca. 4.000 tons sperling, og den totale landede mængde faldt. 
Året efter i 2012 faldt mængden af landede tobis voldsomt til blot ca. 50.000 tons, hvilket 
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påvirkede den totale landede mængde. I årene 2013-2015 var der en stigende tendens, først 
drevet af en ny stor stigning i den landede mængde af tobis, men i de efterfølgende år, 
grundet en stigning i den landede mængde af brisling, der i både 2014 og 2015 udgjorde den 
største delmængde af de samlede landinger. 

Gennemsnitsprisen på landinger af industrifisk  

I nedenstående afsnit beskrives udviklingen i gennemsnitspriserne (kr./kg) for de landede 
industrifisk. 
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Prisudviklingen er i nedenstående figur 1.2 angivet i faste priser. Prisudviklingen er beregnet 
på baggrund af NaturErhvervstyrelsens afregningsregister og Moderniseringsstyrelsens 
forbrugerprisindeks. De årlige prisudviklinger er således renset for de generelle stigninger i 
forbrugerpriserne. 

Generelt for udviklingen af gennemsnitsprisen på landingerne af de primære arter, har der 
været en stigende tendens i perioden 2008-2015. Udviklingen af gennemsnitsprisen for de 
sekundære arter har derimod været præget af store årlige fluktuationer . 5

Figur 1.2 

! !  
Kilde: Beregnet på baggrund af NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (udtrukket 15/3 2016) og 
Moderniseringsstyrelsens forbrugerprisindeks. 

Ovenstående figur 1.2 viser udviklingen af den årlige gennemsnitspris (faste priser) af 
landinger af de primære arter af industrifisk i perioden 2008-2015. Set over hele perioden har 
der været en stigende tendens for gennemsnitsprisen på de tre arter. Derudover har 
udviklingen i gennemsnitsprisen været meget ensartet for de tre arter. Gennemsnitsprisen for 
både sperling og brisling var på deres højeste niveau for perioden i 2012 på hhv. 2,17 kr./kg 
og 1,95 kr./kg. For tobis nåede årets gennemsnitspris det højeste niveau i 2013, hvor prisen 
nåede op på 1,91 kr./kg. 

  

Værdien af landingerne af industrifisk 

Den samlede værdi af landingerne udgør et samlet udtryk for både den samlede landede 
mængde, og de priser den landede mængde er afsat til . Værdien af landingerne af både de 6

primære og sekundære arter følger derfor overordnet den samme tendens som udviklingen af 
de faktiske landede mængder i perioden 2007-2015. 

Gennemsnitpris på landinger af industrifisk i faste priser (primære 
arter)
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Nedenstående figur 1.3 viser den samlede værdi af landingerne i industrifiskeriet i perioden 
2007-2015, samt andelen af værdien udgjort af hhv. tobis, sperling og brisling .  7

Figur 1.3 

!

!  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (udtrukket 15/3 2016). 

I årene 2007-2009 var der en svagt stigende tendens i værdien af landingerne, hvor 
størstedelen af værdien udgjordes af landinger af tobis. I perioden 2007-2009 blev der landet 
en stigende mængde fisk, men prisen var svagt aftagende, hvorfor stigningen i den samlede 
værdi af landingerne var begrænset. 
I 2010 skete der næsten en fordobling af værdien af landingerne. Denne stigning skyldes 
hovedsageligt en stigning i afregningsprisen på både tobis, sperling og brisling. Ud over 
prisstigningen, var 2010 også det år, hvor der blev landet flest industrifisk i hele perioden 
2007-2015. 
Prisstigningen forsatte i 2011 og 2012, men hvor de landede mængder dog faldt, hvorfor den 
samlede værdi af landingerne også var faldende i de år. 
Stigningen i værdien af landingerne i 2013 skyldes hovedsageligt prisstigningen i tobis, der 
også udgjorde over halvdelen af årets samlede mængde landede industrifisk. Den største 
samlede værdi af landingerne var i 2015, hvor værdien af landende brisling udgjorde ca. 60 
pct. af den samlede værdi af landingerne. 

Kvoteudnyttelsen i industrifiskeriet 
I det følgende afsnit beskrives udviklingen i kvoteudnyttelsen af industrifiskeriets primære og 
sekundære arter.  

Overordnet om kvoteudnyttelsen kan det konstateres, at den for tobis har været forholdsvis 
stabil gennem perioden, med en gennemsnitlig kvoteudnyttelsesprocent på ca. 90 pct. 
Kvoteudnyttelsen af brisling og sperling har derimod været mere ustabil, med store udsving 
årene imellem. Den gennemsnitlige kvoteudnyttelsesprocent for brisling og sperling har i 
perioden været hhv. ca. 70 pct. og ca. 35 pct. 

Figur 2.1 
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! !  
 Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister (udtrukket 18/12 2015). 

Ovenstående figur 2.1 illustrerer den procentvise kvoteudnyttelse for industrifiskeriets primære 
arter baseret på landingstal fra NaturErhvervstyrelsens afregningsregister. Tobis-kvoten har 
stort set været fuldt udnyttet i hele perioden, på nær årene 2008 og 2015, hvor den 
procentvise kvoteudnyttelse var på hhv. 73 pct. og 55 pct.  

Udnyttelsen af brislingekvoten steg i perioden 2007-2010, hvorefter den faldt igen frem til 
2013. I 2014 nåede udnyttelsen af brislingekvoten sit maksimum med en 97 pct. udnyttelse, 
for derefter at falde en smule i 2015 til en udnyttelsesprocent på 82 pct.  
Ca. 80 pct. af den samlede danske brislingekvote er tildelt Nordsøen og Østersøen.  
Generelt har der altid været en høj udnyttelse af brisling i Østersøen og bælterne. I Nordsøen 
har kvoteudnyttelsen også generelt været høj, men der har været år så som 2012 og 2013, 
hvor forekomsterne af brisling har været mindre end rådgivningen har forudset, hvilket 
afspejles i den lavere kvoteudnyttelse. De resterende ca. 20 pct. af den samle danske kvote 
har været tildelt Skagerrak og Kattegat. Her har kvoteudnyttelsen generelt været væsentligt 
lavere. Det skyldes til dels, at kvoten i en årrække har været fastsat på et højere niveau end 
den biologiske rådgivning. Derudover har det været svært at fange brisling rent i Skagerrak og 
Kattegat, hvorfor brislingefiskeriet kun sjældent lader sig gøre uden stor indblanding af sild, 
der afskrives på sildebifangstkvoten. Dette har de seneste år har udgjort en begrænsende 
faktor for brislingefiskeriet. 

Sperlingkvoten har kun i årene 2010 og 2011 været udnyttet over 80 pct. I de øvrige år blev 
sperlingkvoten gennemsnitligt udnyttet 19 pct. Sperling er en meget kortlivet art, og som det 
fremgår af nedenstående figur 2.2, har der været store udsving i kvotemængden fra år til år. 
EU har, efter ønske fra Danmark, siden 2015 forsøgt at skabe større stabilitet i 
kvotemængderne, ved at følge en forvaltningsstrategi, der sikrer en minimums TAC på 20.000 
tons og en maksimal TAC på 200.000 tons. Uagtet at denne nye forvaltningsstrategi vil tage 
toppen af de årlige udsving i kvotemængderne, vil der specielt i år med en høj kvote, stadig 
forekomme år med en lav kvoteudnyttelse. Den forholdsvis lave kvoteudnyttelse kan for det 
meste forklares med, at fiskerne i år med samtidige høje forekomster af brisling i Nordsøen 
foretrækker, at fiske denne bestand, da omkostningerne per landet tons brislinger er betydeligt 
lavere end for sperling. Derudover er der flere eksempler på år, hvor ICES -rådgivningen har 8
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forudset store forekomster af sperling, uden at fisken reelt har været til stede, eller den har 
stået for spredt til at kunne fanges.  

Figur 2.2 viser udviklingen i de samlede kvotemængder for de udvalgte industriarter. I figuren 
indlagt en linje, der illustrerer hvad den gennemsnitlige samlede årlige kvotemængde har 
været for alle de udvalgte arter i årene i perioden 2007-2015. 

Figur 2.2 

!

! Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister (udtrukket 18/12 2015). 
Som det fremgår af figur 2.2 var der ikke blot store årlige udsving i den samlede mængde 
kvoter, men også i kvoterne på artsniveau. Den samlede tobis kvote lå i årene 2008-2011 på 
et stabilt niveau på ca. 300.000 tons. I de efterfølgende år har der været større udsving i den 
samlede tobis kvote. 
Størrelsen på brislingekvoten har været den mest stabile af de tre primære arter, dog blev 
kvoten fra 2014 til 2015 fordoblet fra 178.623 tons til 353.175 tons.  
Den samlede mængde af sperlingkvoter har, som tidligere nævnt, fluktueret meget fra år til år. 
I perioden har den danske sperlingkvote gennemsnitligt været på ca. 87.000 tons, i årene 
2007 og 2011 var kvoten dog helt nede på ca. 4.500 tons. 
Kvotestørrelsen for de sekundære arter har ligeledes fluktueret meget årene imellem, og 
udgjorde i årene 2014 og 2015 hhv. 17 pct. og 8 pct. ud af de samlede kvoter. Dette skyldes 
hovedsageligt en stigning i den samlede kvotemængde af blåhvilling. 

Nedenstående figur 2.3 illustrerer den procentvise kvoteudnyttelse for industrifiskeriets 
sekundære arter, baseret på landingstal fra NaturErhvervstyrelsens afregningsregister. Det skal 
bemærkes at der ikke er opgjort data for havgalt fra før 2011, hvorfor den først indgår i 
figuren herefter. Der blev først indført kvoter for havgalt i 2011.  

Figur 2.3 

Den samlede mængde kvoter for udvalgte industriarter
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! !  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister (udtrukket 18/12 2015). 

Som det ses af figur 2.3 var kvoteudnyttelse af blåhvilling faldende fra 2007- 2009, hvorefter 
den var stødt stigende frem til år 2015 hvor den blev udnyttet fuldt ud. Danmark havde ikke 
målretter fiskeri efter blåhvilling i perioden 2009-2013, hvorfor kvoteudnyttelsen i disse år var 
så lav.  
Kvoteudnyttelsen for almindelig hestemakrel lå i perioden 2007-2014 mellem 28-51 pct. I år 
2015 blev 79 pct. af kvoten udnyttet. 
Kvoten for havgalt blev udnyttet fuldt ud i 2011 og 2012 for derefter at falde de efterfølgende 
år. I 2015 blev der landet under en halv procent af den tilladte kvote af havgalt. 

Sammenligning af kvoteudnyttelsen med andre lande. 

I analysen af den danske kvoteudnyttelse, er det relevant at betragte omfanget af 
kvoteudnyttelsen på de samme arter i sammenlignelige lande. På foranledning af Marine 
Ingredients sammenlignes kvoteudnyttelsen i Danmark, Norge, Sverige og Island. Det er dog 
ikke alle arter der fiskes i de udvalgt lande, f.eks. er det kun blåhvilling, af de udvalgte arter, 
der er omfattet af kvoteregulering i Island, og de andre arter landes kun i meget begrænsede 
mængder af islandske fartøjer. Landene indgår derfor kun i sammenligningen for de arter, hvor 
der er et egentligt sammenlignings grundlag. 

Figur 2.4 

! !  
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Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister, Fiskeridirektoratet og Havs- och vattenmyndigheten. 
Note: i 2008 blev de norske tobisfangst stoppet 2. juni grundet konditionen af tobisbestanden, derfor 
fremgår den norske kvoteudnyttelse i 2008 ikke af ovenstående.  

Ovenstående figur 2.4 illustrerer kvoteudnyttelsen af tobis i Danmark, Norge og Sverige. 
Overordnet er kvoteudnyttelsen meget ensartet for de tre lande, og kvoten var i hele perioden 
tæt på fuldt udnyttet. 

Figur 2.5 

!

!  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister, Fiskeridirektoratet og Havs- och vattenmyndigheten. 

Af ovenstående figur 2.5 fremgår det at, på nær i år 2009, hvor der var en enorm 
overudnyttelse af brislingekvoten i Norge, har kvoteudnyttelsen været på et nogenlunde 
ensartet niveau i de tre lande henover perioden. 
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Figur 2.6        

!

!  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister, Fiskeridirektoratet 

AF ovenstående figur 2.6 fremgår det at graden af kvoteudnyttelsen for Danmark og Norge var 
meget ensartet for de enkelte år. Således gælder det for begge lande, at kvoteudnyttelsen i 
årene 2008, 2009, 2012 og 2013 ikke nåede over 30 pct. Ligeledes var kvoteudnyttelsen i 
begge lande i årene 2010 og 2011 over 75 pct. 

Figur 2.7 

! !  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister, Fiskeridirektoratet, Fiskistofa og Havs- och 
vattenmyndigheten. 

I figur 2.7 fremgår det at Norge og Island har haft en meget høj kvoteudnyttelse af blåhvilling 
i hele perioden 2008-2014. Kvoteudnyttelsen i Danmark og Sverige har været ustabil i 
perioden, dog har den danske kvoteudnyttelse siden 2009 været stigende, og var således i 
2014 på niveau med den islandske. 
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Konsumfiskeriet i Danmark 
I det følgende afsnit beskrives udviklingen i landinger af konsumarter i Danmark i perioden 
2010-2015. De primære arter der fokuseres på i beskrivelsen er makrel, rødspætte, sild, torsk 
og jomfruhummer. Analysen begrænses til hovedsageligt at fokusere på disse fem arter, da de 
tilsammen i den valgte periode gennemsnitligt udgjorde hhv. 68 pct. af de samlede årlige 
landinger af konsumfisk og 66 pct. af værdien af de samlede årlige landinger.  

Landede mængder konsumfisk 

I nedenstående beskrives udviklingen i de årlige landinger af konsumfisk. Data, der indgår i 
beskrivelsen er hentet fra NaturErhvervstyrelsens afregningsregister.   

Figur 3.1 

!

!  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (udtrukket 12/04-2016) 

Der har i perioden 2010-2015 været en stigende tendens i de årlige landinger af konsumfisk. 
De landede mængder var således i 2015 ca. 68.000 tons større end i 2010. Den stigende 
udvikling i de landede mængder var bl.a. drevet af stigningen i den landede mængde sild. I 
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2015 var den landede mængde sild ca. 43.000 tons større end i 2010. Den landede mængde af 
de øvrige arter, har været mere stabil henover perioden, dog med en svag stigning i den 
landede mængde af makrel og rødspætte, mens den landede mængde af torsk og 
jomfruhummer er faldet.  

Værdien af landingerne af konsumfisk 

I nedenstående afsnit beskrives udviklingen i værdien af landinger af konsumfisk i perioden 
2010-2015.  

Figur 3.2 

!

!  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (udtrukket 12/04-2016) 

Som det fremgår af figur 3.2 var der en stigning i værdien af landinger af konsumfisk fra 
2010-2012. Herefter faldt den samlede værdi af landingerne i 2013 og 2014, for derefter at 
stige igen i 2015. Makrel udgjorde den største andel af den samlede værdi af landingerne i 
2010, i 2011 var det torsk. Fra 2012-2015 udgjorde sild den største andel af værdien af de 
samlede landinger. 
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I det følgende afsnit beskrives udviklingen i kvoteudnyttelsen af de udvalgte konsumfiskearter 
i perioden 2010-2015. Indledende beskrives den overordnede udvikling af kvoteudnyttelserne. 
Dernæst efterfølger en nærmere analyse for de enkelte arter, hvor kvoteudnyttelsen er opdelt 
på farvandsniveau. 
Overordnet om kvoteudnyttelsen af de udvalgte konsumarter, kan det konstateres at 
kvoteudnyttelsen for de pelagiske arter sild og makrel i perioden 2010-2015 har ligget på et 
stabilt højt niveau, mens kvoteudnyttelserne for rødspætte, torsk og jomfruhummer har været 
mere ustabile i perioden. 

I nedenstående figur 4.1 er opstillet den overordnede kvoteudnyttelse for de udvalgte arter i 
perioden 2010-2015. 

Figur 4.1 

! !  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (20/01-2016). 

Af figur 4.1 fremgår det at kvoteudnyttelsen af makrel i hele perioden har været rigtig høj, og 
på nær i år 2014, hvor kvoten blev udnyttet 84 pct., har kvoteudnyttelsen i perioden ligget på 
et niveau ml. 95 pct. og 101 pct. 
Kvoteudnyttelsen af rødspætte var i årene 2010, 2011 og 2012 over 80 pct., men faldt i de 
efterfølgende år.  
Kvoteudnyttelsen af sild, har ligesom makrel været stabilt høj i hele perioden og ligget på et 
niveau ml. 87 pct. og 95. pct. 
Kvoteudnyttelsen af torsk var ligeledes i årene 2010, 2011 og 2012 på over 80 pct. for derefter 
at falde i 2013 og 2014. I 2015 var kvoteudnyttelsen af torsk 88 pct. 
Kvoteudnyttelsen af jomfruhummer skiller sig ud fra de øvrige arters ved i hele perioden at 
have ligget på et relativt lavt niveau mellem 44 pct. og 64 pct. 
Kvoteudnyttelse af de udvalgte konsumarter  

I det nedenstående afsnit er den samlede mængde kvoter angivet for de enkelte arter (på nær 
makrel) opdelt på farvand. Derudover er kvoteudnyttelsen angivet for de enkelte arter og 
farvand. Figurerne i afsnittet angiver således udviklingen i mængden af arternes samlede 
kvoter samt kvoteudnyttelsen for de enkelte farvande i perioden 2010-2015. Ydermere er i 
hver figur for kvoteudnyttelsen indlagt en linje, der angiver artens samlede kvoteudnyttelse 
ikke opdelt på farvande. For de figurer hvor det er angivet indgår de ukvoterede fangster i 
opgørelsen af kvoteudnyttelsen. 

Makrel: 
Det ikke hensigtsmæssigt at betragte udnyttelsen af makrelkvoten opdelt på farvandsniveau, 
da der årligt anvendes stor kvotefleksibilitet mellem farvandsområderne. Derfor betragtes 
udviklingen i antallet af kvoter og kvoteudviklingen for makrel på et overordnet niveau, dette 
er angivet i nedenstående figur 4.2. 
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Figur 4.2 

! !

!  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (20/01-2016). 

De samlede makrelkvoter (efter bytter) lå i årene 2010-2013 på et niveau mellem 33.247 – 
41.489 tons. I 2014 og 2015 steg de samlede kvoter til hhv.  49.808 tons og 49.634 tons.  
Kvoteudnyttelsen af makrel har i hele perioden 2010-2015 ligget på et stabilt højt niveau. 
Eneste reelle udsving er i 2014, hvor kvoteudnyttelsen faldt til 84 pct. Dette fald skal dog ses i 
lyset af, at det grundet Ruslands handelsembargo blev tilladt at overføre op til 25 pct. af 
makrelkvoten til det efterfølgende år, hvorfor en kvoteudnyttelse på 84 pct. er at betragte som 
en fuldt udnyttet kvote. Det skal nævnes, at Danmark hvert år bytter sig til større 
makrelkvoter, hvorfor den danske kvoteudvikling ikke nødvendigvis følger TAC udviklingen.    

Rødspætte: 
I nedenstående figur 4.4 og 4.5 er angivet udviklingen af kvoter for rødspætte, samt 
kvoteudnyttelsen opdelt på farvande. 

Figur 4.4 

!

!  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (20/01-2016) 
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Den samlede rødspættekvote har været stigende i perioden 2010-2015. I 2010 udgjorde den 
samlede rødspættekvote 21.440 tons, og i 2015 hele 38.706 tons. Som det fremgår af figur 
4.4 har stort set hele denne stigning af kvoten fundet sted i Nordsøen, hvor kvoten er mere 
end fordoblet i perioden. 
Som det fremgår af nedenstående figur 4.5 var kvoteudnyttelsen af rødspætte i årene 2010, 
2011 og 2012 over 80 pct., men har derefter været faldende. 

Det samlede fald i kvoteudnyttelsen skyldes primært at kvoteudnyttelsen i Nordsøen faldt i 
denne periode. Det er således oplagt at se en sammenhæng mellem den store forøgelse af 
kvoten og den samtidig lavere kvoteudnyttelse. Generelt har kvoteudnyttelsen i Nordsøen 
været faldende i de senere år, dette gælder også for ikke danske fartøjer, hvor de samlede 
TAC’er har været konstant stigende til et historisk højt niveau. Den faldende kvoteudnyttelse 
skyldes dog også en gradvis reduktion i de fartøjskategorier, der hovedsageligt driver målrettet 
fiskeri efter rødspætte. Derudover har der også været en tendens til at, såfremt der har været 
fisket store mængder rødspætte, så har prisen været faldende, hvorfor en høj udnyttelse af 
den historisk høje kvote ikke nødvendigvis har været ønskværdig for fiskerierhvervet.  

Kvoteudnyttelsen i Kattegat og Østersøen har generelt i perioden været på et hhv. lavt og 
moderat niveau. Udnyttelsen har her bl.a. afhængt af hvor omkostningseffektivt fiskeriet har 
været, samt hvorvidt der har været bedre alternative fiskerimuligheder i andre områder. 
Kvoteudnyttelsen i Skagerrak har ligget på et forholdsvis højt niveau i hele perioden. 

Figur 4.5 

! !  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (20/01-2016) 

Sild: 
I nedenstående figur 4.6 og 4.7 er angivet udviklingen af kvoter for sild, samt 
kvoteudnyttelsen opdelt på farvande. 

Figur 4.6 
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Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (20/01-2016) 
Af ovenstående figur 4.6 ses at de samlede sildekvoter er de steget fra et niveau på ca. 80.000 
tons i 2010 og 2011 til et niveau på ca. 135.000 tons i årene 2012-2015. Forøgelsen af den 
samlede mængde kvoter er hovedsageligt fremkommet grundet en større mængde kvoter i 
Nordsøen, der i 2015 udgjorde 68 pct. af den samlede sildekvote. Samtidig har den samlede 
kvotemængde for Atlantoskandisk sild været faldende i hele perioden. 
Kvoteudnyttelsen af sild har ligget på et stabilt højt niveau i hele perioden. Særligt i Nordsøen 
hvor størstedelen af den samlede sildekvote er, har der været en høj udnyttelse, der i alle år i 
perioden har været på omkring 100 pct. Kvoteudnyttelsen i Nordsøen skal ses i sammenhæng 
med udnyttelsen i Skagerrak og Kattegat, da der er mulighed for at flekse op til 50 pct. af EU-
TAC’en for Skagerrak og Kattegat i EU-delen af område IVa i Nordsøen. 

Figur 4.7 

!

!  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (20/01-2016) 
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Torsk: 
I nedenstående figur 4.8 og 4.9 er angivet udviklingen af kvoter for torsk, samt 
kvoteudnyttelsen opdelt på farvande. 

Figur 4.8 

!

!  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (20/01-2016) 

Som det fremgår af ovenstående figur 4.8, har mængden af de samlede torskekvoter været 
forholdsvis stabil i perioden 2010-2015, på et niveau mellem 29.266 tons og 34.307 tons. 
Torskekvoten i Østersøen og bælterne udgjorde i hele perioden mellem ca. 65-75 pct. af den 
samlede kvote. 
Det fremgår af nedenstående figur 4.9 kvoteudnyttelsen af torsk i Skagerrak og Nordsøen 
generelt har været på et højt niveau i perioden. Udnyttelsen af kvoten i Kattegat har været 
stigende i hele perioden og lå således både i 2014 og 2015 på over 100 pct. 
Kvoteudnyttelsen i Østersøen og bælterne var faldende i årene 2012-2013, hvorfor også den 
samlede kvoteudnyttelse faldt i denne periode. I 2015 var kvoteudnyttelsen i Østersøen dog 
atter over 80 pct. Generelt har priserne for torsk i Østersøen været meget lavere end i andre 
farvandsområder. Derudover har der også i en årrække været problemer med, at 
Østersøtorsken var magre, hvilket har gjort at torskefiskeriet i Østersøen ikke har været så 
økonomisk attraktivt.  

Figur 4.9 
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! !  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (20/01-2016). 

Jomfruhummer: 
I nedenstående figur 4.10 og 4.11 er angivet udviklingen af kvoter for jomfruhummer, samt 
kvoteudnyttelsen opdelt på farvande. 

Figur 4.10 
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!  
 Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (20/01-2016. 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Af ovenstående figur fremgår det at den samlede mængde jomfruhummerkvoter periode 
2010-2015 har været forholdsvis stabil på et niveau mellem ca. 6.000 tons og ca. 7.200 tons. 
Kvoterne i Skagerrak, Kattegat og Østersøen udgjorde i perioden gennemsnitligt 65 pct. af den 
samlede kvotemængde. 
Der har været en generel lav udnyttelse af kvoten i Nordsøen og Norskzone, hvilket bl.a. 
skyldes at jomfruhummerfiskerne i en vis udstrækning betragter disse områder som 
alternative fiskepladser, der benyttes når fiskeriet efter jomfruhummer i Skagerrak og Kattegat 
er mindre godt. Derudover er der længere sejlads til fangstpladserne, hvilket øger 
omkostningerne ved fiskeriet. I den norske del af Nordsøen er det ydermere svært at drive et 
målrettet jomfrufiskeri, så fartøjerne der fanger her, er meget afhængige af at kunne 
kombinere fiskeriet med andre arter. 
Der har været en faldende tendens i Kvoteudnyttelsen i Skagerrak, Kattegat og Østersøen. 
Ifølge fiskerne selv, hænger det sammen med, at forekomsterne af jomfruhummer svinger 
meget både fra år til år, men også inden for året. Vurderingen er, at fiskeriindsatsen efter 
jomfruhummer er nogenlunde konstant, men at andelen af jomfruhummer, der fanges er 
varierende.  

Figur 4.11 

! !  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (20/01-2016) 

Mulige årsager til lav kvoteudnyttelse 
Mulige årsager til den nuværende kvoteudnyttelse i det danske fiskeri vil i det følgende afsnit 
blive kortlagt med udgangspunkt i interviews med erhvervsfiskernes interesseorganisationer 
Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) og Danmarks Pelagiske Producent 
Organisation (DPPO) samt med danske fiskemels- og fiskeolieproducenters 
interesseorganisation Marine Ingredients Denmark (MID). Derudover er der gennemført 
interview med en puljebestyrer af danske fiskekvotepuljer, der har erfaring med den daglige 
håndtering af individuelle kvotebytter og udlejning af kvoter.  
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Forslag til mulige ændringer, der kan øge udnyttelsen af de danske kvoter for industri- og 
konsumfisk, er under interviewene også blevet drøftet, og disse forslag vil blive gennemgået 
og så vidt muligt vurderet i de efterfølgende afsnit. 

Naturlige udsving i fiskerimulighederne 

’Vind og vejr’ nævnes ofte som én af de naturlige årsager til at nogle kvoter ikke fiskes op. Et 
eksempel kan være, at fiskerne på grund af for eksempel længere perioder med ustabilt vejr/
storme ikke kan nå op på det ellers planlagte antal dage på havet. Hvis muligheden ikke 
opstår inden årsskiftet, har de derved tabt muligheden for at fiske de resterende mængder, 
som de har kvote til. Af samme årsag vil det være vanskeligt for dem at udleje kvoten, da 
andre fiskere typisk også vil være forhindret i at fiske i det ugunstige vejr. Der er i øvrigt i 
sådanne tilfælde for visse kvoter muligheden for at overføre ubrugte kvoter til det følgende år. 
Fiskerne kan på den måde i et vist omfang imødegå uforudset dårligt vejrlig og beholde 
muligheden for at udnytte kvoten. 

’Manglende tæthed i bestandene’ er også nævnt som en mulig naturlig årsag til at fiskerne 
ikke kan fiske deres kvoter op. Tætheden af bestandene kan i nogle tilfælde hænge sammen 
med vind og vejr, hvor visse arter efter storme går mere spredt. Når fiskene er spredt over et 
større område, skal fiskerne bruge mere tid og brændstof på at finde og fange dem end 
normalt. Det medfører øgede omkostninger og kan i sig selv være en hindring. Samtidig 
risikerer man med en mere spredt bestand at fiskeriet er mere blandet end ellers, og at 
andelen af bifangst derved bliver højere end tilladt. Derved risikerer man at fiskeriet må 
undlades eller indstilles før planlagt. Det er af DFPO blevet påpeget, at netop usikkerheden i 
vejrforholdene kan medføre, at fiskerne er tilbageholdende med at udleje f.eks. sperlingkvoter, 
da kvoterne kan anvendes som en backup for brislingefiskeriet i tilfælde af lange perioder med 
lavtryk, hvor brisling er svær at fange. 

’Andre naturlige udsving i fiskebestandene’ som følge af indbyrdes afhængigheder imellem 
arterne, ændringer i fødegrundlaget, bestandenes bevægelser med mere kan ligeledes have 
indflydelse på fiskernes muligheder for at udnytte deres kvoter fuldt ud.  

Kapacitet og økonomi 

’Muligheden for at fange visse arter frem for andre’ og den enkelte fiskers afvejning af hvad 
der er mest økonomisk fordelagtigt kan føre til manglende udnyttelse af nogle kvoter. Dette er 
udtryk for en forståelig planlægning og optimering af den enkelte fiskers indsats hen over året 
med de usikkerheder der vil være omkring de endelige kvoter og fangstsammensætningen for 
det enkelte fartøj. Det er eksempelvis en kendt sag, at besværet med at skulle rense mange 
fisk kan afholde fiskere for at fiske rødspætte og andre fladfisk i perioder med lave 
afregningspriser og god tilgængelighed af andre mere værdifulde arter. DFPO påpeger 
ligeledes, at tobis- og brislingefiskeriet er de mest omkostningseffektive. Sperlingfiskeriet er 
derimod præget af store startomkostninger, samt at turene oftere er dyrere og længere, 
hvilket gør sperlingen mindre attraktiv af fiske. I en periode med begrænset kapacitet, vil 
sperlingfiskeriet derfor oftest fravælges. 
I nogle år kan TAC’erne, og dermed det enkelte fartøjs kvoter, være så lave at det ikke kan 
betale sig at målrette sig mod visse fiskerier. Det kan være tilfældet i fiskerier med større 
opstartsomkostninger f.eks. i forbindelse med at rigge til eller sejle ud til (fjerne) fiskepladser. 

’Prisen på brændstof og andre variable omkostninger’ kan i samspil med en lav afregningspris 
på industrifisk eller lavværdi konsumarter betyde, at kvoteejeren vælger ikke at fange den 
kvoterede mængde: Er det ikke tilstrækkeligt sandsynligt at indtægterne ved landing vil mere 
end opveje de variable omkostninger ved fiskeriet, vil kvoteejeren undlade at gennemføre 
fiskeriet og evt. i stedet forsøge at udleje fangstrettighederne. 
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’Manglende fangstkapacitet i fiskeflåden’ har været nævnt som årsag til, at det rent praktisk 
ikke er muligt at udnytte fiskerimulighederne i nogle år. MID har påpeget at ca. 100 fartøjer 
var aktive i industrifiskeriet i perioden 2006-2014, hvilket de mener var for få. DFPO er enige i 
at fangstkapaciteten udgør det overordnede problem i forhold til at opnå en højere 
kvoteudnyttelse. Både DPPO og DFPO har i forbindelse med fangstkapaciteten påpeget, at 
TAC’erne svinger væsentligt imellem årene, som følge af den biologiske rådgivning og bl.a. 
visse arter af industrifisks korte livscyklus og varierende bestandsstørrelser. Dette understøttes 
af den gennemgåede figur 2.3. På grund af denne variation og resulterende usikkerhed vil det 
ikke være økonomisk optimalt for fiskerne at have en kapacitet, der svarer til 
fangstmulighederne i de år, hvor TAC’erne er højest. En sådan høj kapacitet vil potentielt føre 
til underudnyttelse af fartøjerne i de år, hvor TAC’erne er lavere. 

’For lille fangstkapacitet blandt ejerne af industrifiskekvoter’ er også blevet foreslået. 
Kvoteejerne har imidlertid mulighed for at leje kvoterne ud til andre fiskere med ledig 
kapacitet, så i sig selv behøver manglende individuel kapacitet ikke føre til manglende 
udnyttelse af retten til at fange den kvoterede mængde industrifisk. 

’Prisen på at leje fangstrettighederne til især industrifisk men også andre arter’ er også på 
listen over mulige årsager til at kvoterne sidst på året ikke er udnyttet. Det bliver fremført, at 
prisen som ejeren af fangstrettighederne ønsker for at udleje kvoten, er for høj set i forhold til 
den indtjening som køberen forventer fra at fange, lande og sælge de pågældende industrifisk. 
Denne forskellighed i interesse imellem køber og sælger er ikke unik for markedet for leje af 
fangstrettigheder til industrifisk, og den kan et langt stykke hen ad vejen ses som almindelig 
prisdannelse. Puljebestyreren i dansk puljefiskeri er ikke enig i, at en for høj lejepris udgør et 
væsentligt problem i forbindelse med kvoteudnyttelsen 

’Vilkårene for at leje fangstrettigheder til industrifisk’ nævnes også i forbindelse med prisen på 
at leje. MID henviser i den forbindelse til at fiskemelsfabrikkerne og (fiskekvote)puljerne 
oplever at fangstrettigheder først (for) sent på året eller sæsonen udbydes på markedet. 
Puljebestyrer for dansk puljefiskeri er enig i at eventuelle forhøjelser af kvoterne gennemgår 
en for langsommelig proces, og at en hurtigere afklaring fra NaturErhvervstyrelsen ville kunne 
medføre højere kvoteudnyttelse.  

’Et uigennemskueligt marked for køb, salg og bytte af kvoter’ er ligeledes blevet nævnt som en 
hindring for at kvoterne i højere grad udnyttes. Der sker i dag en del handel og bytter i regi af 
puljerne, men informationer om vilkårene og værdierne af de enkelte transaktioner er ikke 
offentligt tilgængelige. Puljebestyrer i dansk puljefiskeri ser dog ikke dette som en væsentlig 
problematik, og anser heller ikke markedet for køb, salg og bytte af kvoter som 
uigennemskueligt. 

’Manglende vilje til at udleje industrifiskekvoter til interesserede fiskere’ er også blevet nævnt 
som mulig årsag til manglende udnyttelse af kvoter til industrifisk. Dette afvises af 
puljebestyreren for dansk puljefiskeri, der pointerer at der er tale om så store beløb, at ingen 
vil have interesse i at holde på kvoterne frem for at leje dem ud.   
I sådanne tilfælde vil kvoteejerne gå glip af indtægterne fra at udleje kvoterne og derved stå 
over for en alternativomkostning. For at acceptere omkostningen må den nødvendigvis opvejes 
af større, fremtidige indtægter eller sparede omkostninger på længere sigt, hvis det antages at 
kvoteejeren handler økonomisk rationelt. Sparede omkostninger på længere sigt er vanskelige 
at argumentere for, men det er blevet fremført at manglende vilje til at udleje 
industrifiskekvoter bunder i et mere langsigtet ønske om at udvise markedsdominans og 
derved ’udkonkurrere’ andre fiskere for efterfølgende at kunne opkøbe deres kvoter (billigt). 
For at kvoteejeren kan bruge sin markedsdominans må han/hun nødvendigvis have en 
væsentlig indflydelse på prissætningen på markedet, da effekten på konkurrenterne af at 
tilbageholde kvoter fra markedet ellers vil være minimal. Derfor hævdes det da også, at der er 
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sammenhænge til problematikken omkring kvotekoncentration og reglerne herfor: Jo mere 
koncentrerede fiskekvoterne er på få hænder, jo større er de enkelte kvoteejeres mulighed for 
at dominere markedet for handel med og udleje af fiskekvoter. Hvorvidt nogle kvoteejere har 
udvist dominerende adfærd via deres ejerskab af en stor andel af kvoterne, ligger uden for 
formålet med denne analyse og er derfor ikke blevet forsøgt afklaret. 

’Fiskemelsfabrikkernes begrænsede kapacitet ved spidsbelastning’ er ligeledes blevet påpeget 
som en mulig årsag til at kvoterne ikke udnyttes fuldt ud. Eksempler på fartøjer der venter 
uden for fabrikkerne på at komme til at losse nævnes i den forbindelse. Dette sker især i de 
mest sæsonbetonede fiskerier og har som konsekvens at værdifuld fisketid ikke udnyttes, samt 
at kvaliteten af lasten forringes i den tid lasten venter på at blive losset. MID mener dog ikke, 
at det er retvisende at pege på kapacitetsproblemer i land som årsag til manglende udnyttelse 
af kvoterne, og påpeger at der ikke er oplevet andet end ganske få døgn med ventetid ved 
losning i de seneste år. 

’En for lav afregningspris på industrifisk eller anden lavt prissat fisk’ er også fremhævet som 
en mulig årsag til at nogle kvoter i enkelte år ikke udnyttes. Det virker også umiddelbart 
sandsynligt: Såfremt indtægterne fra salg af industrifisk eller en lav prissat konsumfisk (for 
eksempel torsk i østlige Østersø) ikke står mål med omkostningerne ved at fange fisken, vil 
kvoteejeren ikke gennemføre fiskeriet, og man vil evt. i stedet forsøge at udleje kvoten til 
andre fiskere med lavere fangst- og landingsomkostninger. Der er dog ikke nogen umiddelbar 
sammenhæng mellem afregningsprisen og kvoteudnyttelsen for de enkelte arter. 

’Afregningsprisernes volatilitet’ kan sammen med dens niveau være en afgørende faktor, når 
fiskerne skal planlægge og prioritere deres fiskeri gennem året. Fiskerens afregningspris på 
industrifisken afhænger af kvaliteten samt priserne på den færdigforarbejdede fiskemel og –
olie. Priserne på den dansk producerede fiskemel og –olie afhænger af 
verdensmarkedspriserne på disse produkter, der igen påvirkes af bl.a. priserne for 
substituérbare produkter såsom sojamel og rapsolie.  
Afregningsprisen på industrifisk er præget af en vis grad af volatilitet. Det til trods er der dog 
ikke umiddelbart nogen tydelig sammenhæng mellem udviklingen i afregningsprisen og den 
landede mængde fisk (industrifiskeriets primære arter) . 9

I forhold til tidligere er der få fiskemelsfabrikker tilbage i Danmark og Norden. Dette samt et 
begrænset antal alternative afsætningsmuligheder for de landede industrifisk kan forstærke 
effekten af afregningsprisernes volatilitet. Fiskerne er pristagere, og risikoen der ligger heri må 
de selvsagt tage højde for i deres prioritering imellem de mulige fiskerier. 

Regulering af fiskeriet 

’Krav til redskaber og redskabsvalg’ mener MID kan have indflydelse på fiskernes muligheder 
for at udnytte kvoterne. Kravet om at anvende rist i sperlingfiskeriet er af MID og DFPO blevet 
givet som eksempel på et krav, der for fiskerne er vanskeligt at håndtere og 
omkostningskrævende. DPPO ser imidlertid ikke sperlingristen som et større problem for deres 
medlemmer: Større og bedre fartøjer har i høj grad løst de praktiske problemer, og 
nabolandenes krav om ristene gør det vanskeligt at fravige fra den linje. Puljebestyreren for 
dansk puljefiskeri nævner i den sammenhæng, at der er igangsat et forsøg med en ny 
sperlingrist, der skal sikre en mere ren fangst af sperling.  

DFPO påpeger også, at indførelsen af ’sperlingkassen’ har påvirket kvoteudnyttelsen, da 
sperlingekassen indeholder områder, hvor fiskerne traditionelt har fundet store forekomster af 
sperling rent. 

 For sammenhængen mellem landede mængder og prisudviklingen se bilag C1.9
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Opmærksomheden henledes i denne forbindelse på, at EU-kommissionen i deres nyligt 
fremsatte forslag til ny tekniske rammeforordning foreslår, at gøre brug af sperlingrist 
obligatorisk mod til gengæld, at fjerne sperlingkassen. 

’Bifangstkvoter på især sild’ er ligeledes af MID og DFPO blevet nævnt som en mulig baggrund 
for at kvoterne på f.eks. sperling i nogle år ikke bliver udnyttet. De nævner i den forbindelse at 
sildebifangstkvoten blev nedsat fra 40.000 tons i 2006 til blot 12.000 tons i 2014. DFPO 
påpeger at kun hel fri bifangst vil kunne medføre en fuld kvoteudnyttelse. 
DPPO påpeger, at den manglende individuelle fordeling af sildebifangstkvoterne for dem at se 
ikke er optimal. Sildebifangstkvoten er nu en fælles kvote for alle fiskere, men den harmonerer 
ikke en til en med summen af de tilladte andele bifangst i industrifiskeriet. Det vil sige, at 
landes hele kvoten af industrifisk inklusiv den tilladte andel af bifangster, slår den samlede 
fælles bifangstkvote langt fra til. DPPO mener at man med sildebifangsten fordelt som IOK i 
stedet som nu som en fælles pulje, ville tilskynde til en mere optimal udnyttelse af 
bifangstkvoterne og kvoterne til industrifisk mere generelt. Sådan som reguleringen er nu, kan 
ejerne af f.eks. sperlingkvoter have incitament til ikke at udleje ubrugte kvoter, da de derved 
risikerer at bifangstkvoterne fiskes hurtigere op end de anser for optimalt ud fra deres øvrige 
fiskeri. Dette synspunkt er DFPO dog meget uenige i, de forudser at en fordeling af 
sildebifangsten som IOK vil generere meget høje lejepriser, hvilket i sidste ende vil medføre en 
lavere kvoteudnyttelse. 

’Andre regler’ såsom krav om kun ét redskab ombord, samt fordelingen af tobiskvoterne på 
forvaltningsområder er også at finde på listen over mulige årsager til manglende udnyttelse af 
industrifiskekvoterne. Argumentet er, at for eksempel sperling typisk samler sig langt fra land, 
og hvis man gav muligheden for at have flere redskaber end dem til sperlingfiskeriet ombord, 
kunne fiskerne supplere med andre fiskerier på vej ind igen. Med hensyn til fordelingen af 
tobiskvoterne på forvaltningsområder er problematikken, at fiskene nogle gange primært 
befinder sig i andre områder end dem, der er de største kvoter til. Derved har fiskeren større 
omkostninger og lavere indtægter ved fiskeriet end de ellers ville have, da de skal sejle mere 
rundt for (måske) at finde fisken. 
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Forslag til højere kvoteudnyttelse 
I det følgende afsnit vil forslag primært fra erhvervet til en højere kvoteudnyttelse blive 
gennemgået og kommenteret. 
Forslagene er en ”bruttoliste” og en kombination af forslag fra NaturErhvervstyrelsen samt 
forslag fra fiskeriets organisationer på baggrund af interviews med erhvervsfiskernes 
interesseorganisationer Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) og Danmarks 
Pelagiske Producent Organisation (DPPO) samt med danske fiskemels- og 
fiskeolieproducenters interesseorganisation Marine Ingredients Denmark (MID). Derudover er 
der gennemført interview med en puljebestyrer af danske fiskekvotepuljer, der har erfaring 
med den daglige håndtering af individuelle kvotebytter og udlejning af kvoter. Forslagene har 
især vist sig at fokusere på, hvordan den eksisterende regulering eventuelt kunne ændres. 
Dette er i sig selv ikke overraskende, da vind og vejr, manglende tæthed af bestandene samt 
andre naturlige udsving i vid udstrækning kan ses som et (naturligt) vilkår for fiskerierhvervet. 
På samme måde har forslagene til årsager inden for kategorien kapacitet og økonomi været 
begrænsede. Måske fordi kapaciteten i industrifiskeriet i høj grad bestemmes af økonomien, 
der igen afhænger af produktion og omkostninger samt verdensmarkedsbestemte priser på 
fiskemel og –olie og brændstof. 
Det skal her indskydes at man på længere sigt kan forestille sig at større og endnu mere 
sødygtige fartøjer vil være bedre rustet til vind og vejr og at man med bedre teknologi kan 
målrette fiskeriet mod selv de mest spredte bestande. Derigennem kan kapaciteten evt. også 
blive forøget og økonomien i fiskeriet forbedret. På helt kort sigt er det imidlertid spørgsmålet 
om denne forventede udvikling kan gå så hurtigt, at det på den korte bane har væsentlig 
indflydelse på kvoteudnyttelsen i dansk industrifiskeri. Hvert forslag er efterfulgt af en 
kommentar fra NaturErhvervstyrelsen, der forholder sig til implementeringsmuligheden for 
forslaget. 

Forslag NaturErhvervstyrelsens bemærkninger
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Sortering af fangsten ombord kombineret 
med muligheden for at lande flere arter fra 
samme fangstrejse er i løbet af interviewene 
blevet nævnt som forslag, der potentielt 
kunne føre til en højere udnyttelse af 
fiskekvoterne. Som eksempel nævnes 
sperlingfiskeriet, der traditionelt foregår langt 
fra land, har større bifangster af sild og 
derfor ønskes kombineret med sildefiskeri. 

I dag er det alene tilladt for frysetrawlere at 
have sorteringsmaskiner om bord på fartøjet, 
da der er behov for en arts- og 
størrelsessortering af fangsterne om bord 
inden de indfryses.  

NaturErhvervstyrelsen har tilkendegivet, at 
såfremt der skal kunne fiskes sperling (hvor 
der stilles krav om brug af sorteringsrist) og 
sild på samme fangstrejse skal fartøjet kunne 
dokumentere, at der anvendes rist ved fiskeri 
af sperling (hvilket formentlig vil kræve enten 
kameraovervågning eller 
observatørdækning). I begge tilfælde må 
fartøjet selv afholde de nødvendige udgifter 
til installation og drift af dette. 

Mulighed for at forarbejde fangsten ombord 
(helt eller delvist) er også blevet nævnt som 
en mulighed, der kunne føre til en højere 
kvoteudnyttelse. Ved hjælp af deciderede 
fabriksskibe kunne de fiskende fartøjer bliver 
længere på havet ad gangen og derved få 
mulighed for at fiske sig på plads med bl.a. 
mindre bifangstandele som mål. 

Det er generelt ikke indtrykket, at fartøjer, 
der foretager forarbejdning om bord 
(eksempelvis frysetrawlere), har højere 
fangstrater og dermed potentielt højere 
kvoteudnyttelse end traditionelle fiskefartøjer 
af samme størrelse. Sortering og eventuel 
videreforarbejdning om bord kan dog være 
praktisk for at optimere kvalitet og værdi af 
både hovedfangst og uønskede bifangster 
(der ikke kan discardes), men igen er det 
afgørende, at aktiviteterne kan 
dokumenteres. 

Allokering af sildebifangstkvoter som IOK i 
stedet for i en fælles pulje er også stillet som 
forslag. 

Der er både argumenter for og imod en 
sådan fordeling. Ud fra en ren økonomisk-
teoretisk betragtning vil en sådan allokering 
over tid føre til en optimal fordeling af 
bifangstkvoterne. De fiskere for hvem 
kvoterne har den største værdi vil teoretisk 
være villige til at betale den højeste pris for 
dem. Uanset den initiale allokering vil disse 
fiskere over tid have anskaffet sig kvoterne, 
og sælgerne af kvoterne vil være godtgjort. 
Der kan dog være andre problemer forbundet 
med en sådan fordeling både af politisk 
karakter (risiko for yderligere 
kvotekoncentration) og forvaltningsmæssig 
karakter (ingen garanti for at den sikrer den 
bedste samlede kvoteudnyttelse af de danske 
industrikvoter).
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Overførsel af ikke-udnyttede kvoter til 
rationsfiskeriet har i interviewene været 
nævnt. Forslaget har baggrund i, at 
industrifiskearterne i rationsfiskeriet i højere 
grad udnyttes end IOK’erne inden for de 
samme arter. Samme argument gør sig 
gældende for visse rationsfiskerier i forhold til 
FKA-er af samme arter (eksempelvis 
rødspætte i Østersøen og Bælterne). Denne 
forskel er imidlertid forsøgt forklaret ved, at 
der er forskel i farvandene og dermed 
grundlæggende fiskerierne.

Det er muligt ved ændringer af de relevante 
bestemmelser i Reguleringsbekendtgørelsen, 
at forøge (eller reducere) de mængder, der er 
afsat til rationsfiskeri. Dette gælder principielt 
både i industrifiskeriet og i konsumfiskeriet, 
hvor andelen afsat til forskellige formål, 
herunder rationsfiskeri eller kystfiskerordning 
kunne ændres for at forøge kvoteudnyttelsen. 
I nogle tilfælde vil det kræve ændringer af en 
politisk aftale og i andre er der ikke denne 
binding.

Mulighed for indflagning af udenlandske 
fiskefartøjer f.eks. svenske eller baltiske for 
at øge flådens kapacitet er ligeledes blevet 
nævnt.

For at et udenlandsk fartøj kan drive 
erhvervsmæssigt fiskeri i DK, skal fartøjet 
være registreret som dansk fiskefartøj. For at 
det kan lade sig gøre, skal der indkøbes 
kapacitet til fartøjet, og kvoteandele (hvis 
fartøjet skal fiske på kvoterede arter). Der 
stilles desuden krav til ejerskabet for fartøjer, 
som skal registreres som fiskefartøjer. 
Fartøjet skal for mindst 2/3’s vedkommende 
være ejet af registrerede erhvervs- eller 
bierhvervsfiskere, godkendte 
erhvervsfiskerselskaber eller visse 
uddannelsesinstitutioner. 
Som et alternativ til indflagning af 
udenlandske fartøj kan peges på muligheden 
for kvotebytter af ”overskudskvoter” (evt på 
særlig gunstige vilkår) til udenlandske 
fartøjer mod at de forpligtiger sig til at lande 
fisken i Danmark. Der er dog en lang række 
uafklarede forhold, herunder unfair 
konkurrence over for danske fartøjer (med 
erhvervede IOK eller FKA rettigheder for den 
pågældende bestand), samt spørgsmålet om 
bifangster af sild eller konsumarter, hvis der 
er tale om en industriart som f.eks sperling.  
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Lovgivningsmæssigt krav om udnyttelse af 
fiskekvoter er også blevet fremlagt. 

For eksempel i forbindelse med fiskeriaftalen 
imellem EU og Grønland, hvor EU betaler 
Grønland en sum penge for adgang til fiskeri 
på kvoter, er der aftalt en intern mekanisme, 
der indebærer at ”kvoteholdere” på 
Kommissionens forespørgsel skal oplyse om 
og frigive forventede ”ikke benyttede” kvoter 
på et givet tidspunkt af kvoteåret. Det kunne 
også være et krav om, at kvoteejeren 
forpligtes til at udleje kvoteandele helt eller 
delvist, hvis kvoten f.eks. ikke har haft en 
bestemt udnyttelsesgrad i en årrække.  
En forpligtelse til at udleje uudnyttede 
kvoteandele vil kræve ændring af reglerne og 
vil endvidere bl.a. kræve en afklaring af et 
hensigtsmæssigt system til at sikre, at 
kvoteandele sættes til leje til priser, der 
afspejler forholdene på markedet. 

Tidligere afklaring af fleksmuligheden. Det 
har i interviewene været nævnt som et 
problem at processen og afklaringen om 
muligheden for at flekse fiskekvoterne 
mellem kvoteårene er for langsommelig. Som 
eksempel er det blevet nævnt, at for de 
fiskebestande der fiskes først på året, nytter 
det ikke noget at afklaringen om muligheden 
for at flekse kvoterne først kommer i maj 
måned. Hvis afklaringen allerede kunne 
komme i starten af januar kunne man 
fortsætte det igangværende fiskeri og 
derigennem opfiske større dele af kvoten i 
stedet for hele tiden at skubbe fleksen foran 
sig. 

Fleksmuligheden på fartøjsniveau gælder i 
dag kun for IOK-arter, og 
NaturErhvervstyrelsen har allerede i dag 
mulighed for at foretage udmeldingen 
tidligere end i maj måned, hvis det er en 
intern EU-kvote (skete eksempelvis med 
brisling i Østersøen og Bælterne i år), mens 
det straks er mere besværligt for arter, hvor 
fleksen ikke er aftalt på forhånd (eksempelvis 
arter, der afventer kyststatsaftaler eller aftale 
mellem EU og Norge).   

Bedre og mere gennemsigtig forvaltning. 
Overliggeren for forvaltningen skal fastsættes 
på et mere stabilt niveau i stedet for at rykke 
fra år til år. En forvaltningsplan for fiskeriet, 
der anskueliggør fremtidig regulering, vil 
medføre større sikkerhed, hvilket vil fremme 
investeringsmulighederne i flådekapaciteten 
og derved føre til større kvoteudnyttelse. 

Udviklingen går heldigvis allerede i retning af 
flere og bedre langsigtede 
forvaltningsstrategier/-planer. Dog er det 
generelt svært at sikre stabilitet, når der er 
tale om kortlivede arter med store naturlige 
udsving i bestandens størrelse. Det vil være 
nemmere for mere langlivede arter.   
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Bilag  
Bilag A1. Landinger af industrifiskeriets sekundære arter. 
                                                   

I nedenstående figur A.1 illustreres landingerne af de sekundære industrifiskearter blåhvilling, 
havgalt og alm. hestemakrel.  

Figur A.1 

!

!  Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (udtrukket 15/3 2016). 

Som det fremgår af figuren udgjorde landingen af blåhvilling i årene 2007, 2008, 2014 og 
2015 den væsentligste del af de samlede landinger. I årene 2009-2013 faldt den landede 
mængde af blåhvilling voldsomt, og i stedet udgjorde havgalt langt størstedelen af den 
samlede landede mængde. 

Bilag A2 Gennemsnitspris på landinger af industrifiskeriets sekundære arter 

Figur A.2 
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!

!  

Kilde: Beregnet på baggrund af NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (udtrukket 15/3 2016) og 
Moderniseringsstyrelsens forbrugerprisindeks. 

Ovenstående figur 1.4 viser udviklingen i den årlige gennemsnitspris (faste priser) på 
landinger af industrifiskeriets sekundære arter i perioden 2007-2015. 

Bilag A3 Værdi af landinger af industrifiskeriets sekundære arter. 

Nedenstående figur A.3 viser den samlede værdi af landingerne af industrifiskeriets sekundære 
arter. Også for de sekundære arter følger udviklingen af værdien af landinger samme tendens 
som udviklingen i selve landingerne. Det skal her bemærkes at værdien af landede blåhvilling 
af diskretionshensyn ikke indgår i NaturErhvervstyrelsens afregningsregister i årene 2009 og 
2011, og derfor for de to år ikke fremgår af figuren. I årene 2007 udgjorde størstedelen af 
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værdien af de samlede landinger af blåhvilling, ligeledes gør det sig gældende for årene 2014 
og 2015. I de mellemliggende år udgjorde havgalt næsten hele den samlede værdi af 
landingerne. 

Figur A.3 

!

!  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (udtrukket 15/3 2016). 

Bilag A4 Tabel over landinger, gennemsnitspris og landingsværdi. 

Værdi af landinger af industrifisk (sekundære arter)
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Tabel A.4. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tobis

Levende vægt 
(tons)

167.27
1

255.64
5

305.56
0

292.51
6

282.49
6

54.002 210.60
6

158.68
5

173.05
6

Gennemsnitspris 
(kr./kg)

1,22 0,91 0,87 1,61 1,61 1,83 2,17 1,41 1,59

Landings værdi 
(kr.)

203.63
0.310

231.87
3.233

265.40
9.308

472.15
4.764

455.52
6.294

98.726.
456

456.93
6.039

224.43
0.478

275.52
8.881

Sperling

Levende vægt 
(tons)

83 32.470 19.829 71.312 4.071 25.488 38.307 28.410 13.774

Gennemsnitspris 
(kr./kg)

0 1,06 0,89 1,57 1,46 2,41 1,47 1,52 1,8

!  43



Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (udtrukket 15/3 2016). 

Bilag B1. Kvoteudnyttelse af konsumfiskeriets sekundære arter. 
Nedenstående figur B.1 viser kvoteudnyttelsen af konsumfiskeriet sekundære arter. 

Figur B.1. 

! !  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (20/01-2016) 
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... 34.420.
768
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177

112.31
2.517
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04

61.315.
193
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187
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8
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9.654
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3.034

566.62
9.019

Blåhvilling
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1,29 1,1 0 0,09 0 0,07 0,21 1,33 1,78

Landings værdi 
(kr.)

67.788.
746

19.768.
547

... 12.295 ... 17.676 28.451 40.072.
269

80.197.
132

Havgalt

Levende vægt 
(tons)

. 3.119 15.079 39.805 7.797 19.883 13.182 8.758 29

Gennemsnitspris 
(kr./kg)

. 0,88 1,04 1,16 1,81 1,86 2,21 1,4 1,09

Landings værdi 
(kr.)

. 2.750.7
68

15.611.
054

46.104.
320

14.080.
952

37.034.
087

29.112.
981

12.291.
640

31.413

Alm. 
Hestemakr

el

Levende vægt 
(tons)

            
5.354 

                
144 

                
394 

                  
61 

                
197 

                  
87 

                  
30 

                  
17 

                
306 

Gennemsnitspris 
(kr./kg)

1,22 0,07 2,43 0,19 1,57 0,27 0,93 0,73 2,11

Landings værdi 
(kr.)

6.507.2
24

10.626 959.84
9

11.630 308.01
8

23.745 28.010 12.505 645.17
8
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Af figur B.1 fremgår det at kvoteudnyttelsen af ising i årene 2010, 2011, 2012 og 2013 er på 
over 80 pct. for derefter at falde i niveau i 2014 og 2015. Den samlede mængde af isingkvoter 
har været meget stabil i perioden 2010-2015 (se figur B.2), store dele af isingen er dog fanget 
ukvoteret (se figur B.3). 
Kvoteudnyttelsen af kuller ligger på et nogenlunde stabilt niveau mellem 75 pct. og 92 pct. i 
perioden 2010-2014. I 2015 var kvoteudnyttelsen nede på 62 pct. 2015 var det år med den 
største mængde samlede kullerkvoter (se figur B.4), hvorfor faldet i kvoteudnyttelsen måske 
kan forklares af den større mængde tilgængelige kvoter. 

Kvoteudnyttelsen af kulmule lå i perioden 2010-2014 på et niveau mellem 33 pct. og 50 pct. I 
2015 nåede kvoteudnyttelsen op på 65 pct. 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Figur B.2 

!

!  Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (20/01-2016) 

Figur B.3 

! !  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (20/01-2016) 

Isingkvoter i farvand 2AC4-C

0

500

1.000

1.500

2.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tons

Kvoteudny=else ising inkl. skrubbe i Nordsøen

0

25

50

75

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2AC4-C samlet inkl. ukvoteret %

!46



Figur B.4 

!

!  Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (20/01-2016) 

Figur B.5 

! !  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (20/01-2016) 

Figur B.6 
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!  Kilde: 
NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (20/01-2016) 

Figur B.7 

! !  
Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (20/01-2016) 

Bilag C1 Sammenhæng mellem pris og landinger for industrifiskeriets primære arter. 

Afregningsprisen på industrifisk er præget af en vis grad af volatitlitet. Data fra 
NarturErhvervstyrelsens landingsregister indikerer således ikke blot årlige men også månedlige 
udsving. Det er dog vigtigt at bemærke at den opgjorte pris er den faktisk handlede pris. De 
måneder hvor prisen er nul, er således ikke et udtryk for at det har været den udbudte pris, 
men et udtryk for at der ikke er blevet handlet den pågældende fiskeart den måned. 
Selvom der er tale om en vis grad af prisvolatilitet, er der dog ikke umiddelbart nogen klar 
sammenhæng mellem udviklingen i afregningsprisen og den landede mængde af fisk. I 
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nedenstående figurer vises udviklingen i afregningsprisen og den landede mængde af hhv. 
tobis, sperling, brisling og blåhvilling.  

Figur C.1 

! !

!  Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (udtrukket 18/2 2016) 

Figur C.2 

!

! !  Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (udtrukket 18/2 2016) 

Figur C.3 
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! !  Kilde: NaturErhvervstyrelsens afregningsregister (udtrukket 18/2 2016) 
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