
Reduktion af administrative byrder 
på fiskeriområdet

Afrapportering

Marts 2019



STRUENSEE & CO. 2

Sektioner Indhold Sidehenvisning

Læsevejledning

• Følgende materiale udgør afrapporteringen af analysen ‘Reduktion af administrative byrder på fiskeriområdet’, som igangsat af

Fiskeripolitisk Kontor i Udenrigsministeriet

• Analysen er hovedsageligt udarbejdet pba. data indsamlet hos erhverv og myndigheder

• Analysen præsenteres i seks sektioner, som uddybet nedenfor

Ledelsesresume1 Side 3 - 10Opsummering af analysens resultater

Kortlægning af erhvervet2 Side 11 - 14Indledende og overordnet kortlægning af fiskerierhvervet i Danmark 

Spor 1: Udvikling i kompleksitet3 Side 15 - 43  
Regulativ kompleksitet og udviklingen heri undersøges igennem et 

framework, der: 1) belyser kompleksitet, 2) afdækker driverne af kompleksitet

Følgende materiale udgør afrapportering af projektet ‘Reduktion af administrative byrder på 

fiskeriområdet’

Spor 2: Byrder i fiskerierhvervet4 Side 44 - 61
Pba. fem kravkategorier identificeres administrative og øvrige byrder. 

Hvor muligt estimeres omkostninger hertil

Initiativer5 Side 62 - 103
Initiativer til hhv. regelforenkling og digitalisering, der imødegår den 

kompleksitet og de byrder som fiskerierhvervet oplever, udvikles

Appendix6 Side 104 - 108



STRUENSEE & CO.

Agenda

Ledelsesresume1

Kortlægning af erhvervet2

Spor 1: Udvilking i kompleksitet3

Spor 2: Byrder i fiskerierhvervet4

Initiativer5

Appendix6



4STRUENSEE & CO.

Ledelsesresumé (1/7)

Rammer og formål for analysen

Mål for analysen: Udenrigsministeriet har bedt Deloitte/Struensee kortlægge administrative byrder på fiskeriområdet samt at anvise 

mulige tilgange til imødegåelse af disse byrder gennem bl.a. regelforenkling og digitalisering. I den forbindelse har Udenrigsministeriet også 

anmodet Deloitte/Struensee om at vurdere graden af og udviklingen i kompleksitet i lovgrundlaget for fiskeriet samt at identificere de 

faktorer, der driver denne kompleksitet. Herunder, har Udenrigsministeriet bedt om en vurdering af konsekvenserne af de to seneste 

politiske aftaler på fiskeriområdet i 2016 og 2017 for kompleksiteten i regelgrundlaget.

Baggrund for analysen: Blandt fiskere, organisationer og i forvaltningen er der et udpræget indtryk af, at reguleringen af fiskeriområdet er 

blevet for kompleks, bureaukratisk og uoverskuelig. Dette er bl.a. resultatet af et regelsæt, der ad åre er udvidet og udviklet ganske 

betragteligt og med stor hyppighed. Regeringen har desuden fastlagt en overordnet målsætning om at lette de administrative byrder med 4 

mia. kr. i perioden 2015 til 2020. Som et bidrag til denne ambition ønskes det også at reducere de administrative byrder på fiskerierhvervet.

Forankring af analysen: Analysen er forankret i Udenrigsministeriet, Fiskeripolitisk Kontor. Analysen udarbejdes i regi af en styregruppe 

med Udenrigsministeriets fiskeridirektør som formand. Styregruppen har løbende taget stilling til fokusering og afgrænsning af analysen. 

Under arbejdet er centrale ressourcepersoner blevet inddraget fra Udenrigsministeriets Departement og Fiskeristyrelsen.

Afgrænsning af analysen: Analysen har fokus på fiskerierhvervet og de administrative byrder som erhvervet pålægges i kraft af 

lovgivning på fiskeriområdet - dels EU-regler, dels regler, der udspringer af den danske fiskerilov. Tilskudsområdet er ikke omfattet. 

Ligeledes omfattes alene erhvervsfiskeriet, hvorimod det rekreative fiskeri undtages.

Gennemførsel af analysen: Analysen er gennemført i perioden oktober 2018 – januar 2019. For at sikre analysen så stærkt et ophæng i 

erhvervet som muligt, er der ifm. kortlægningen gennemført over 60 interviews med aktører i fiskerierhvervet – fiskere, fiskerikonsulenter, 

administrativt personale, interesseorganisationer og andre aktører i erhvervet (se appendix for overblik). Der er ligeledes den 13.12.2018 

gennemført en workshop med et udsnit af repræsentanter fra erhvervet, hvor en række af de initiativer - især på det digitale område - som 

analysen har introduceret er blevet afprøvet og yderligere kvalificeret.

Analysens struktur: Selve analysen er organiseret i to dele. i) En såkaldt kompleksitetsanalyse, der dels søger at afdække omfanget af 

kompleksitet og de faktorer, der driver denne kompleksitet; ii) en egentlig byrdeanalyse, der med udgangspunkt i data indhentet fra 

erhvervet, søger at estimere den økonomiske byrde på erhvervet i medfør af EU-regler og den danske fiskerilovgivning. På baggrund af 

disse to analyser opstilles en række regelforenklings- og digitaliseringsinitiativer, der har til formål at imødegå dele af de identificerede 

byrder og konsekvenser af kompleksiteten.
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Ledelsesresumé (2/7)

Analysens hovedkonklusioner

➢ Kompleksitetsanalysen: Med henblik på at vurdere graden af regelkompleksitet i fiskeriet opstilles (bl.a. med afsæt i forskning i 

offentlig administration og lovgivning) fire parametre, der hver især undersøges: i) omfang af regulering, ii) forandringshastighed i 

reguleringen; iii) strukturen og sammenkoblingen af reglerne på området og iv) brugen af særregler og undtagelser i reguleringen. 

Dernæst opstilles to hypoteser for hvad, der driver kompleksitet på fiskeriområdet. Disse knytter an til hhv.: i) EU’s betydning; og ii) 

nationale interessenters betydning. På baggrund af disse i alt 6 trin vurderes den samlede regeldrevne kompleksitet i fiskeriet (se figur 1)

I analysen konstateres det:

• at omfanget af regulering er vokset betydeligt over tid. Siden 2000 er fiskeriloven vokset med 37% og fsva. den helt centrale

Reguleringsbekendtgørelse er væksten i samme periode opgjort til 91%

• at der er stor forandringshyppighed i reguleringen. Siden 2008 er der i gennemsnit gennemført 29 ændringer om året (af større eller 

mindre omfang) i eksisterende bekendtgørelser

• at antallet af krydsreferencer i reguleringens mange 

bekendtgørelser er begrænsede. 28 af 406 referencer i områdets 

regulering er krydsreferencer til andre bekendtgørelser. Alligevel 

opleves reguleringsstrukturen som kompleks af erhvervet

• at antallet af undtagelser i Reguleringsbekendtgørelsen er steget 

med 43% fra 2006 til 2017

Samlet set kendetegnes fiskeriområdet derved af en høj grad af 

regulativ kompleksitet, der er tiltagende siden 2002. Det konstateres i 

analysen desuden, at både EU-lovgivning og nationale interessenter 

er vigtige drivere af kompleksitet. Samtidig peges der på, at 

anvendelsen af den fælles beslutningstagen på fiskeriområdet i EU 

samt fragmenteringen i det nationale interessentlandskab i Danmark 

indenfor de seneste år har ført til en forøget spredning i de aktører, 

der vil – og formår – at søge indflydelse på rammesætningen i 

fiskeriet. Det konkluderes, at dette alt andet lige vil trække i retning af 

mere kompleksitet fremover

1. Omfanget af fiskeriloven

2. Antal nye og ændrede bekendtgørelser

3. Antal referencer

4. Antal og type af undtagelser

1: EU er en væsentlig driver af kompleksitet

2: Det nationale interessentlandskab har udviklet 

sig siden indførslen af omsættelige kvoter og har 

haft betydelig indflydelse på reguleringen
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Figur 1: Operationalisering af frameworkets seks trin
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Ledelsesresumé (3/7)

➢ Byrdeanalysen: Med henblik på at etablere et beregningsgrundlag for det samlede byrdebillede (se figur 2) er de centrale lovtekster 

indledningsvist blevet screenet for indeholdte administrative krav til erhvervet. Følgende tekster er blevet screenet: i) Fiskeriloven; ii) 

Reguleringsbekendtgørelsen; iii) Kapacitetsbekendtgørelsen; iv) Puljebekendtgørelsen; v) Registrering som erhvervsfisker med A-status; 

vi) EU’s Kontrolforordning og vii) EU’s Teknikforordning

• Ca. 180 krav er identificeret som led i denne screening og efterfølgende grupperet og yderligere konsolideret i fem kategorier: Driftskrav, 

teknikkrav, kontrolkrav, kvotekrav og registreringskrav

• Den økonomiske byrde af disse krav er efterfølgende kvantificeret pba. bl.a. over 60 interviews med erhvervet, hvor der er indsamlet 

oplysninger om estimeret tidsforbrug og hyppighed ved efterlevelse af krav samt egentlige omkostninger til bl.a. erhvervelse af 

lovbestemt udstyr

• De deraf udledte byrder er herefter estimeret for hver af de fem kategorier og dernæst opgjort i tre segmenter for derved at tage højde 

for variation i oplevelsen af byrder på tværs af erhvervet. Segmenterne er: fartøjer under 17 meter, fartøjer fra 17-40 meter og fartøjer 

over 40 meter

1 2 3 4 5

Kvalificering 

af bruttoliste 

med krav

Opgørelse og 

kvantificering 

af byrder

Besøg 

hos 

erhvervet

Etablering 

af 

baseline

Kortlægning 

og screening 

af lovtekster

Figur 2: Tilgang til identificering og opgørelse af byrder

• Analysen viser, at driftskrav, teknikkrav og kontrolkrav i 

høj grad påvirker fiskerne direkte

• Kvotekrav og registreringskrav derimod påvirker primært 

fiskerne indirekte – idet erhvervet som hovedregel betaler 

sig fra at få håndteret denne administrative byrde

• Foruden byrder af økonomisk karakter, er identificeret 

byrder i form af usikkerhed, fx i kraft af den komplekse 

regulering, og uregelmæssighed, fx i form af IT systemers 

drift. De tre byrdetyper: ressourcer, usikkerhed og 

uregelmæssighed behandles gennemgående ved de 

fremadrettede initiativer
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Ledelsesresumé (4/7)

• Udover de kvantificerbare byrder 

fremhæves på tværs af erhvervet, at 

uregelmæssigheder (f.eks. i den IT-

drift, der understøtter den 

elektroniske meldepligt) og 

usikkerhed (f.eks. vedrørende 

fortolkning af gældende regler) 

opfattes som byrdefulde gener, der 

driver både tid, frustrationer og 

bekymring ift. sanktioner

• Endeligt viser analysen, at der i 

erhvervet er en generel oplevelse af 

en fiskeriadministration under et 

ressourcepres. Der udtrykkes 

frustration over, hvad der opleves 

som en forringelse af 

serviceniveauet, herunder øgede 

svar-tider, utilstrækkelig koordinering 

og stigende afhængighed af 

nøglepersoner. 

Ressourcesituationen i FST berøres 

ikke yderligere i nærværende 

analyse

Kontrol til søs
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Total

ByrdetemaType
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Primære byrder

Meldepligt (ind/ud af havn)

Landingserklæring

Fartøjsovervågnings-

system (drift)

Fartøjsovervågnings-

system (anskaffelse)

Kontrol til lands

Pulje administration

Anden kvote administration

Registreringer & Kapacitet

Teknik-

krav

Kontrol-

krav

Kvote-

krav

Reg. krav

Drifts-

krav

Mio. kr./år % af byrder

Fartøjsovervågnings-

system(uregelmæssighed)

4,0

0,2

0,1

2,2

6,3

0,1
0,6

2,1

3,7

0,4

3,5

3,2

0,4

0,30,1

2,9

0,2

1,5

0,1

2,2

41,2

4,3

2,8

0,2

Figur 3: Overblik over estimerede omkostninger for kvantificerbare byrder

Det samlede kvantificerbare byrdebillede estimeres til 41,2 mio. kr. per år, svarende til ca. 1% af fiskerierhvervets samlede omsætning i 

2017, heraf udgør driftskrav samlet set den største byrde (60%). Det estimeres at 26% af byrderne er udliciteret, mens fiskerne har direkte 

eksponering til 74% af byrderne (se figur 3). De tre flådesegmenter påvirkes dog forskelligt af byrderne og særligt det lille segment bærer 

en stor del af de samlede omkostninger (ca. 4% relativt til det lille segments omsætning)

x Mellem segment x Stort segmentx Alle segmenter x Lille segment

60%

14%

2%

15%

9%

100%
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Ledelsesresumé (5/7)

Fremadrettede initiativer 

Udenrigsministeriet har bedt Deloitte/Struensee om at fremsætte forslag til forskellige initiativer, som vil kunne bidrage til at reducere 

kompleksitet og administrative byrder. Nedenstående initiativer er eksempler herpå. 

Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen har vedtaget en række bedste praksis principper for regelforenkling og digitalisering. Med 

disse som udgangspunkt er der som led i analysen blevet udviklet en tilgang til regelforenkling og digitalisering, der imødegår den 

kompleksitet og de byrder, som fiskerierhvervet oplever

Med henblik på at eksemplificere den foreslåede tilgangs anvendelighed – muligheder og udfordringer – er den blevet omsat til et antal 

konkrete initiativer. Disse initiativer vil sigte på dels at nedbringe aktuelle byrder, dels at begrænse udvikling af nye regelbestemte byrder

➢ Regelforenkling: Den foreslåede tilgang til regelforenkling baseres på fire elementer: i) reduktion af regler; ii) smidig implementering af 

regler; iii) tydeliggørelse af regler; samt iv) fastlæggelse af principper for udvikling af nye regler. Denne tilgang ville kunne anvendes ved 

en samlet gennemgang af lovkomplekset på fiskeriområdet – fx som led i en samlet gennemgang af Reguleringsbekendtgørelsen

• Med henblik på at anskueliggøre såvel muligheder som udfordringer ved tilgangen, er den i indeværende opgave anvendt på udvalgte

dele af regelkomplekset gennem seks konkrete regelforenklingsinitiativer. Disse er identificeret pba. efterspørgsel fra fiskerierhvervet, 
input fra fiskeri- og IT eksperter fra 

Udenrigsministeriet og med inspiration 

fra konsulentteamets erfaringer 

• De seks initiativer er: i) reduktion af 

regler i kystfiskeriordningen ved bl.a. 

at annullere flidspræmie-modellen; ii) 

introduktion af frit redskabsvalg; iii) 

reduktion af kvotekoncentrationsregler; 

iv) automatisering af landings-

erklæring, v) sikring af fokus på 

forenkling i Kammeradvokatens 

regelgennemgang; og vi) etablering af 

bagatelgrænse for introduktion af nye 

undtagelser ved fremtidig udvikling af 

lovkomplekset (se figur 4)

Figur 4: De seks regelforenklingsinitiativer
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1. Reducer regler i 

Kystfiskerordningen

2. Introducer frit redskabsvalg

4. Automatiser 

Landingserklæringen

6. Etabler bagatelgrænse for 

undtagelser i Reg.bekendt.

Reduktion af 

regler

Tydeliggør 

regler

Smidig impl. 

af regler

Type af regelforenkling Udvalgte initiativer

3. Reducer 

kvotekoncentrationsregler
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Usikkerhed

Usikkerhed 

reduceres

Usikkerhed 

fjernes

Usikkerhed 

reduceres

Ingen effekt

Usikkerhed 

reduceres

Uregelmæssighed

Ingen effekt

Ingen effekt

Ingen effekt

Positiv effekt

Ingen effekt

Mindre positiv 

effekt

Ingen effekt

Ressourceanvendelse

Positiv effekt; men 

uklar

Uklar effekt

Positiv effekt; pot. 

ca. 9 mio. (~21%)

Mindre positiv effekt; 

men uklar

Ingen effekt

Mindre positiv 

effekt; men uklar

Principper 

for udv. af 

nye regler

5. Sikre fokus på forenkling i 

Kammeradvokat. regelgennemg.
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Ledelsesresumé (6/7)

Disse initiativer vil hver især på forskellig vis påvirke erhvervets primære byrdeudfordringer, herunder de kvantificerbare byrder, 

usikkerheden og uregelmæssigheden. Det er f.eks. tilfældet med automatisering af landingserklæringen, der ved fuld implementering og 

ibrugtagning af erhvervet ville kunne reducere omkostningsbasen med ca. 9 mio. kr. svarende til 21% af det samlede byrdebillede.

Men samtidig vil initiativerne også i forskellig grad udstille de vanskeligheder, der må forventes – både i nationalt regi og i EU-regi – når der 

tilstræbes en tilbagerulning af den eksisterende regelbundne kompleksitet. 

➢ Digitalisering: Den foreslåede tilgang til digitalisering baseres på tre elementer: i) Erhvervets adgang til egne data; ii) formidling af 

regulering; og iii) automatiske interaktioner

Figur 5: De fem digitaliseringsinitiativer

• Der er udarbejdet fem konkrete 

initiativer: i) Fiskerens øget adgang til 

egne data som fx licenser via 

Fiskeristyrelsens AKS system; ii) 

styrket formidling af regler på 

Fiskeristyrelsens hjemmeside; iii) 

styrket dataintegration mellem 

Fiskeristyrelsen og Søfartsstyrelsen; 

iv) introduktion af en kombineret 

internetsatellit baseret løsning til 

transmission af data ifm. 

logbogsføring; og v) introduktion af en 

række automatiske interaktioner som 

fx digital udfyldelse af 

ansøgningsskemaer (se figur 5)

Uregel-

mæssighed
Usikkerhed

Ressource-

anvendelse

1. Adgang til myndighedsdata

2. Formidling af regulering

3. FST og SFS data integration

4. E-log transmission

Øvrig automatisering af FST 

uden for scope

5. Auto. interaktion med 

erhvervet

Erhvervsadgang

til data

Automatiske

interaktioner

Formidling af

regulering

Digitaliseringstype Initiativer

Behandles særskilt i Deloittes analyse af 

automatiseringspotentialer i Fiskeristyrelsen

Usikkerhed fjernes

Usikkerhed reduceres

Usikkerhed reduceres

Mindre positiv 

effekt

Positiv effekt; 

ikke 

kvantificerbar

Ingen effekt

Positiv effekt

Positiv effekt;  

Potentiale 2,3 

mio. kr. (49%)

Mindre positiv 

effekt

Positiv effekt; 

ikke 

kvantificerbar

Mindre positiv 

effekt

Mindre positiv 

effekt; ikke 

kvantificerbar

Ingen effekt

Ingen effekt

Mindre positiv 

effekt; ikke 

kvantificerbar
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Ledelsesresumé (7/7)

Initiativerne er identificeret pba. efterspørgsel fra fiskerierhvervet, input fra fiskeri- og IT eksperter fra Udenrigsministeriet og udvalgte 

initiativer (fiskernes adgang til egne data og digital formidling af regulering) er efterfølgende blevet afprøvet og yderligere kvalificeret i en 

workshop med deltagelse af repræsentanter fra såvel erhvervet og myndighederne.

Også digitaliseringsinitiativerne vil have forskellig effekt på afhjælpningen af erhvervets byrder. Introduktion af internetbaseret løsning til 

transmission af data ifm. logbogsføring vil f.eks. kunne reducere erhvervets datatransmissionsomkostninger med 49% pct. 

Det vurderes samlet set, at de foreslåede initiativer kan indgå som et centralt element i fiskeristyrelsens fornyelse. Det bemærkes dog, at 

der i forvejen er en række andre digitaliseringsinitiativer planlagt i Fiskeristyrelsen.
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Nordsøen

2.095 mio. kr.

Danmark er en af de største fiskerinationer i Europa – årligt landes over 1 million tons fisk til en 

samlet landingsværdi af 3,4 mia. kr. i 2017

Landingsværdier i 2017 i de 20 største danske havne1

GrenåThorsminde

Hvide Sande

Skagen

Nexø

Gilleleje

Strandby
Hirtshals

Hanstholm

Esbjerg

Karrebæksminde

Østerby

Rødvig

Kerteminde

Thorup Strand

Ringkøbing

Bagenkop

992

864

390

666

218

57

43

44

41

53

43

N/A

N/A

N/A

N/A

20

N/A

Thyborøn

Ca. 90 pct. af den totale

landingsværdi

Størrelse på fiskerihavn (Landingsværdi i 2017 i mio. kr.) 

Landingsværdi i farvand

Skagerrak

576 mio. kr.

Kattegat

154 

mio. kr.

Østersøen

244 mio. 

kr.

Danmark er en stor fiskerination

• I 2017 blev der landet 1.148.264 

tons fisk i danske havne

• 75 pct. af den totale landingsværdi 

er knyttet til tre havne: Skagen, 

Hanstholm og Thyborøn

• Landingsværdien af fangsten i 

2017 var 3,4 mia. kr. 

• Den samlede danske fiskerflåde 

består af 2.203 fartøjer og der er 

ca. 2500 årsværk i den primære 

fiskerisektor2

• Danmark er en af de største 

fiskerinationer i EU, og fangede i 

2017 17 pct. af den totale 

fangstmængde i EU

• I 2017 udgjorde det primære fiskeri 

ca. 0,16 pct. af BNP, hvilket er ca. 

4 gange så højt som den 

gennemsnitlige andel i EU-landene

1) Baseret på flådestørrelse; 2) Ved den primære sektor skal forstås personer, der er direkte involveret i fiskerifangsten. Kilde: Danmarks Statistik; Eurostat; DTU Aqua; DFPO; Fiskeristyrelsen 

Havneby

33

Nykøbing 

Mors

49

82

Fiskeriinspektorart

Andre farvande:

344 mio. kr.

Andre Havne

106

KORTLÆGNING AF ERHVERVET
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2.610

(78 pct.)

259 (30 pct.)

• 70 pct. af danskfangede fisk er industrifisk, men 78 pct. af landingsværdien af danskfangede fisk stammer fra konsumfisk

• Gns. landingspris for industri- og konsumfisk udgjorde i 2017 hhv. 1,2 kr./kilo og 10,4 kr./kilo

1) Ikke udtømmende. Kilde: Danmarks Statistik; Fiskeristyrelsen; Copenhagen Economics; DFPO 

Langt størstedelen (70%) af mængden af danskfangede fisk er industrifisk, men næsten 80% af 

landingsværdien stammer fra konsumfisk

Konsumfisk

Industrifisk

landingsværdi (mio. kr.) landingsmængde (tusind tons)

599 (70 pct.)

721 (22 pct.)

Fisk sælges enten som konsum- eller industrifisk der varierer ift. fangstmængde og landingsværdi

Størstedelen af fiskerfartøjerne er garnfartøjer, men størstedelen af fangstkapaciteten ligger i trawlerfartøjer

Bruttotonnage er et 

udtryk for et fartøjs 

rumfang, og kan 

benyttes som et 

udtryk for fartøjets 

evne til at fange fisk

Fartøjsandel

Bruttotonnage andel
Garnfartøjer trawlerfartøjer Not- og kombifartøjer Andre fartøjersnurrevodsfartøj

65 

pct. 11 pct.

58 

pct.
7 pct.

1 pct.

1 pct.

12 pct.

16 pct.

11 pct.

17 pct.

Landingsmængde og –værdi af konsum- og industrifisk i 2017

• Makrel

• Kulmule

• Pighvar

• Kuller

Industrifisk forarbejdes og benyttes 

primært til produktion af fiskemel, 

dyremad og fiskeolie.

Konsumfisk sælges via auktioner og 

opkøbere, og ender hos restaura-

tioner, detailhandel eller forarbejdes 

til andre konsumprodukter. 

• Havgalt

• Brisling

• Tobis

• Sperling

• Blåhvilling

• Hestemakrel

• Rødspætte

• Mørksej

• Blåmusling

• Havtaske

• Rejer

• Sild

• Torsk

• Tunge

• Østers

• Jomfruhummer

Eksempler på konsumfisk1

Eksempler på Industrifisk1

KORTLÆGNING AF ERHVERVET
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Erhvervet har gennemgået en omfattende konsolidering over de seneste 15 år, mens 

modernisering og effektivisering har modvirket et fald i omsætningen

• I 2002-2007 indførtes omsættelige fiskekvoter i Danmark med det formål at effektivisere og modernisere den danske fiskeflåde. I dag består 

erhvervet af betydeligt færre fiskere på færre fartøjer, mens omsætningen efter en årrække med fald, i 2017 er på niveau med 2001

• Overskuddet er dog vokset betydeligt de seneste år, og var i 2016 rekord højt

0

4,000

2,000

6,000

20072001 20102004 2013 2016

-42%

-58%

Kvoteomsætteligheden har medført store effektiviseringer

• Siden indførelsen af omsættelige fiskekvoter er beskæftigelsen i det primære fiskerierhverv samt antallet af fiskefartøjer faldet betydeligt. Antallet af 

fiskefartøjer og aktive erhvervsfiskere er faldet henholdsvis 58 pct. og 42 pct. over perioden 2001-2016

• Over den samme periode har den årlige landingsværdi ikke ændret sig betydeligt. Dette indikerer en betydelig effektivisering af sektoren. 

Overskudsgraden i erhvervet er steget 26 pct.- point siden 2009 til 31 pct. i 2016

1) Alle registrerede fiskefartøjer; 2) antal aktive erhvervsfiskere; 3) Overskudsgraden angiver andelen, som resultatet af primær drift minus ejeraflønning, udgør af bruttoudbyttet. Kilde: Danmarks 

Statistik; DFPO – Fiskeriet i tal 

Over perioden 2002-7 blev danske fiskekvoteandele overdraget til aktive erhvervsfiskere pba. deres historiske fangst. Kvoteandele udgør den promille 

den enkelte fisker ejer af den samlede danske kvote. Kvoteandelen kan købes og sælges. Mængder er betegnelsen for den volumen som kvoteandelen 

repræsenterer i kg/tons. Mængder kan lejes ud. Det er muligt at bytte kvoter mellem lande. Dette sker på myndighedsniveau, men kan initieres af fiskere

EU TAC’er

• EU Ministerrådet 

fastsætter årligt  

fangstbegrænsning

er (TAC’er)
Pelagiske arter

Danmark

FKA Kvoter

IOK Kvoter

FTA-Andele

Demersale arter

Muslinger og østers

Andre EU 

medlemslande

• TAC’er fordeles ud på 

EU’s medlemslande 

• Medlemslande vælger 

selv hvordan tildelte 

kvoteandele fordeles 

og administreres

• Siden indførsel af 

omsættelige kvoter, har 

fiskerne ejet retten til at 

fange kvote-belagte 

fiskearter

• Der findes forskellige 

kvotetyper, der omfatter 

forskellige fiskearter  

Omsættelige fiskekvoter blev indført i 2002

5 pct.

21 pct.

31 pct.

20162009 2012

Demersal

Pelagiske arter

Pelagisk

Demersale arter

Fisk der befinder sig på 

eller tæt på havbunden

Fisk der befinder sig 

oppe i vandsøjlen

Muslinger

KORTLÆGNING AF ERHVERVET
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Udvikling i flådestørrelse, beskæftigelse og omsætning Overskudsgrad i fiskeriet3

Fartøjsantal1 Antal aktive fiskere2 Landingsværdi (mio. kr.)
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Regulativ kompleksitet undersøges igennem et framework, der består af fire trin til at belyse 

kompleksitet og to trin, der afdækker driverne af kompleksiteten

1) Genstandsfeltet for analysen er: Fiskeriloven, tilhørende 135 gældende bekendtgørelser (liste modtaget fra UM) og afhængigheder til  EU forordninger og direktiver; 2) Jf. Regelstaten, s. 11-12 og kapitel 2 

Kilde: Regelstaten: Væksten i danske love og bekendtgørelser 1989-2011, Mads Leth og Peter Bjerre Mortensen (2014)

• Frameworket undersøger: 1) omfanget af kompleksitet (trin 1-4) og 2) drivere af kompleksitet, opdelt på EU og nationalt niveau (trin 5-6)

• Kompleksitet er et sammensat koncept, der kan afhænge af flere parametre. Derfor analyseres kompleksitet ved fire parametre: omfang, forandring, 

struktur og særregler, der er udtryk for om reguleringen opfattes som kompleks af modtagerne (fiskerierhvervet)

• Del to fokuserer på EU og nationale aktører, da det er de to primære aktørtyper, der driver kompleksitet på området

Framework for kompleksitetsanalyse1 af reguleringen

• Frameworket præsenteres nedenfor i seks særskilte trin, der desuden ligger til grund for strukturen af de følgende sider

• På næste side operationaliseres hvert trin i specifikke indikatorer og interessent-hypoteser, der målretter analysearbejdet

• Analysetilgangen inkorporerer elementer med inspiration fra forskningslitteraturen (særligt trin 1 og 2)2, ekspertinput og sektorindsigt (særligt trin 3, 4 

og 5) og interessentlandskabets kommunikationskanaler (særligt trin 6). Trinene eksemplificeres i to cases til sidst, der desuden indgår som 

delelement i belysningen af kompleksitetsforøgelsen som følge af de to politiske aftaler af 6. december 2016 og 16. november 2017

Trin 1: Undersøg omfanget af reguleringen i dag og over 

en relevant tidsperiode

Trin 2: Undersøg forandringshastigheden for den 

relevante regulering

Trin 3: Undersøg hvordan den kortlagte regulering er 

struktureret og relaterer internt og til øvrige ressort

Trin 4: Undersøg reguleringstekster for særregler og 

detailstyring, der øger kompleksiteten

Trin 5: Afdæk EU’s betydning for reguleringen i form af 

EU forordninger og europæiske interessenter

Trin 6: Afdæk nationale interessenters betydning som 

drivere af reguleringskompleksitet
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• Trin 1 og 2 trækker bl.a. på Mads Leth og Peter Bjerre Mortensens 

analytiske tilgang i deres bog Regelstaten, der har fokus på bl.a. 

udviklingsomfang og -hastighed af reguleringen

• De følgende analyser gør desuden brug af forskningsresultater til 

sammenligning med andre policy områder

• Pba. sektorekspertise fra bl.a. Fiskeristyrelsen og interviews med 

fiskerierhvervet fokuseres på strukturen af reguleringen og antallet og 

typen af undtagelser og særregler

• Det sikrer, at der tages højde for reguleringens indhold og udformning 

i den samlede vurdering af områdets kompleksitet

• Analysen fokuserer dels på, hvordan kompleksitet drives gennem EU 

lovgivning, dels hvordan nationale aktører driver kompleksitet indenfor 

det nationale mulighedsrum, som EU efterlader

• Analyserne i trin 5 og 6 struktureres omkring hypoteser, da det 

målretter et analysefelt, der er kendetegnet ved anekdotisk data

Metodisk fundament og fokusFrameworkets delelementer

KonklusionCase

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – METODEFRAMEWORK
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Frameworket operationaliseres i fire konkrete indikatorer for kompleksitet og to hypoteser for 

drivere af kompleksitet

• Indikatorer og hypoteser konkretiserer og målretter frameworkets trin mhp. at besvare om området er komplekst i dag og hvordan dette 

har udviklet sig over tid. De undersøges via udvalgte analyser, der trækker på kvalitativ- og kvantitativ data

• Der er bl.a. analyseret op til 135 bekendtgørelser (plus tidligere versioner) for omfang, udvikling, sammenhænge og undtagelser,

gennemført interviews med ~60 personer fra fiskerierhvervet, og interessentlandskabet er bl.a. undersøgt via høringssvar

• De fire indikatorer vurderes på en fem-trins skala for kompleksitetsgrad (illustreret nedenfor), og summeres i en samlet konklusion1

• Afslutningsvist belyses indikatorer og hypoteser i praksis via to cases på kystfiskerordningen og kvotekoncentrationsreglerne

1. indikator: Omfanget af fiskeriloven og relaterede bekendtgørelser og udviklingen siden år 2000

2. indikator: Antal nye og ændrede bekendtgørelser inden for fiskeriområdet de   seneste 10 år

3. indikator: Antal referencer mellem fiskeriområdets bekendtgørelser, love og forordninger i 2018

4. indikator: Antal og type af undtagelser og udviklingen siden år 2000

Hypotese 1: EU er en væsentlig driver af kompleksitet

Hypotese 2: Det nationale interessentlandskab har udviklet sig siden indførslen af omsættelige kvoter 

og har haft betydelig indflydelse på reguleringen

Operationalisering af frameworkets seks trin
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Høj kompleksitet1Lav kompleksitet

1) Kompleksitetsgraden illustreret på skalaen er baseret på en vurdering, der illustrativt opsummerer de samlede resultater, herunder kvantitative dataanalyser, interviews, tekst gennemgange, mv.

= bekræftet

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – METODEFRAMEWORK

KonklusionCase
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Fiskeriloven er siden år 2000 vokset med 37% i omfang til næsten 20.000 ord, svarende til en årlig 

vækst på ~2%

• Størstedelen af omfangsstigningen skyldes lovændringerne i 2008, der bl.a. gennemførte den fulde implementering af kvotesystemet

pba. EU-forordningen herom. Antallet af lovændringer understøtter tolkningen udledt fra udviklingen i omfanget af ord

• Den årlige procentvise stigning (CAGR1) for fiskeriloven på 2% siden år 2000 er lavere end den gennemsnitlige vækst i love på 3% 

fundet af Leth & Mortensen2,3. Det indikerer, at væksten i lovomfanget ikke er højere end på andre policy områder

• Udviklingen i omfanget af gældende bekendtgørelser er på tilsvarende ~2%, hvilket indikerer, at reguleringens omfangsudvikling skyldes 

udvidelser af loven frem for udvidelser af bekendtgørelser indenfor samme lovgivning. Udviklingen i bekendtgørelser ses på næste side

Den historiske udvikling af Fiskeriloven2 CAGR1

1) Compound annual growth rate; 2) Ordtællingen inkluderer alle ord i Fiskeriloven som hentet fra retsinformation.dk. Resultatet vil derfor være begrænset overestimeret; 3) Regelstaten (2014): 3% gnsn. vækst i 

antal ord i love er for perioden 1989-2011. Opgørelsesmetoderne er delvist anderledes. Indeværende er beregnet som netto antal ord tilføjet i de enkelte år. Antal ord er udregnet som forskellen fra én version af 

fiskeriloven til dens forrige version; 4) Den grønne linje viser antal ord i årets gældende samlede fiskerilov. Antallet af lovændringer i de grønne ovaler under grafen viser antallet af lovændringer vedtaget det år. 

Lovændringerne tælles ikke med i ordtællingen før de bekendtgøres i den samlede fiskerilov

Kilde: retsinformation.dk; Ekspertinterview i UM

Antal ord4 (‘000)

0 1 2 1 1 4 1 1 3 1 1 1 3 0 1 0 1 2

x = antal lovændringer i fiskeriloven i året4
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SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – OMFANG

KonklusionCase
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Foruden Fiskeriloven består fiskeriområdets gældende regulering af 135 bekendtgørelser

• Per november 2018 udgør gældende regulering ~190.000 ord1 fordelt på 135 bekendtgørelser. Omfanget i antal bekendtgørelser og ord 

indikerer et potentielt komplekst reguleringsområde

• Den årlige procentvise stigning (CAGR2) siden år 2000 for områdets bekendtgørelser er på 2%, hvilket er lavere end den gnsn. vækst i 

bekendtgørelser på 4% fundet af Leth & Mortensen3. Det indikerer, at væksten i det samlede reguleringsomfang ikke er usædvanlig

Den historiske udvikling af de gældende 135 bekendtgørelser4,5
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CAGR2

1) Ordtællingen inkluderer alle ord i bekendtgørelsesdokumenterne som hentet fra retsinformation.dk. Resultatet vil derfor være begrænset overestimeret; 2) Compound annual growth rate; 3) Regelstaten

(2014): 4% gnsn. vækst i antal ord i bekendtgørelser er for perioden 1989-2011. Mindre forskelle kan forekomme i sammenligningsgrundlaget pga. opgørelsesmetoderne; 4) Beregnet som netto antal ord tilføjet i 

de enkelte år. Antal ord er udregnet som forskellen fra én bekendtgørelse til dens forrige version. Ved samling af flere bekendtgørelser i én, er sammenlignet med den primære tidligere bekendtgørelse. Dette 

kan skabe bias i retning af øget vækst, da et begrænset omfang af ord muligvis tilskrives en for sen oprindelse i grafen; 5) Gældende per 12/11/2018. Listen på 135 bekendtgørelser er modtaget af UM. Tidligere 

versioner af bekendtgørelserne er identificeret via retsinformation.dk. De 135 bekendtgørelser dækker over 108 bekendtgørelser, 19 vedtægter, 2 anordninger, 2 meddelelser, 1 revisionsinstruks, 1 administra-

tionsinstruks, 1 vejledning og 1 dispensation. I analyserne behandles de alle under ét som ”bekendtgørelser” ift. nærværende kompleksitetsanalyse. Kilde: retsinformation.dk; Liste over gældende 

bekendtgørelser modtaget fra UM; Regelstaten: Væksten i danske love og bekendtgørelser 1989-2011 (2014) af Mads Leth og Peter Bjerre Mortensen; Ekspertinterview i UM

Antal ord (‘000)

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – OMFANG

KonklusionCase
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Væksten i reguleringsomfanget siden år 2000 drives i høj grad af Reguleringsbekendtgørelsen, 

der med en 4% årlig vækst er vokset dobbelt så meget som den totale regulering

• I 2018 udgør Reguleringsbekendtgørelsen ~19% af det totale reguleringsomfang, og dækker ~37% (19.000 ord) af væksten i 

bekendtgørelsernes reguleringsomfang siden år 2000 på ~52.000 ord1

• Reguleringsbekendtgørelsen er kendetegnet ved en større årlig vækst end den samlede reguleringsmængde, hvilket indikerer en øget

koncentrering af reguleringen i Reguleringsbekendtgørelsen. Den nyeste version af Reguleringsbekendtgørelsen, der pt. er under 

færdigbehandling, fortsætter denne tendens, da Reguleringsbekendtgørelsen vokser yderligere

• Nogle af de primære bekendtgørelser (Kapacitetsbekendtgørelsen, Puljebekendtgørelsen og A-status bekendtgørelsen) er ikke vokset

betydeligt i perioden siden år 2000

Den historiske udvikling af udvalgte bekendtgørelser2

1) Ordtællingen inkluderer alle ord i bekendtgørelsesdokumenterne som hentet fra retsinformation.dk. Resultatet vil derfor være begrænset overestimeret; 2) Beregnet som netto antal ord tilføjet i de enkelte år. 

Antal ord er udregnet som forskellen fra én bekendtgørelse til dens forrige version. Ved samling af flere bekendtgørelser i én, er sammenlignet med den primære tidligere bekendtgørelse. Gældende per 

12/11/2018. Tidligere versioner af bekendtgørelserne er identificeret via retsinformation.dk.; 3) Compound annual growth rate; 4) I 2018 er der blevet indsat 5 skemaer i Reguleringsbekendtgørelsen, der tidligere 

år kun har været tilgængelige online. Dette er med til at øge omfanget af 2018 Reguleringsbekendtgørelsen.

Kilde: retsinformation.dk; Liste over gældende bekendtgørelser modtaget fra UM; Regelstaten: Væksten i danske love og bekendtgørelser 1989-2011 (2014) af Mads Leth og Peter Bjerre Mortensen; 

Ekspertinterview i UM
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Reguleringsbekendtgørelsen er forøget med 91 pct. i omfang fra 2001 til 2018, og der har været en  

løbende udskiftning i indholdet undervejs

Den historiske udvikling af Reguleringsbekendtgørelsen 

siden 2001, ekskl. bilag
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• Reguleringsbekendtgørelsen driver størstedelen af 

omfangsvæksten i fiskeriområdets bekendtgørelser

• Reguleringsbekendtgørelsens omfang er vokset siden 2001 

målt på både antal ord, kapitler og paragraffer

• Omfanget stabiliseredes fra 2011 til 2017, om end der i 

perioden var betydelig udskiftning, og i den seneste 

bekendtgørelse fra 20181, stiger omfanget yderligere

• Væksten i Reguleringsbekendtgørelsen forefindes både med-

og uden indregning af væksten i bilagenes omfang

• Det voksende omfang indikerer en stigende kompleksitet

På trods af ca. samme antal ord i 2011 og 2017 er der sket 

en betydelig udskiftning i indholdet af bekendtgørelsen
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• Et konstant antal ord indikerer ikke nødvendigvis fraværet af 

ændringer

• På trods af ca. samme antal ord i 2011 og 2017 er der sket 

betydelig udskiftning i indholdet af bekendtgørelsen

• De største ændringer i perioden er:

– Afskaffelse af KW-dage

– Indførsel af FKA-kystfiskerfartøjer og kystfiskerordningen

– Indførsel af mere omfattende kvoteejerskabslofter

• Ændringerne uddybes på den følgende side

Udskiftningen i antal ord fra 2011 til 2017 (‘000)2

1) Bekendtgørelse. nr. 1270 af 30/10/2018. I 2018 er der blevet indsat 5 skemaer i Reguleringsbekendtgørelsen, der tidligere år kun har været tilgængelige online. Dette er med til at øge omfanget af 2018 

Reguleringsbekendtgørelsen; 2) Estimater er baseret på word-count og indeholder betydelige usikkerheder. Både fjernede og tilføjede estimater er forventeligt overestimerede, da ‘simple’ ændringer som årstal 

og navne på enheder tælles. Kilde: BEK nr. 1535 af 18/12/2006; BEK nr. 1222 af 16/12/2011; BEK nr. 1604 af 19/12/2017; BEK nr. 1270 af 30/10/2018; Ekspertinterview i UM

Udviklingen i antal ord, eksl. bilag (‘000)

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – OMFANG
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Kompleksitet over tid kan både skyldes et stigende omfang af regler og udskiftning i regler

Bekendtgørelse om regulering af 

fiskeriet i 2007 og visse vilkår for 

fiskeriet i følgende år

Bekendtgørelse om regulering af 

fiskeriet i 2012 og visse vilkår for 

fiskeriet i følgende år

Bekendtgørelse om regulering af 

fiskeriet i 2014-2020

• Indførsel af KW-dage

– KW-dage indførtes på EU-plan mhp. at sætte en grænse for 

antal af dage enkelte skibe måtte fiske 

– KW-dage blev indført som et tredje redskab af EU mhp. at 

begrænse fiskeriet. De to andre værende TAC’er og 

indsatsregulering (KW-lofter)

– Indførelsen af KW-dage øgede Reg.bek.’s omfang med ~18 §’er 

• Indførelse af ordninger for førstegangsetablerede fiskere, herunder 

mulighed for at låne IOK- og FKA-kvoter af Fiskefonden

• Mere omfattende regler for kvoteejerskaber

• Afskaffelse af KW-dage

– Ændringen fulgte af, at KW-dage blev afskaffet på EU-niveau

– Afskaffelsen reducerede Reg.bek.’s omfang med ~16 §’er

• Indførsel af FKA-kystfiskerfartøjer og kystfiskerordningen

– En tidsbegrænset og tidsubegrænset kystfiskerordning indføres

– Den tidsbegrænsede ordning kan benyttes af FKA-fartøjer under 17 

meter, og giver et tillæg til udvalgte kvotebelagte arter  

– Den tidsubegrænsede ordning er åben for FKA-fartøjer under 15 

meter, og giver fartøjerne et tillæg til bestemte kvotebelagte arter (et 

større tillæg end den tidsbegrænsede ordning giver)

– Indførsel af flidspulje og mulighed for ekstra kvotetillæg ved brug af 

bestemte fangstredskaber

• Indførsel af mere omfattende kvoteejerskabslofter

Primære ændringer fra 2006 til 2011 Primære ændringer fra 2011 til 2017

• Jf. forrige side er omfanget af Reguleringsbekendtgørelsen steget fra 2006 til 2011, men ikke fra 2011 til 2017. Det til trods, er der sket en betydelig 

udskiftning i regelsættet i begge perioder, som illustreret nedenfor. Det indikerer at kompleksitet over tid både kan skyldes:

i. Indførelse af nye regler, der løbende udbygges gennem undtagelser, særordninger mm. - kvoteregler og kystfiskerordningen er eks. herpå

ii. Dertil kommer løbende ændring og udskiftning i regelsæt – fx vedr. introduktion og dernæst delvis afskaffelse af KW-dage

Kilde: BEK nr. 1535 af 18/12/2006; BEK nr. 1222 af 16/12/2011; BEK nr. 1604 af 19/12/2017; Ekspertinterview i UM

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – OMFANG
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De seneste 10 år har fiskeriområdet i gennemsnit haft 29 nye/ændrede bekendtgørelser om året, 

hvilket erhvervet oplever som en uoverskuelig forandringshastighed
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Bekendtgørelser med hjemmel i fiskeriloven4

Bekendtgørelser på fiskeriområdet, med hjemmel i anden lovgivning4

1) Baseret på lovtidende.dk’s emneord landbrug. Forventet delvist overestimeret relativt til fiskeriområdets tal, grundet frasortering af 84 bekendtgørelser/love i optællingen på fiskeriområdet i perioden; 2) En 

licens er en tilladelse til fiskeri, hvori er nævnt konkrete vilkår for den enkelte tilladelse, som følger af lovgivningen. Licensen i sig selv er ikke juridisk set lovgivning/regulering; 3) Antal bekendtgørelser er udtryk 

for antal ændringer og nye reguleringstekster, da hver bekendtgørelse offentliggør en sådan ændring eller ny tekst; 4) Baseret på lovtidende.dk’s emneord fiskeri. 84 bekendtgørelser/love uden for 

ressortområdet fiskeri, ændringer i Fiskeriloven og ændringer i andre love er frasorteret. Bekendtgørelser på fiskeriområdet med hjemmel i anden lovgivning har bl.a. hjemmel i Fiskeriudviklingsloven og Lov om 

Hav- og Fiskerifonden; 5) Gennemsnit er beregnet uden inddragelse af 2018, da året ikke er afsluttet; 6) I perioden 2017-2018 indeholder flere bekendtgørelser regelforenklingstiltag pba. 

regelforenklingsøvelsen igangsat i 2017. Kilde: lovtidende.dk; Interviews med erhvervet

• Fiskeriområdet har siden 2008 i gennemsnit haft 29 ændringer til eller nye bekendtgørelser om året, hvoraf 18 i gennemsnit har haft 

hjemmel i Fiskeriloven. Ændringerne kan bestå af mindre rettelser eller i få tilfælde omfattende omskrivninger af hele bekendtgørelser

• Siden 2008 er der vedtaget 302 ændringer i/ny regulering, hvoraf 191 er bekendtgørelser med hjemmel i Fiskeriloven

• Andre policy-områder oplever flere årlige ændringer, fx på landbrugsområdet, der gnsn. har haft op til 122 bek./år siden 20081

• Interviews med fiskerierhvervet indikerer, at hyppigheden af ændringer i reguleringen er en kilde til frustration og uoverskuelighed

• I tillæg til ændringer i love og bekendtgørelser er der løbende mindre ændringer i licenser udsendt til fiskerne, hvilket yderligere øger 

forandringshastigheden oplevet i erhvervet2

Hyppighed for nye/ændringer i bekendtgørelser per år3

Antal 

bekendtgørelser

Gnsn. fra Fiskeriloven = 185

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – ÆNDRINGSHYPPIGHED

Gnsn. fiskeriområdet = 295
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x x

0-2

>2

EU forordninger og 

direktiver

(118 referencer)

Fiskeriloven

(260 referencer)

Der er 28 eksplicitte krydsreferencer mellem reguleringstekster, og interviews med 

fiskerierhvervet og –eksperter indikerer at strukturen af reguleringen er kompleks

• Krydsreferencer kan skabe kompleksitet da forståelse af regler kræver kendskab til flere bekendtgørelser, love og forordninger samtidigt

• Netværksanalysen viser, at gældende bekendtgørelser i nogen grad referer til andre reguleringstekster. Der refereres primært til

Fiskeriloven og EU forordninger/direktiver med henholdsvis 260 og 118 referencer. Derudover krydsrefereres imellem bekendtgørelserne 

28 gange og til bekendtgørelser og love uden for fiskeriområdet 76 gange – i alt 482 referencer, hvoraf 406 er inden for fiskeriområdet1

• Antallet af eksplicitte referencer indikerer ikke entydigt, at strukturen af reguleringen er kompleks, men interviews og potentialet for 

implicitte referencer understreger at strukturen opleves som kompleks i erhvervet

1) Krydsreferencer er optalt ved søgning i hver tekst efter andre bekendtgørelser/Fiskerilov/EU forordninger ved formaterne: i) nr. og dato ii) navn eller iii) populærtitel. Referencer mellem bekendtgørelser, der 

ikke nævnes eksplicit i bekendtgørelsesteksterne er ikke talt med i resultaterne, hvorfor antallet af interne referencer kan være underestimeret; 2) Bogstaverne i cirklerne indikerer en ud af de 135 

bekendtgørelser; 3) Referencer der ikke står eksplicit i reguleringsteksterne, men hvor det alligevel er nødvendigt at læse i en anden bekendtgørelse; 4) j: Reguleringsbekendtgørelsen, bp: Bekendtgørelse om 

ikrafttræden af lov om ændring af Fiskeriloven og ophævelse af lov om ferskvandsfiskeri, ae: Bekendtgørelse om betingelserne for erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand og ferskvand.

Kilde: retsinformation.dk; Liste over gældende bekendtgørelser på fiskeriområdet udleveret af UM

Netværksanalyse af eksplicitte krydsreferencer2 Reguleringsstrukturen er til dels en kompleksitetsdriver

• Pba. antallet af krydsreferencer kan indikator 3 ikke 

entydigt tolkes som en væsentlig driver af 

kompleksitet. Dog forekommer andre indikationer på at 

reguleringsstrukturen er kompleks:

– Implicitte referencer3 er en potentiel kilde til betydelig 

bias, da faktiske krydsreferencer ikke vil blive omfanget 

af analysen. Det betyder, at kompleksiteten kan være 

større end analysens fundne krydsreferencer indikerer

– Interviews indikerer, at erhvervet oplever strukturen som 

kompleks. Ekspertinterviews i UM og Fiskeristyrelsen 

understøtter denne oplevelse. Det indikerer, at der 

eksisterer implicitte referencer

– Et eksempel på kompleksitet 

som følge af krydsreferencer 

er illustreret under indikator 4 

(illustreret til højre og s. 27)

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – STRUKTUR
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Scope: områdets 135 bekendtgørelser, EU forordninger og direktiver og Fiskeriloven
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Antallet af undtagelser er steget med 43% i Reguleringsbekendtgørelsen siden 2006 og 

fiskerierhvervet oplever en kompleks regulering med mange særregler

• Et stort omfang af særregler på detailniveau skaber kompleks og uoverskuelig regulering for fiskerierhvervet

• Særreglerne har ofte karakter af undtagelser fra en hovedregel, vedr. fx fangstregler afhængigt af tidspunkt, fiskeart og redskab

• Siden 2006 er antallet af undtagelser steget; dog ses en mindre reduktion fra 2011 til 2017

• Følgende to sider illustrerer eksempler på kompleksitet drevet af undtagelser på tværs af flere typer af undtagelser

Antallet af undtagelser er steget med 43% siden 2006

• Undtagelser er særregler, der skaber kompleksitet i 

reguleringen, da de øger udfaldsrummet ved at begrænse 

reguleringen til sub-grupper på tværs af en eller flere 

dimensioner

• Udviklingen i undtagelser indikerer en stigende kompleksitet

• Interviews i erhvervet understøtter at omfanget af detail 

særregler og undtagelser er en primær årsag til kompleksitet

23
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Mange forskellige typer af undtagelser øger kompleksiteten

• Antallet af undtagelser er en selvstændig kilde til kompleksitet, 

men de mange forskellige typer af undtagelser er ligeledes en 

kilde til kompleksitet, da fiskerne skal have overblik over 

mange dimensioner samtidig

• I 2018 er der 33 undtagelser i Reguleringsbekendtgørelsen, der  

oftest skyldes særhensyn til fartøjstyper (14), kvoteregler (14), 

persontyper (11) og bestemte tidsperioder (8), geografisk (7)

Antal undtagelser2 fordelt på type i 2018 Regulerings-

bekendtgørelsen, ekskl. bilag

1) Antallet af undtagelser vil variere på baggrund af hvordan en undtagelse defineres. Derfor skal der ikke lægges vægt på antallet i det enkelte år, men derimod udviklingen i antallet. Undtagelser er i alle tre 

optællinger af Reguleringsbekendtgørelsen opgjort med samme metode. Eksempelvis inkluderer optællingen ikke den type af undtagelser, hvor de nærmere regler for myndighedernes mulighed til at give 

dispensation til en gældende regel ikke er tydeligt specificeret; 2) Fartøjer: referer til specifikke fartøjstyper. Kvoter: referer til årsmængder, fiskearter, mv. Personer: referer til specifikke persongrupper. 

Tidsperiode: refererer til et bestemt tidspunkt. Geografi: referer til specifikke områder eller farvande. Redskaber: referer til specifikke redskabstyper. Antal summerer ikke til 33, da en undtagelse kan være 

kategoriseret som flere typer.

Kilde: lovtidende.dk, emneordet fiskeri; Reguleringsbekendtgørelsen for 2006, 2011, 2018 (årenes seneste versioner)

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – UNDTAGELSER OG SÆRREGLER
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Antallet af fartøjet omfattet af undtagelser varierer meget

• Nedenfor illustreres seks udvalgte undtagelser fra Reguleringsbekendtgørelsen. Undtagelser spænder bredt ift. hvor stor en andel af erhvervet der påvirkes af 

undtagelsen, og der synes ikke at være nogen nedre grænse ift. hvor mange der påvirkes af særreglen.  Fx påvirker §154 stk. 3 over 200 fartøjer, mens §142, stk. 2 

blot påvirker 4-5 fartøjer

Reguleringsbekendtgørelsens undtagelser spænder fra at omfatte mange til ganske få fartøjer…

1) Vurderingen af hvor mange fartøjer hver undtagelse rammer er baseret på ekspertinput fra Udenrigsministeriet. Kilde: Reguleringsbekendtgørelsen; Fiskeripolitisk Kontor UM

Påvirker

mange

fartøjer

Påvirker 

få fartøjer§49 stk. 2, nr. 2 

~1 fartøj

Sikrer fartøjer ifm. generationsskifte kan 

undtages fra aktivitetskravet samt 

udlejeloftet

For at ansøge om tilladelse skal en af 

følgende betingelser være opfyldt: 1) 

minimum 10% af den samlede forretning 

skal være skiftet pr. 13. juli 2018; 2) 20% 

af den samlede forretning skal være 

skiftet senest den 30. juni 2020

§48 stk. 1

~ 10 fartøjer

Sikrer at fartøjer ejet af et kystfiskerlaug kan 

undtages fra aktivitetskrav, udlejeloft og 

koncentrationsregler for selskaber

§164

~100 fartøjer

Omhandler uundgåelig bifangst af Hvilling i 

industrifiskeriet, som er et usorteret fiskeri 

hvorfor det ikke umiddelbart er muligt for 

fiskeren at se hvis Hvilling er blevet fanget

§154 stk. 3 

+200 fartøjer

Sikrer smidig overgang fra en 

rationsperiode til den næste

For arter, der reguleres ved 

kalenderugerationer, er det tilladt at 

påbegynde fiskeri af den gældende 

kalenderugeration fra og med fredag i 

den nærmest forudgående 

kalenderuge

§142, stk. 2

~4-5 fartøjer

Beskytter sildefiskere på Limfjorden mod konkurrence fra 

sildefiskerne i Nordsøen

Limfjordskvoten er teknisk set en del af Nordsøkvoten, men 

for at beskytte de der historisk set har fisket i Limfjorden er 

der indført undtagelser, således at de også kan fiske i 

Nordsøen, mens fartøjer i Nordsøen ikke kan fiske i 

Limfjorden. Der gives tilladelse til at fartøjer i Limfjorden kan 

overføre årsmængder til fiskeri i Nordsøen

§75 stk. 5 

~ 200 fartøjer

Sikrer at fiskere der ikke kan nå at fiske 

kystfiskertillæg kan levere det tilbage og tillægget 

kan komme andre til gode

Fartøjer, der har modtaget kystfiskertillæg kan til 

og med 30. september afmelde tillægsmængden 

for de enkelte kvoter helt eller delvist

Udvalgte eksempler fra Reguleringsbekendtgørelsen (ikke udtømmende)1

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – UNDTAGELSER OG SÆRREGLER
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Geografi2

Tidsperiode

Redskaber

Fiskeart
Hvad fanger du?

Må jeg fiske i Kattegat?

1) Ikke udtømmende overblik; 2) K1-3 dækker over afgrænsede områder af Kattegat; 3) I Kattegat-delen af K1; 4) 8 forskellige veje kan følges for at nå frem til en konklusion; 5) Dækker over EU’s 

teknikforordning og den danske reguleringsbekendtgørelse. Kilde: Kontrollens egenproducerede guides; BEK nr. 391 af 16/04/2010; EU forordning 850/98 og bekendtgørelse nr. 1604 af 19/12/2017 

(Reguleringsbekendtgørelsen); Ekspertinterview i UM  

Hvor fisker du?

Du må fiskeDu må ikke fiske

K13 Andet stedK3 K2

Hvornår fisker du?Hvornår fisker du?

8 forskellige

stier4 Apr - decJan - mar

Hvad fisker du med?

Reducerer redskabet 

bifangst af torsk?
Hvad fanger du?

StenbiderAndet Ja NejAndet Sild

BundtrawlAndet FlydetrawlGarn <220mm Garn >220mm

Et eksempel på at undtagelser og overlappende lovgivning gør det svært for fiskerne at få 

overblik over gældende lovgivning i praksis

Type af 

særregel

Tjek forordning 

850/98 og 

bekendtgørelse 

nr. 1604 af 

19/12/2017 §305

• Mange undtagelser og særregler gør det svært at danne sig et overblik over lovgivningen 

• Nedenstående illustrerer ét eksempel på kompleksitet som følge af mange særregler, der skaber mange mulige udfald

• Eksemplet er baseret på uddrag af kontrollens selvproducerede guides og tager udgangspunkt i BEK nr. 391 af 16/04/2010 –

‘Bekendtgørelse om forbud mod visse former for fiskeri i nærmere afgrænsede områder i Kattegat og nordlige del af Øresund’. 

Eksemplet er dermed delvist udtryk for hvordan administrationen selv oplever kompleksiteten1

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – UNDTAGELSER OG SÆRREGLER
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Samlet set er reguleringen på fiskeriområdet karakteriseret ved høj og stigende kompleksitet

Kompleksitet

Primære resultater:

1) Fiskeriområdet er kendetegnet ved en høj grad af regulativ kompleksitet, der er vokset siden år 2000. Det skyldes bl.a. i) et stadigt 

stigende regelomfang, ii) stor forandringshyppighed i regler og iii) høj grad af detailstyring og særregler

2) I den følgende analyse af administrative byrder i fiskerierhvervet undersøges bl.a. hvordan erhvervet håndterer den regelskabte 

kompleksitet

Indikator 2: Stor forandringshyppighed…

• Siden 2008 er vedtaget 302 nye/ændrede 

bekendtgørelser

• Det svarer til  en gennemsnitlig årlig hyppighed 

på 29 bekendtgørelser

• Antallet forventes dog at falde i 2018

Indikator 3: Få krydsreferencer…

• 28 af 406 referencer (7%) i områdets regulering 

er krydsreferencer til andre bekendtgørelser. Det 

indikerer begrænset kompl. som følge heraf

• Interviews indikerer dog, at erhvervet oplever 

kompl. grundet reguleringsstrukturen

Indikator 1: Omfanget er vokset…

• Siden 2000 er fiskeriloven vokset med 37%, 

områdets 135 bekendtgørelser med 37% og 

Reguleringsbekendtgørelsen med 91%

• Det svarer til en årlig vækst på henholdsvis 2%, 

2% og 4%

Indikator 4: Flere undtagelser i 2017…

• Antallet af undtagelser i Regulerings-

bekendtgørelsen er steget med 43% (fra 23 til 

33) fra 2006 til 2017

• Interviews indikerer betydelig kompleksitet som 

følge af undtagelser

Høj kompleksitet1Lav kompleksitet

1) Kompleksitetsgraden illustreret på skalaen er baseret på en vurdering, der illustrativt opsummerer de samlede resultater, herunder kvantitative dataanalyser, interviews, tekst gennemgange, mv.

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – DELKONKLUSION
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• Udviklingen i EU reguleringen har været en væsentlig driver for kompleksitet, særligt inden for kontrol og teknik

• På disse områder er det danske råderum begrænset, hvorimod kvoteområdet i høj grad er underlagt national selvbestemmelse

• Siden oprettelsen af den fælleseuropæiske fiskeripolitik er lovgivningen kontinuerligt blevet mere kompleks og omfattende

EU har været en væsentlig driver af kompleksitet på fiskeriområdet, særligt inden for tekniske 

regler og kontrol

Øget kompleksitet i EU- fiskerilovgivningen 

• Siden indførelsen af en fælles fiskeripolitik på EU niveau i 1970 er der løbende blevet pålagt erhvervet flere krav

• Først ifm. 2013 revisionen af CFP1 kom regelforenkling på dagsordenen. Dog afspejler dette sig ikke tydeligt i 2013 reformen

• I dag er EU særligt rammesættende på områderne, der omhandler tekniske regler (850/98) og kontrol (1224/2009), imens kvotereglerne 

efterlader betydelig national selvbestemmelse (2018/120)
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1) Common Fisheries Policy; 2) Der er udvalgt fem primære reformer til illustration; 3) Maximum Sustainable Yield; 4) Landingspligten betyder, at alle fangster af kvoterede arter skal bringes i havn. Kilde: EU 

forordning 1380/2013, 850/98, 1224/2009 & 2018/120; Change and continuity: 40 years of reforming the Common Fisheries Policy, Hans M. Havstein (2013); Ekspertinterview i UM

• Første fiskeripolitik i EU regi   

• Åbner mulighed for indførelse af 

fangstbegrænsninger på EU-plan

• Lige adgang for medlemsstaterne til 

de fælles farvande

• Bestandsbevaring primært fokus

• Indførsel af TAC’er på EU-plan, der 

fordeles til medlemsstaterne

• Indførsel af tekniske krav til fiske-

udstyr som maskestørrelse o. lign.

• Indførelse af fælles kontrolkrav

• Obligatorisk krav om licens til at fiske

• EU får større beføjelser til at 

begrænse fiskeriet i bestemte zoner 

og af bestemte arter med kort varsel

• Strengere kontrolkrav 

• Krav om GPS og satellitudstyr på 

store fiskefartøjer mhp. monitorering

• Krav om tilpasning af kapaciteten i 

fiskerflåden. Kapacitetsloft indføres

• Arbejde mod at opnå maks. bære-

dygtig udbytte af bestandene (MSY3)

• Forsøg på regelforenkling

• Gradvis Indførelse af landingspligt

over perioden 2015-20194

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – EU
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Fælles beslutningstagen fragmenterer interessentlandskabet, hvilket kan medføre øget bredde i 

interesser, større kompleksitet og snævrere rammer for erhvervet på sigt

• Udvikling på EU niveau kan indikere et fremtidigt udvidet og fragmenteret interessentlandskab. Dermed vil bredden af de hensyn, som 

lovgivningen skal tilgodese formentlig udvides. Dette vil alt andet lige påvirke lovgivningsarbejdet og vil kunne føre til øget kompleksitet

• Samtidig er der eks. på øget EU fokus på håndhævelse af EU-fiskerilovgivningen, hvilket kan begrænse råderummet i den adm. praksis

• Den potentielt øgede kompleksitet i beslutningsprocessen er forsøgt imødegået via øget regionalt samarbejde

= forventes at besværliggøre beslutningsprocesser = forventes at lette beslutningsprocesser

Fælles beslutningstagen gør interessentlandskabet større

• Med introduktion af fælles beslutningstagen på fiskeripolitikken får Europa 

Parlamentet (EP) – og det meget vidtforgrenede interessentlandskab, som påvirker 

det – direkte medbestemmelse på lovgivningen på området

• Dette vil formentlig føre til en øget bredde i de hensyn, der skal varetages gennem 

lovgivningen. Det taler for en udvikling over tid med yderligere kompleksitet og 

snævrere rammer for erhvervet

Ny kontrolforordning kan skærpe kravene  

• Over de næste 2-3 år bliver en ny kontrolforordning forhandlet på plads

• Kommissionen lægger op til skærpelse af krav til og kontrol af erhvervet, bl.a.: i) mere 

kontrol og strengere sanktioner ved overtrædelse og ii) yderligere krav til registrering

• Allerede i dag er EU blevet mere konsekvente med at sikre, at forordningen 

håndhæves, hvilket der er flere eksempler på. Det gælder f. eks. håndhævelse af 

landingserklæringsforpligtelsen

Ny lovgivning tilstræber mere smidighed i tekniske regler

• Den kommende teknikforordning, der forventes vedtaget primo 2019, tilstræber at 

gøre det lettere at ændre på tekniske krav i regionalt regi

• Ved regional enighed om ændring af redskabskrav, kan disse, efter videnskabelig 

undersøgelse ved Kommissionens foranstaltning, vedtages ved delegeret retsakt

• Dog kræver den nye beslutningsproces enstemmighed i regionalt regi af Østersøen1

og Nordsøen2

Ny kontrol-

forordning

Fælles 

beslutningstagen

Smidigere 

tekniske 

regler

• I 2009 vedtog EU, at 

fiskerne selv skal 

indberette 

fangstmængder til 

myndighederne

• I Danmark er 

indberetningen 

hidtidigt foretaget af 

opkøber 

• Den praksis har ikke 

været skønnet i 

overensstemmelse 

med EU ret

• Danmark har siden 

2018 ændret praksis

• Interviews indikerer, 

at den ny praksis 

opfattes som en 

betydelig 

administrativ byrde 

DK skal håndhæve 

landingserklæringen

1) DK, FIN, SVE, EST, LET, LIT, POL, TYS; 2) DK, UK, HOL, BEL, FRA, TYS, SVE. Kilde: Ekspertinterview i UM og Fiskeristyrelsen

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – EU
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Interessentlandskabet er blevet mere fragmenteret med nye vokale interessenter ift. miljø og 

skånsomt kystfiskeri

• Interessentlandskabet i fiskerierhvervet er over tid blevet mere fragmenteret. Øget fragmentering medfører flere synspunkter, der fremføres ifm. ny 

regulering, hvilket potentielt kan medføre øget kompleksitet

• Bl.a. i kraft af fragmenteringen er der sket en stigning i, hvor vokalt det samlede interessentlandskab er, særligt ift. miljøhensyn og det kystnære 

fiskeris forhold. Det kommer bl.a. til udtryk i høringssvar i perioden

• Ved indførslen af omsættelige kvoter i fiskeriloven i 2006 var det i overvejende grad erhvervet og de rekreative fiskere, der afgav høringssvar. I 

2013- og 2017 revideringerne af Reguleringsbekendtgørelsen var miljøorganisationer som WWF, Greenpeace og DK’s Naturfredningsforening 

betydeligt mere vokale. Denne udvikling uddybes og underbygges i kystfisker-casen på de kommende sider

1) Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri; 2) Før 2001 hed DPPO Notfiskernes Producentorganisation; først efter 2001 kunne trawl fartøjer være medlem; 3) Danmarks Fiskeriforening og Danske Fiskeres 

Producent Organisation fusionerede; 4) En række yderligere interessenter afgav høringssvar i perioden; se hoeringsportalen.dk.

Kilde: Vurdering af interessent repræsentation i de politiske aftaler er baseret på gennemgang af de politiske aftaler om henholdsvis vækst- og udviklingspakke til dansk fiskeri (2016) og indsats mod 

kvotekoncentration i dansk fiskeri (2017) samt interviews; hoeringsportalen.dk; Ekspertinterview i UM

• Udviklingen i sammenslutningen af 

erhvervet er kendetegnet ved 

voksende fragmentering

Interessenter

Eks. på interessenter4

Udviklingen i fiskeri-

erhvervet kan fremme 

kompleksitet, særligt 

grundet:

1) Øget fragmentering

2) Nye vokale 

interessenter, særligt 

inden for områderne 

miljø og

kystnært fiskeri

3) Der opstår et større 

interesseoverlap hos 

erhvervssegmenter og 

miljøorganisationer

• Det øvrige nationale 

interessentlandskab er kendetegnet 

ved et voksende fokus på 

miljøhensyn

F
is

k
e

ri
fo

re
n

in
g

e
rn

e
 

fr
a

g
m

e
n

te
re

s

M
e

re
 v

o
k
a

le
 ø

v
ri

g
e
 

n
a
ti

o
n

a
le

 i
n

te
re

s
s

e
n

te
r

DPPO oprettes i 

sin nuværende 

form2

FSK1 oprettes

DFPO stiftes ved 

sammenslutning af DF3 og 

DFPO3

Fiskerierhvervet 

består i dag af tre 

foreninger

FragmenteringLav Høj

2013

2006

Primært 

erhvervsinteressenter 

afgiver høringssvar4

Foruden erhvervsinteresser 

afgiver flere miljøorg. 

høringssvar

Miljøorg. og FSK 

har delvist 

interesseoverlap

Grad af vokale interessenterLav Høj

2014

2001

2017

Interesse

overlap

2017
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Nationale interessenters påvirkning af reguleringen belyses ved at afdække udviklingen og 

sammenhængene i interessent-input og reguleringsoutput

• Med udgangspunkt i hypotese 2 (s.16-17) anvendes en metode, der 1) kortlægger hændelsesforløbet omkring reguleringen, 2) 

identificerer hvilke synspunkter og tiltag interessenterne foreslår og 3) forsøger at følge konkrete forslag fra interessenter til 

reguleringstekster

• Grundet naturen af hvordan interessenter påvirker den politiske proces baseres tilgangen på kvalitativ tekstdata som høringssvar, §20 

spørgsmål, politiske aftaler mv. og suppleres desuden med ekspert-input og interviews i erhvervet. Tilgangen eksemplificeres i den 

følgende case vedrørende kystfiskerordningen

Optegn hændelsesforløb
Identificer nøgleelementer og 

generér arbejdshypoteser
Spor udviklingen i nøglesager

• Pba. ekspertinput optegnes den 

regulative proces, der har ledt til 

gældende regulering

• Dette inkluderer definition af 

reguleringsoutput (en eller flere 

love/bekendtgørelser) og interessent-

input (fx høringssvar, §20 spg., 

medieartikler, udvalgsreferater mv.)

• De væsentligste nye elementer i den 

undersøgte periode identificeres ved en 

gennemgang af hændelsesforløbet

• Hvert kerneelement kobles til en eller 

flere begivenheder i hændelsesforløbet 

(fx et udspil eller et høringssvar) og en 

eller flere aktører

• Mest mulig tekstevidens indsamles til at 

klargøre hvilken indflydelse hvilke 

aktører har haft, og hvordan input har 

bevæget sig igennem 

hændelsesforløbet

• Fx vil det fremgå hvis en aktør har 

foreslået to konkrete tiltag, der kort efter 

inkluderes i ny lovgivning

1 2 3

A

Interessent 

udspil

B

Udkast til ny 

bekendtgørelse

C

Revideret 

bek. vedtages

…

Eks. på illustration af hændelsesforløb

A
Interessentudspil:

• Synspunkt 1 (SP1)

• Synspunkt 2 (SP2)

• Synspunkt 3 (SP3)

• Synspunkt 4 (SP4)

Eks. på identificering af nøgleelementer

Interessentudspil

Eks. på sporing af udviklingen

A B C

• SP 1 • SP 1 • SP 1

• SP 2

• SP 3 • SP 3 • SP 3

• SP 4 • SP 4

Int. 

udspil

Bek. 

udkast

Revideret 

bek.

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – NATIONALE INTERESSENTER
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De to politiske aftaler fra henholdsvis 2016 og 2017 har særligt øget reguleringskompleksiteten i 

form af øget omfang og indførsel af yderligere særregler

• De politiske aftaler af 6. december 2016 og 16. november 2017har øget reguleringskompleksiteten, særligt i kraft af et øget omfang og 

indførsel af yderligere særregler

• Udviklingen fra de to aftaler skyldes primært ændringer i kystfiskerordningen og kvotekoncentrationsreglerne

2. indikator: Antal ændringer af ordningen
• Aftalerne har i sagens natur ført til ændringer i reguleringen, hvilket ikke særskilt indikere betydelig kompleksitetsstigning

De to politiske aftaler har ført til vækst i kompleksitet på to ud af fire indikatorer

3. indikator: Antal eksterne referencer

• Ændringer i kystfiskerordningen og kvotekoncentrationsreglerne indikerer ikke vækst i kompleksitet sfa. eksplicitte 

krydsreferencer

KonklusionCase

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – CASES

• Ændringer i bekendtgørelser og lovgivning, der kan føres direkte tilbage til de politiske aftaler har øget 

reguleringsomfanget med 10 pct. i perioden 2016-2018

• Væksten i reguleringsomfanget skyldtes primært aftalen fra 2016, der er årsag til 66 pct.1 af stigningen, imens 2017 

aftalen er årsag til 44 pct. af stigningen1

• Kvotekoncentrationsreglernes omfang er vokset med 61% sfa. 2016- og 2017 aftalen

• Kystfiskerordningens omfang er vokset med ~280% sfa. 2016 aftalen

1. indikator: Omfang af ordningen og udviklingen heri

4. Indikator: Udviklingen i undtagelser og særregler
• Kystfiskerordningen indikerer betydelig vækst i undtagelser og særregler, fx en stigning fra 2 til 8 kvotetillægsstørrelser

• Kvotekoncentrationsreglerne karakteriserer udviklingen i den forstand at reguleringen er målrettet få personer

1) En entydig opdeling af kompleksitetsbidrag fra politiske aftaler er udfordret af, at nogle kvotekoncentrationstiltag går igen i begge aftaler. Konkrete tiltag, der fremgår af begge aftaler, er tilskrevet 2016 aftalen, 

da denne blev indgået først. Tiltag, der kun på formåls niveau er specificeret i 2016 aftalen, men konkretiseret i 2017 aftalen er tilskrevet begge aftaler. Derfor summer procenterne ikke til 100. Relevant 

regulering omfatter lovgivning og bekendtgørelser som de politiske aftaler har medført ændringer i. Omfattet er Fiskeriloven, Reguleringsbekendtgørelsen, BEK nr. 789 af 13/06/2018, BEK nr. 787 af 08/06/2018 

og BEK nr. 1471 af 11/12/2018
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Politisk aftale af d. 6 december 20161

Aftalen blev indgået af S, DF, RV og SF og afspejles i 

reguleringen primært gennem følgende:

– Indførelse af tidsubegrænset kystfiskerordning

– Indførelse af flidspulje til kystfiskerordningen

– Reduceret udlejningsloft 

– Skærpede regler for bestemmende indflydelse

– Skærpede oplysningskrav

– Sikring af flådekapacitet til yngre fiskere

Øget reguleringsomfang har de seneste år primært været drevet af to politiske aftaler

• De politiske aftaler fra henholdsvis d. 6 dec. 2016 og d. 16. nov. 2017 har været med til at øge reguleringens omfang

• Den nye kystfiskerordning og de nye kvotekoncentrationsregler afspejler i stort omfang aftalernes indflydelse på reguleringsomfanget 

KonklusionCaseUddybes i kystfiskerordningscasen Uddybes i kvotekoncentrationscasen

De to politiske aftaler indeholder konkrete tiltag, primært 

vedrørende kystfiskeri og kvotekoncentration 

… og har været med til at øge omfanget i reguleringen de 

seneste to år

• Ændringer i bekendtgørelser og lovgivning, der kan føres 

direkte tilbage til de politiske aftaler har øget 

reguleringsomfanget med 10 pct. i perioden 2016-2018

• Væksten i reguleringsomfanget skyldtes primært aftalen fra 

2016, der er årsag til 66 pct.3 af stigningen, imens 2017 

aftalen er årsag til 44 pct. af stigningen3

Vækst i relevant regulering affødt af de politiske aftaler4

Tusind ord

1) Politisk aftale om en vækst- og udviklingspakke til dansk fiskeri; 2) Aftale om indsats mod kvotekoncentration i dansk fiskeri; 3) I grafen er den overlappende mængde fordelt ligeligt imellem aftalerne. En 

entydig opdeling af kompleksitetsbidrag fra politiske aftaler er udfordret af, at nogle kvotekoncentrationstiltag går igen i begge aftaler. Konkrete tiltag, der fremgår af begge aftaler, er tilskrevet 2016 aftalen, da 

denne blev indgået først. Tiltag, der kun på formåls niveau er specificeret i 2016 aftalen, men konkretiseret i 2017 aftalen er tilskrevet begge aftaler. Derfor summer procenterne ikke til 100; 4) Relevant 

regulering omfatter lovgivning og bekendtgørelser som de politiske aftaler har medført ændringer i. Omfattet er Fiskeriloven, Reguleringsbekendtgørelsen, BEK nr. 789 af 13/06/2018, BEK nr. 787 af 08/06/2018 

og BEK nr. 1471 af 11/12/2018. Kilder: Politisk aftale om en vækst- og udviklingspakke til dansk fiskeri, Aftale om indsats mod kvotekoncentration i dansk fiskeri, Fiskeriloven, Reguleringsbekendtgørelsen, BEK 

nr. 789 af 13/06/2018, BEK nr. 787 af 08/06/2018

Politisk aftale af d. 16 november 20172

Aftalen blev indgået af regeringen, S, DF, EL, AL, RV samt SF og 

afspejles i reguleringen primært gennem følgende:

– Nye, skærpede kvotelofter for FKA- og IOK-kvoter

– Øgede sanktionsmuligheder hvis kvotelofter ikke overholdes

– Krydsregel skærpes og indføres for FTA-andele

– Øgede krav til registrering som erhvervsfisker med A-status

3 2

3

54

51

0

48

50

47

52

47

2017 aftale

47

Baseline 2016 aftale

+7% +10%

2016 aftale 2017 aftale Baseline4
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66%

44%
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Case 1: Udvidelsen af kystfiskerordningen eksemplificerer interessentindflydelsen på 

lovgivningen samt den øgede kompleksitet

• Kystfiskerordningen indførtes for at modvirke beskæftigelsesfaldet i det kystnære fiskeri, der fulgte indførelsen af omsættelige kvoter

• Kystfiskerordningen er siden 2007 blevet betydelig mere kompleks og er vokset med ~400 pct. i omfang

• Størstedelen af denne vækst er sket ifm. 2017 revisionen af kystfiskerordningen pba. den politiske aftale den 6. december 2016

• Flere konkrete ønsker fra diverse interessenter kan genfindes i den nye kystfiskerordning

• Casens omfangsudvikl. indikerer vækst i kompl.

• Kystfiskerordningen er fra 2007 til 2018 vokset 

betydeligt i omfang med ~400 pct.; væksten er særligt 

i forbindelse med 2017 revisionen, hvor omfanget steg 

med ~ 280 pct.

1. indikator: Omfang af ordningen og udviklingen heri

2. indikator: Antal ændringer af ordningen
• Casens ændringer indikerer mulig vækst i kompl.

• Siden 2007 er ordningen blevet ændret 2 gange 

Hypotese 1: EU er en væsentlig driver af 

kompleksitet

• Kystfiskerordningen omhandler den danske 

håndtering og fordeling af nationale kvoter, 

hvilket EU ikke har omfattende indflydelse på 

Hypotese 2: Det nationale interessentlandskab har 

udviklet sig siden indførslen af omsættelige kvoter 

og har haft betydelig indflydelse på ordningen

• Kystfiskerordningen er et eksempel på, at det 

nationale interessentlandskab er en driver af 

kompleksitet i reguleringen

• Siden 2007 har flere interessenter, herunder 

miljø- og dyrevelfærdsorganisationer, involveret 

sig i kystfiskerordningen og flere 

interessentønsker kan genfindes i den seneste 

kystfiskerordning

Kystfiskerordningen eksemplificerer 

kompleksitetsudviklingen på to ud af fire indikatorer…

… og bekræfter hypotesen om nationale interessenters 

indflydelse som driver af kompleksitet

4. Indikator: Udviklingen i undtagelser og særregler
• Casens udvikl. i undtagelser indikerer vækst i kompl.

• I dag differentierer ordningen pba. flere 

dimensioner, hvilket bl.a. har ledt til 8 mulige kvote-

tillægsstørrelser i 2018 i stedet for tidl. 2 muligheder

3. indikator: Antal eksterne referencer

• Casens krydsreferencer indikerer ikke vækst i kompl.

• Der er ingen eksplicitte krydsreferencer i 

kystfiskerordningen

KonklusionCase

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – CASE: KYSTFISKERORDNINGEN
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Kystfiskerordningen blev blandt andet indført mhp. at modvirke konsolideringen i markedet, der 

delvist er et resultat af indførslen af omsættelige kvoter

• I perioden 2002-2007 blev der indført omsættelige kvoter for alle de kvotepålagte demersale og pelagiske arter. Det har ledt til, at mange kvoter er 

overført fra mindre fartøjer til store effektive fartøjer, hvilket har medført både en produktivitetsstigning og en faldende beskæftigelse i erhvervet

• For at imødegå udviklingen, der af nogle interessenter opfattes som havende medført en uhensigtsmæssig koncentration og fordeling, indførtes en 

kystfiskerordning, der tildeler mindre fartøjer en større årsmængde konsumfisk på bekostning af, at de ikke kan overføre FKA-andele til fartøjer uden 

for ordningen

• På trods af kystfiskerordnings indførsel i 2002 og markante udvidelse i 2006 har antallet af kystnære fiskere været fortsat faldene siden 2002. 

Interviews og analyse af interessenters input, fx høringssvar, indikerer, at den fortsatte markedskonsolidering har skabt et voksende ønske fra bl.a. 

interesseorganisationer og nogle politiske partier om at tilskynde det kystnære fiskeri; dette uddybes på de følgende sider

• Udviklingen har ført til en betydelig udvidelse af kystfiskerordningen i 2017, herunder indførsel af den tidsubegrænsede ordning, ekstra tilskud ved 

brug af bestemte redskaber og indførsel af en flidspulje

Indførslen af omsættelige kvoter har øget produktiviteten og reduceret beskæftigelsen
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2008 2016201320052002 2003 2004 2006 2007 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2017

ProduktivitetenFartøjer 10-18 meter1 Beskæftigelse i fiskerierhvervet

1) 10-18 meter kategorien er valgt som proxy for fartøjer, der kvalificerer sig til kystfiskerordningen, grundet datatilgængelighed. Forskellen til faktiske kvalificeringskrav i bådlængde vurderes ikke at påvirke det 

overordnede resultat. Kilde: Reguleringsbekendtgørelsen 2002-2017; Danmarks Statistik; Ekspertinterview i UM

Udviklingen i antal mindre fartøjer, produktivitet og beskæftigelse i fiskeriet (indeks, 2002 = 100) 

= år med vedtaget ændring i kystfiskerordningen

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – CASE: KYSTFISKERORDNINGEN
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Revideringer af kystfiskerordningen har været en væsentlig driver af kompleksitet i 

Reguleringsbekendtgørelsen, hvilket især ses efter 2017

Før 2017 ordning1 Efter 2017 ordning

• Kystfiskerordningen har eksisteret siden 2002 og gav indtil 2013 en simpel tildeling af ekstra årsmængder torsk og tunge

• I dag er ordningen vokset i kompleksitet og kan give 8 forskellige størrelser af kvotetillæg alt efter hvilken ordning man tilmelder sig, hvilke redskaber man fisker 

med, og hvor hurtigt man fisker sin årsmængde op. Herudover har flidspuljen medvirket, at fiskeren har flere ansøgningsterminer i løbet af året

Fartøjskrav- og begrænsninger

Fordele

• Ekstra årsmængde torsk og 

tunge

Skånsomme

redskaber2

Andre

redskaber

Skånsomme

redskaber2

Andre

redskaber

Tidsbegrænset ordning Tidsubegrænset ordning

Redskabsteknologi Redskabsteknologi

Fartøjskrav- og begrænsninger

Fordele

1) Ordningen har ikke været identisk i perioden før 2017, men har kun ændret sig minimalt siden 2006; 2) Skånsomme redskaber dækker over redskaber, der ikke trækkes langs havbunden, f.eks. garn

Kilde: Reguleringsbekendtgørelserne fra 2002-2017; Ekspertinterview i UM

Krav, der skal 

efterleves/fordel, 

der kan modtages

Krav, der ikke skal 

efterleves/fordel, der 

ikke kan modtages

• Kun overføre FKA-andele til kystfisker- eller MAF-fartøjer

• Fartøj under 15 meter

• Fangstrejser på maksimalt 2 døgn

• Over 70 pct. af fartøjets kvoter fisket op af fartøjet selv

• Fartøj under 17 meter

• Permanent binding af kvoteandele og kapacitet i ordning

• 3-årig bindingsperiode

1.Ekstra årsmængde torsk, tunge og rødspætte

2.Tillæg til ekstra årsmængde på 75 pct.

3a.Førsteret til flidspulje

3.Adgang til flidspulje ved nok fangst

3b.Maksimalt flidspuljetillæg på 40 pct. 

4.Maksimalt flidspuljetillæg på 90 pct. 

5.Maksimalt flidspuljetillæg på 75 pct. 

6.Maksimalt flidspuljetillæg på 125 pct. 

7.Mulighed for at få hævet flidspuljetillægget med 100 pct.

8.Mulighed for at få hævet flidspuljetillægget med 150 pct.

• Overføre FKA-andele til 

kystfiskerfartøjer

• Fartøj under 17 meter

• Fangstrejser under 2 døgn

• 3 årig bindingsperiode 

• Over 50 pct. af fartøjets kvoter 

fisket op af fartøjet selv

• Ekstra tillæg på 50 pct. ved 

brug af skånsomme redskaber

• Ekstra årsmængde rødspætte

Først vedtaget i 2013

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – CASE: KYSTFISKERORDNINGEN
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Tilføjelser til kystfiskerordningen:

• Ekstra årsmængder hvis der fanges med 
skånsomme redskaber 

• Øget tillæg tunge- og torskeårsmængder

• Mulighed for ekstra rødspætte-årsmængder

Tilføjelser til kystfiskerordningen:

• Tidsubegrænset ordning indføres

• Lukket kvote- og kapacitetssystem

• Flidspulje, der favoriserer skånsomt fiskeri

• Rationsfiskerordning indføres for kystfiskeri 

Tilføjelser til kystfiskerordningen:

• Ordningen tilpasses et marked med 

omsættelige kvoter

• Ordningen giver nu et tillæg til tunge- og 

torskekvoter

Kystfiskerordningen eksemplificerer hvordan et mere fragmenteret og vokalt interessentlandskab 

påvirker reguleringen…

• Kystfiskerordningen eksemplificerer udviklingen i kompleksitet og hvordan nationale interessenter har påvirket processen de seneste 10 år

• I 2013 blev en arbejdsgruppe nedsat med det formål at gentænke kystfiskerordningen og gøre den mere attraktiv for at bevare det kystnære og skånsomme fiskeri

• Rapportens anbefalinger blev ikke afspejlet i Reguleringsbekendtgørelsen i 2013, der af flere interesseorganisationer blev anset som værende utilstrækkelig

1) Høringssvar til høring af bekendtgørelse om regulering af fiskeriet i 2014-2020, 11-10-2013. Kilde: Reguleringsbekendtgørelserne fra 2002-2017; Ekspertinterview i UM; Høringssvar til høring af 
bekendtgørelser om regulering af fiskeriet i 2014-2020, 11-10-2013

”Ordningen, som den er beskrevet i bekendtgørelsesudkastet, vil ikke 

stoppe udhulingen af kystfiskerordningen (…) Det er stærkt beklageligt, 

at Fødevareministeren ikke vil gribe denne unikke mulighed for at gøre 

en ny kystfiskerordning spydspids for et naturskånsomt fiskeri, samtidig 

med at man sikrer bæredygtigheden i økonomisk og social forstand.” 

–Greenpeace, høringssvar 8. november 20131

• Arbejdsgruppen blev nedsat for at komme med anbefalinger til tiltag, der kunne 

fremme skånsomt kystfiskeri samt bevare de lokale havnemiljøer. Udvalgte 

anbefalede tiltag inkluderer:

▪ Indfør en tidsubegrænset kystfiskerordning for fartøjer under 15 meter, der 

fisker med skånsomme redskaber

▪ Hæv aktivitetskravet til 80 pct.

• Rapporten blev udarbejdet med input fra flere interesseorganisationer, herunder 

Greenpeace, Danmarks Naturfredningsforening, DFPO og et mindretal i 

kystfiskerudvalget (der senere oprettede FSK)

• Arbejdsgruppens anbefalinger blev kun i mindre grad afspejlet i 2013 revisionen 

af Reguleringsbekendtgørelsen, hvilket bl.a. skyldes at der var stor intern 

splittelse i arbejdsgruppen, og at flere af dens anbefalinger var modstridende

2006

Kystfiskerordning 

tilpasses 

2013

Arbejdsgruppe

rapport

2013

Ordning ændres

2016 

Aftale indgået 

af S, DF, RV 

og SF 

Ultimo 2017

Nuværende

ordning indføres

Medio 2017 

Høringssvar

• Den nye kystfiskerordning vedtaget i 2013 blev af flere organisationer 

kritiseret for at være utilstrækkelig

• Selvom miljø- og dyrevelfærdsorganisationerne var positive ift. tilskud 

til skånsomme fiskere, kritiserede de ordningen for at være uambitiøs, 

og ikke være vidtrækkende nok til at sikre det skånsomme kystfiskeri:

Arbejdsgruppens rapport havde en mindre øjeblikkelig indflydelse… …og flere interesseorganisationer følte deres ønsker overhørt

KompleksitetsgradUddybes på næste side

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – CASE: KYSTFISKERORDNINGEN

KonklusionCase
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… og hvordan interessenternes input genfindes i lovgivningen – med mere kompleksitet til følge

2016 

Aftale indgået 

af S, DF, RV 

og SF

Ultimo 2017

Nuværende

ordning indføres

Medio 2017 

Høringssvar

• Bl.a. som resultat af utilfredsheden med 2013 revisionen af kystfiskerordningen blev FSK oprettet i 2014. FSK kom med klare forslag til forbedringer af 

kystfiskerforhold, bl.a.: 1) en lukket kystfiskerordning, og 2) tildeling af flere fisk til kystfiskersegmentet

• Bl.a. på baggrund af FSK’s input, det fortsatte beskæftigelsesfald i fiskerierhvervet, vokale miljøorganisationer og mediebevågenhed opstod et politisk ønske 

om en mere omfattende, fordelagtig og miljøvenlig kystfiskerordning

• Det resulterede i en politisk aftale indgået af S, DF, RV og SF om en vækst- og udviklingspakke til dansk fiskeri. Udviklingspakken indeholder mange 

elementer fra arbejdsgrupperapporten fra 2013 samt FSK forslag og foreslår bl.a.:

– Tidsubegrænset kystfiskerordning for fartøjer under 15 meter

– Flidspulje, der tildeles hvis fartøjet hurtigt fanger sin årsmængde op

– Ekstra tillæg til skånsomme og mindre fiskefartøjer

– Tildeling af nye fiskearter f.eks. gennem rationsfiskeriordning for kystnære fiskere

• Reguleringsbekendtgørelsen fra 2017 indeholdte mange elementer fra den politiske aftale indgået af S, DF, RV og SF 

…og høringsvar fra int. organisationer tilpassede den endelige udformning

• Den endelige bekendtgørelse har desuden elementer fra høringssvar fra 

interesseorganisationer. Fx genfindes elementer vedrørende:

– Oprindeligt var ekstratildeling ved brug af skånsomme redskaber ikke en del 

af flidspuljen. FSK udtrykte dog ønske om dette i deres høringssvar, og den 

endelige ordning indeholdte et 50 pct. tillæg til skånsomme fiskere. Se §71 

stk. 4 - stk. 8

– FSK foreslog, at fartøjer kunne søge om ekstratildeling ud over de 

maksimale satser, forudsat at fartøjet har haft en 100 % udnyttelse af 

fartøjets årsmængde. En sådan mulighed fremgår i flidspuljen af §71 stk. 5

– Både DFPO og FSK udtrykte ønske om, at flidspuljen skulle fordeles i løbet 

af året og ikke ved årets start. Dette ønske genfindes i den endelige 

bekendtgørelse §71 stk. 2

Aftale indgået af S, DF, RV og SF satte rammerne for kystfiskerordningen…

• Bl.a. som følge af kritikken af 2013 revisionen af Reguleringsbekendtgørelsen og den fortsatte konsolidering af markedet, opstod et politisk ønske om revidering af 

kystfiskerordningen. Det førte i 2016 til en aftale mellem S, DF, RV og SF , der var mere vidtgående ift. tiltag målrettet miljøet og det kystnære fiskeri

• I den nuværende kystfiskerordning genfindes flere elementer præsenteret i den politiske aftale i 2016 samt elementer foreslået af interessentlandskabet i de 

efterfølgende høringssvar. Kystfiskerordningen eksemplificerer hvordan de nationale interessenters ønsker har påvirket gældende regulering

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – CASE: KYSTFISKERORDNINGEN

Kompleksitetsgrad

Kilde: Reguleringsbekendtgørelserne fra 2002-2017; Ekspertinterview i UM; Høringssvar til høring af bekendtgørelser om regulering af fiskeriet i 2014-2020, 11-10-2013

KonklusionCase

Tilføjelser til kystfiskerordningen:

• Tidsubegrænset ordning indføres

• Lukket kvote- og kapacitetssystem

• Flidspulje, der favoriserer skånsomt fiskeri

• Rationsfiskerordning indføres for kystfiskeri 
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Case 2: Kvotekoncentrationsreglerne har været en stor driver af kompleksitet i 2018

• Siden indførelsen af omsættelige kvoter er kvotekoncentrationsreglerne jævnligt blevet revideret, særligt som resultat af den politiske 

aftale af 16. november 20171

• De nye regler er målrettet få personer, men har ført til en betydelig forøgelse af kvotekoncentrationsreglernes omfang

2. indikator: Antal ændringer af ordningen
• Fra 2007 til 2018 er der lavet væsentlige ændringer af reglerne for koncentration af FKA-kvoter 4 gange3

• Fra 2003 til 2018 er der lavet væsentlige ændringer af reglerne for koncentration IOK-kvoter 7 gange3

• De mange regelændringer er med til at skabe uklarhed om gældende regler

De nye kvotekoncentrationsregler er udtryk for kompleksitetsudviklingen på tre ud af fire indikatorer2

3. indikator: Antal eksterne referencer

• Casens krydsreferencer indikerer ikke vækst i kompleksitet

• Der er ingen eksplicitte krydsreferencer 

KonklusionCase

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – CASE: KVOTEKONCENTRATIONSREGLER

1) Også delvist et resultat af den politiske aftale af 6. december 2016; 2) Kompleksitetsframeworkets to hypoteser vedr. drivere af kompleksitet undersøges ikke for denne case, da formålet med casen er at 

afklare kompleksitetsudviklingen sfa. de to politiske aftaler. Det bemærkes dog, at kvotekoncentrationsreglerne omhandler den danske håndtering og fordeling af nationale kvoter, hvilket EU ikke har omfattende 

indflydelse på. I stedet har nationale aktører har været de primære drivere af kompleksitetsudviklingen; 3) Kvotekoncentration i dansk fiskeri, 2017, Rigsrevisionen; 

• De nye Kvotekoncentrationsregler har medført en vækst i kvotekoncentrationsreguleringen på 61 pct.

• Casens omfangsudvikling indikerer vækst i kompleksitet

1. indikator: Omfang af ordningen og udviklingen heri

4. Indikator: Udviklingen i undtagelser og særregler
• Den nye lovgivning er karakteriseret ved at berøre meget få personer, for hvem den kan få omfattende betydning

Uddybes på følgende sider
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Kvotekoncentrationsreglerne blev ændret for at modvirke øget kvotekoncentration, og har 

medført en betydelig vækst i reguleringens omfang

KonklusionCase

• Siden indførelsen af omsættelige kvoter er kvotekoncentrationen steget år for år

• For at modvirke denne udvikling blev det med den politiske aftale af 6. november 2017 besluttet, at kvotekoncentrationsreglerne skulle skærpes, 

hvilket har medført et øget reguleringsomfang

5,0

5,0

3,0

0

2

4

6

8

2016 2018

8,0

+61%

Kvotekoncentrationsreglerne blev revideret for at modvirke, at 

enkeltpersoner ejer store dele af den danske fiskekvote… … og har resulteret i et øget reguleringsomfang 

Vækst i kvotekoncentrationsreglerne fra 2016 til 2018 

• Siden indførelsen af omsættelige kvoter er kvotekoncentrationen 

steget år for år

• Specielt IOK-kvoterne er blevet koncentreret på få ejere1

1) Kvotekoncentration i dansk fiskeri, 2017, Rigsrevisionen; 2) Det er ikke nødvendigvis de samme 16 kvoteejere, der refereres til i begge år; 3) Der er betydelig usikkerhed omkring dette tal, da baseline for 

kvotekoncentrationsreguleringen spreder sig over flere bekendtgørelser og lovgivninger og dermed er svær at afgrænse. Baseline tager udgangspunkt i daværende bekendtgørelser, lovgivninger og kapitler samt 

afsnit heri, der direkte relaterede sig til kvotekoncentrationsregler; 4) Dvs. at 75 pct. af samtlige ord tilføjet til Reguleringsbekendtgørelsen i 2018 omhandlede kvotekoncentrationsregler. Kilder: Politisk aftale om 

en vækst- og udviklingspakke til dansk fiskeri, Aftale om indsats mod kvotekoncentration i dansk fiskeri, Fiskeriloven, Reguleringsbekendtgørelsen, BEK nr. 789 af 13/06/2018, BEK nr. 787 af 08/06/2018;

Kvotekoncentration i dansk fiskeri, 2017, Rigsrevisionen

Tusind ord

• Den samlede kvotekoncentrationsregulering steg med 61 pct.3 i 

perioden 2016-2018

• De nye kvotekoncentrationsregler står for ~75 pct.4 af væksten i 

Reguleringsbekendtgørelsen fra 2017 til 2018, og har alene forøget 

Reguleringsbekendtgørelsens omfang med ~6 pct. 53%

2012 2017

67%

+14

De største 16 kvoteejeres andel af den samlede IOK-kvote1,2

Nye kvotekoncentrationsregler Baseline

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – CASE: KVOTEKONCENTRATIONSREGLER

• For at modvirke udviklingen, blev kvotekoncentrationsreglerne 

skærpet betydeligt i 2018. De væsentligste ændringer var:

– FKA- og IOK-kvotelofter fastsat til henholdsvis 4 pct. og 10 pct., 

og gælder nu også for selskaber

– Skærpelse af Krydsreglen for IOK-kvoter til 1 pct.

– IOK bliver omfattet af reglerne om bestemmende indflydelse

– Krydsregel indføres for FTA-andele (muslinger og østers)

– Der indføres et aktivitetskrav på 25 pct.

– Udlejningsloftet sænkes til 75 pct.
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Kvotekoncentrationsreglerne påvirker i høj grad enkelte personer, men påfører også i mindre grad 

erhvervet som helhed nye administrative byrder

• Kvotekoncentrationsreglerne, herunder særligt de nye kvotelofter og krydsregler fra den politiske 2017 aftale, vil påvirke få personer og fartøjer

• For disse personer og fartøjer vil de nye regler skabe flere administrative byrder, specielt i overgangsfasen, men også på længere sigt

• Reglerne har desuden mindre afledte effekter, idet der pålægges hele erhvervet yderligere administrative byrder, om end i mindre grad

KonklusionCase

De nye kvotekoncentrationsregler vil primært påvirke et 

fåtal af de danske erhvervsfiskere. På baggrund af 

Rigsrevisionens rapport1 fra 2017 og et studie fra 

Københavns Univseritet2 (2018) kan det udledes, at:

• De nye regler ikke forventes at påvirke nogen 

nuværende FKA-fiskere3

• 11 personer vil blive berørt af den skærpede krydsregel 

for IOK-kvoter

• 16 personer ejede i 2017 67 pct. af IOK-kvoten, hvorfor 

det forventes, at kun få personer vil komme over den 

tilladte IOK-kvoteandel som resultat af de nye regler om 

bestemmende indflydelse4

• 265 fartøjer bliver berørt af det nye aktivitetskrav, hvoraf 

129 fartøjer ikke var fiskeriaktive i 2017 (omfatter bl.a. 

kvotejoller)

Byrde, der rammer få i erhvervet Byrde, der rammer store dele af erhvervet

Et mindre antal personer og fartøjer kan blive berørt af de 

nye kvotekoncentrationsregler…

… der kan føre til nye administrative byrder, særligt for de få, men også i 

mindre grad for hele erhvervet  

Eksempler på byrder, som de nye regler medfører:

Enkelte fiskere kan have bestemmende indflydelse over nok 

kvoter til, at de ikke overholder de nye regler. Tilpasning til de nye 

regler vil være en administrativ byrde og potentielt set en 

økonomisk byrde for de relevante fiskere.

Nye regler om bestemmende indflydelse har pålagt hele erhvervet 

ekstra oplysningskrav, b.la. gennem bekendtgørelse nr. 789 af 

13/06/20185.

De nye regler pålægger, at man skal afhænde kvote-

andele, hvis ændringer i den danske kvote medfører, at man 

overskrider den tilladte mængde. Dette kan fremadrettet potentielt 

pålægge enkelte fiskere store økonomiske byrder.

De nye regler underlægger selskaber kvoteloftsreglerne. Dette 

kan medføre, at nogle selskaber må frasælge kvoteandele, eller er 

nødsaget til at omlægge deres virksomhedsstruktur.

1) Kvotekoncentration i dansk fiskeri, 2017, Rigsrevisionen; 2) Mulige Økonomiske Konsekvenser ved indførelse af visse kvotekoncentrationsregler i dansk fiskeri, 2018, Københavns Universitet; 3) 

Udenrigsministeriet oplyste i 2017 til Rigsrevisionen, at ingen FKA-fiskere i 2017 ejede mere end 3,5 pct. af den samlede FKA-kvote, og at der reelt ikke er noget generelt kvotekoncentrationsproblem i FKA-

fiskeriet; 4) Der er usikkerhed omkring det nøjagtige antal personer, der vil blive berørt af de nye kvotekoncentrationsregler, idet det endnu ikke er fuldt ud kortlagt, hvor mange selskaber, der ejer kvoter ud over 

det tilladte, og hvor mange personer, der gennem bestemmende indflydelse ejer kvoter over den tilladte mængde. Tilsvarende er konsekvenserne af de nye lofter over de enkelte IOK-arter ikke fuldt afdækket; 

5) Bekendtgørelse om oplysning af ejerkredsen i erhvervsfiskerselskaber; 

Kilder: Kvotekoncentration i dansk fiskeri, 2017, Rigsrevisionen; Mulige Økonomiske Konsekvenser ved indførelse af visse kvotekoncentrationsregler i dansk fiskeri, 2018, Københavns Universitet

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – CASE: KVOTEKONCENTRATIONSREGLER



43STRUENSEE & CO.

KonklusionCase

Kompleksitetsanalysen finder, at fiskeriområdet er regulativt komplekst, er steget i kompleksitet 

de seneste år og at både EU og nationale interessenter fremmer kompleksiteten

Kompleksitet

Primære resultater:

1) Fiskeriområdet er kendetegnet ved en høj grad af regulativ kompleksitet, der er vokset siden år 2000. Det skyldes bl.a. i) et stadigt stigende 

regelomfang, ii) stor forandringshyppighed i regler og iii) høj grad af detailstyring og særregler

2) Både EU og nationale interesseorganisationer er identificeret som vigtige drivere af kompleksitet. Fragmentering i nationalt interessentlandskab 

kombineret med fælles beslutningstagen i EU peger i retning af fortsat stor spredning i aktører, der vil søge indflydelse på rammesætning i fiskeriet 

– dette vil formentlig svække mulighederne for markant at reducere kompleksitet fremover

3) I den følgende analyse af administrative byrder i fiskerierhvervet undersøges bl.a. hvordan erhvervet håndterer den regelskabte kompleksitet

Indikator 2: Stor forandringshyppighed…

• Siden 2008 er vedtaget 302 nye/ændrede 

bekendtgørelser

• Det svarer til en gennemsnitlig årlig hyppighed 

på 29 bekendtgørelser

• Antallet forventes dog at falde i 20182

Indikator 3: Få krydsreferencer…

• 28 af 406 referencer (7%) i områdets regulering 

er krydsreferencer til andre bekendtgørelser. 

Det indikerer begrænset kompl. som følge heraf

• Interviews indikerer dog, at erhvervet oplever 

kompl. grundet reguleringsstrukturen

Indikator 1: Omfanget er vokset…

• Siden 2000 er fiskeriloven vokset med 37%, 

områdets 135 bekendtgørelser med 37% og 

reg.bek. med 91%

• Det svarer til en årlig vækst på henholdsvis 2%, 

2% og 4%

Hypotese 2: Nationale int. fremmer kompl.

• Interviews, høringssvar mv. indikerer at 

nationale interessenter driver kompleksitet, 

særligt ift. kvotesystemet

• Kystfiskerordningen eksemplificerer udvikling i-

og indflydelse fra interessenter

Indikator 4: Flere undtagelser i 2017…

• Antallet af undtagelser i Regulerings-

bekendtgørelsen er steget med 43% (fra 23 til 

33) fra 2006 til 2017

• Interviews indikerer betydelig kompleksitet som 

følge af undtagelser

Hypotese 1: EU fremmer kompleksitet…

• 29% (118) af krydsreferencerne henviser til EU 

forordninger eller direktiver

• Interviews og gennemgang af lovgivningen 

indikerer, at EU driver kompleksitet vedr. 

kontrol og teknik

1) Kompleksitetsgraden illustreret på skalaen er baseret på en vurdering, der illustrativt opsummerer de samlede resultater, herunder kvantitative dataanalyser, interviews, tekst gennemgange, mv.; 2) 

Forventningen er baseret på det nuværende antal bekendtgørelser for 2018, samt Fiskeristyrelsens input

Høj kompleksitet1Lav kompleksitet

SPOR 1: UDVIKLKING I KOMPLEKSITET – KONKLUSION
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Agenda

Ledelsesresume1

Kortlægning af erhvervet2

Spor 1: Udvilking i kompleksitet3

Spor 2: Byrder i fiskerierhvervet4

Initiativer5

Appendix6
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Byrdeanalysen præsenteres ved 

følgende 7 trin:

1. Introduktion

2. Overordnede resultater

3. Driftskrav

4. Teknikkrav

5. Kontrolkrav

6. Kvotekrav

7. Registreringskrav 

Analysen tager udgangspunkt i fem trin, der gradvist identificerer administrative og øvrige byrder 

i fiskerierhvervet

• Nedenfor gives et overblik over den metodiske tilgang til identificering og opgørelse af administrative og øvrige byrder i fiskerierhvervet samt analysens opbygning

• Det fremgår, at der startes bredt med udgangspunkt i relevant regulering på området, hvorefter bruttolisten af krav gradvist indsnævres mhp. at fokusere analysen 

på de krav, der driver de største byrder 

Overblik over metodisk tilgang til identificering og opgørelse af administrative byrder

Kvalificering af 

bruttoliste med krav

• ~180 krav er 

identificeret pba. 

screening

• Bruttoliste 

kvalificeres med 

input fra UM og 

interesse-

organisationer

• Krav konsolideres 

til fem kategorier: 

driftskrav, 

teknikkrav, 

kontrolkrav, 

kvotekrav og 

registreringskrav

Opgørelse og 

kvantificering af 

byrder

• Opgørelse af byrder 

lægger sig op ad 

Erhvervsstyrelsens 

anbefalinger

• Analysen 

afgrænses til 

administrative og 

øvrige byrder

Besøg hos erhvervet

• Erhvervet 

afdækkes bredt ift. 

interesser og 

geografi mhp. at 

indhente og vali-

dere data 

(tidsestimater, 

direkte 

omkostninger og 

business as usual)

• Ca. 60 interviews 

med erhvervet, 

primært fiskere, 

men også 

fiskerikonsulenter, 

puljer, fiskeri-

foreninger mv.

Etablering af 

baseline

• Erhvervet 

segmenteres i tre 

populationer 

(små, mellem og 

store fartøjer2)

• Byrder beskrives 

og kvantificeres 

hvor muligt på 

tværs af de fem 

kategorier og de 

tre segmenter

Kortlægning og 

screening af 

lovtekster

• Gennemgang af 

udvalgte lovtekster 

mhp. at identificere 

krav

• i) Fiskeriloven; ii) 

Regulerings-

bekendtgørelsen; 

iii) Kapacitets-

bekendtgørelsen; 

iv) Pulje-

bekendtgørelsen; v) 

Registrering som 

erhvervsfisker med 

A-status; vi) EU’s 

Kontrolforordning 

og vii) EU’s  

Teknikforordning1

1 2 3 4 5

1) EU’s Tekniske Forordning behandles særskilt, idet de fleste tekniske krav, bl.a. til udstyr, behandles ifm. kontrolforordningens bestemmelser ifm. compliance; 2) Segmentering og kategorisering uddybes på 

følgende sider

SPOR 2. BYRDER I FISKERIERHVERVET - INTRODUKTION 

Analysen præsenteres i 7 trin
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Fiskerierhvervets byrder kan opdeles i fem kravkategorier

Overordnede kravkategorier samt eksempler på underkrav anvendt i interviews

Registreringskrav (side 60-61)

Registreringskrav vedrører diverse krav til 

registrering af fartøjer, herunder modernisering, 

kapacitet og ejerskifte.

Byrder i 

fiskerierhvervet

(bruttoliste med 

~180 krav, udledt fra 

primær lovgivning)

Krav som fiskere har 

direkte berøring med

Krav som fiskere har 

udliciteret til anden 

part

Genstand for krav

Driftskrav (side 52-53)

Driftskrav vedrører den daglige drift af fartøjer, 

herunder meldepligt og landingserklæring. 

Fiskere har direkte berøring med driftskrav.

Teknikkrav (side 54-55)

Teknikkrav vedrører diverse krav til redskaber 

og udstyr samt fartøjsovervågning, herunder 

satellit. Fiskere har direkte berøring med de 

tekniske krav.

Kontrolkrav (side 56-57)

Kontrolkrav går på tværs af de fem 

identificerede hovedkategorier og vedrører de 

krav og procedurer, som erhvervet skal opfylde 

ved kontrol til havs samt til lands. 

Kvotekrav (side 58-59)

Kvotekrav vedrører de krav, der er opstillet i 

lovgivningen omkring bl.a. køb og salg af 

kvoter, leje af årsmængder, samt til- og 

frameldinger til diverse ordninger.

Kilde: Fiskeriloven; Reguleringsbekendtgørelsen; Kapacitetsbekendtgørelsen; Puljebekendtgørelsen; Registrering som erhvervsfisker med A-status; EU’s Kontrol og Teknikforordning; Interviews med erhvervet

SPOR 2. BYRDER I FISKERIERHVERVET - INTRODUKTION

Registrering som erhvervsfisker

Registrering af fartøjsejerskifte 

Registrering af modernisering

Registrering af fiskefartøjer

Registrering af kapacitet

Landingserklæring

Bjergning af redskaber

Meldepligt (ind- og udsejling)

Meldepligt (anden) 

Omladning

Separat stuvning af demarsale arter

Vejning ved landing og registrering

Certificering af maskineffekt

Drift af fartøjsovervågningssystem

Mærkning af redskaber

Installering af fartøjsovervågningssystem

Fastgørelse af ikke anvendte fiskeriredskaber

Uregelmæssigheder ved fartøjsovervågningssystem

Udstyr til bjergning

Tekniske krav til maskestørrelser, paneler mv.

Kontrol til havs 

Kontrol til lands

Ansøgning om aktivitet inden for puljen

Leje af årsmængde og salg af promille

Indsende oplysninger

Til- og framelding til puljefiskeri

Overførsel af årsmængde fra FKA til MAF fartøjer

Lånekvoter

Til- og framelding til kystfiskerordningen

Ansøgning om tilladelse til rationsfiskeri

Ansøgning om parfiskeri

Vejeudstyr

• Krav udledt fra primær lovgivning er inddelt i fem overordnede kravkategorier samt en række underkrav, der er anvendt i interviews med erhvervet 

• De fem overordnede kravkategorier er: driftskrav, teknikkrav, kontrolkrav, kvotekrav og registreringskrav og uddybes på side 44-61

• Fiskerne har direkte berøring med drifts-, teknik- og kontrolkrav, men har effektivt skærmet sig fra kvote- og registreringskrav, der er udliciteret til anden part

1

2

3

4

5
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Erhvervet er segmenteret i tre populationer pba. fartøjslængde

1) Fartøjer under 10 m er fritaget fra meldepligter, dog bortset fra Østersøen hvor fartøjer under 8 m er fritaget; 2) Beregnet pba. antal havdage divideret med antal dage pr. fangstrejse for hvert segment. Kilde: 

Fiskeristyrelsen, antal fartøjer pr. 22 november 2018; Interviews med erhvervet, herunder fiskere, fiskerikonsulenter, puljebestyrer og -medarbejdere, administrativt personale, fiskeriforeninger, lokalforeninger, 

interesseorganisationer mv. 

Erhvervsfiskeri

Under 10 m

Mellem 12-17 m

MAF under 17m

Over 40 m

Typer af fiskeri

Mellem 10-12 m

Erhvervssegmentering

Mellem 17-40 m

Licens 1000

FKA og IOK fartøjer

Licens 1001

Mindre aktive fartøjer 

(MAF)

Licens 1002

Øvrige fartøjer (ØF) 

muslingefartøjer

Fartøjer m. tilladelse          

til muslingefiskeri

396

80

119

30

73

644

162

Andre ØF

666

664

787

593

2092

Primær fokus

• Segmenteringen er sket mhp. at tage højde for, at fartøjslængde har betydning for eksponering til byrder

• Erhvervssegmentering anvendt i analysen fokuserer på licens 1000 fiskeri der er inddelt i 3 hovedkategorier: små, mellem og store fartøjer

• For hvert segment angives gennemsnitligt antal dage pr. fangstrejse og fangstrejser pr. år, samt besætningens størrelse

• Det lille segment inddeles yderligere i 3 undersegmenter: 1) fartøjer under 10 m (fritaget for krav om meldepligt1); 2) fartøjer mellem 10-12 m (fritaget for krav om e-

log; 3) fartøjer mellem 12-17 m

Segmentering anvendt i analysen

1) Under 10 m

17 – 40 m Over 40 m

150 100

4 - 7

Små 

fartøjer

Mellem 

fartøjer

Store 

fartøjer

Fartøjs-

længde

Antal 

fartøjer

Gns. antal 

fangstrejser 

pr. år2

Besætning

40

2) 10 – 12 m

3) 12 – 17 m

119 30

1 - 2 5-10

1) 396

2) 80

3) 162

1 - 5

Antal dage 

pr. 

fangstrejse
3-10

1) 1

2) 1

3) 1 - 2

XXAntal fartøjer 2018

SPOR 2. BYRDER I FISKERIERHVERVET - INTRODUKTION
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Analysen har identificeret tre typer af administrative byrder på tværs af erhvervet

1. Byrder der kan 

kvantificeres

2. Byrder i form af 

uregelmæssighed

3. Byrder i form af 

usikkerhed

SPOR 2. BYRDER I FISKERIERHVERVET - INTRODUKTION

• Analysen identificerer tre typer af administrative byrder på tværs af erhvervet: byrder der kan kvantificeres, byrder i form af uregelmæssigheder og 

byrder i form af usikkerhed

• De tre typer af byrder gennemgås i nedenstående, mens de overordnede resultater for hver type præsenteres på de følgende tre sider

Type af byrde Definition

• Omfatter byrder, som opstår pba. 

uregelmæssig drift af satellit- og IT 

systemer

• Byrder i form af uregelmæssigheder 

skaber frustration samt udfordringer 

ift. overholdelse af krav, herunder 

meldepligt

• Omfatter byrder, som opstår pba.1) 

usikkerhed vedr. lovgivning, herunder 

gældende regler og undtagelser, samt 

tvivls- og fortolkningsspørgsmål; 2) 

usikkerhed vedr. sagsbehandling 

• Byrder i form af usikkerhed driver tid 

og bekymring ift. sanktioner

• Det er i analysen ikke muligt at estimere omkostninger for byrder i form af 

usikkerhed, selvom usikkerhed kan påføre erhvervet store omkostninger. Fx fordi 

usikkerhed vedr. regler kan føre til fejlfortolkning og dermed bøde eller fordi 

usikkerhed omkring status på licenser og ansøgninger bl.a. driver tid og kan 

medføre uopfiskede kvoter og dermed tabt indtjening

• Datainput vedr. usikkerhed beskrives kvalitativt 

Forudsætninger samt analysetilgang1

• Den metodiske tilgang til at opgøre kvantificerbare byrder lægger sig op ad 

Erhvervsstyrelsens anbefalinger til opgørelse af erhvervsøkonomiske byrder, 

herunder Vejledning om Erhvervsøkonomiske Konsekvensvurderinger samt 

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomheders Administrative Byrder 

(AMVAB)

• Omkostninger opgøres ved tidsforbrug i forbindelse med krav til indsamling, 

indberetning eller dokumentering af information omregnet til kr. samt krav til 

direkte omkostninger

• Omfatter byrder, som kan 

kvantificeres vha. tidsestimat eller 

direkte omkostning

• Byrder i form af uregelmæssigheder kan være svære at kvantificere jf. 

ovennævnte tilgange, selvom denne type af byrder kan have direkte 

omkostninger. Fx fordi uregelmæssig drift af IT-systemer kan forhindre 

overholdelse af regler og dermed føre til bøde 

• Hvor muligt estimeres omkostninger jf. Erhvervsstyrelsens anbefalinger, 

herunder nedetid for e-loggen (se s. 54-55) 

• Datainput vedr. uregelmæssigheder beskrives dog fortrinsvist kvalitativt

1) Beregningstilgang og metodeforbehold uddybes på side 106-108

Kilde: Vejledning om Erhvervsøkonomiske Konsekvensvurderinger, 2015; Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomheders Administrative Byrder (AMVAB), 2012
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Kontrol til søs

Meldepligt (anden)

U
d

li
c
it

e
re

t
Omkostninger for kvantificerbare byrder estimeres til ~40 mio. kr., svarende til ca. 1% af 

erhvervets samlede omsætning i 2017

Overblik over estimerede omkostninger for kvantificerbare byrder i fiskerierhvervet

• På tværs af de 5 kategorier er 

der identificeret omkostninger 

for 11 byrder

• Byrder er kvantificeret pba. 

datapunkter indsamlet 

gennem interviews4 med 

erhvervet og myndigheder 

(beregningstilgang og 

metodeforbehold uddybes på 

s. 106-108)

• Datakvaliteten varierer på 

tværs af de 5 kategorier. Det 

imødegås ved at validere data 

med respondenter samt 

sammenligne datapunkter 

inden for segmenter og fjerne 

evt. outliers

• Der tages dog forbehold for 

evt. over- eller 

underestimering af den 

samlede omkostning

2,2

0,2

3,5

0,6

6,3

0,4

0,1

0,1

0,2

2,1

0,3

2,2

0,1

0,1

0,4

2,9

3,2

1,5

41,2

0,2

4,3 4,0

2,8

3,7

Total

ByrdetemaType

D
ir

e
k
te

BeregningsforudsætningerPrimære byrder

SPOR 2. BYRDER I FISKERIERHVERVET - OVERORDNEDE RESULTATER

• Jf. tabellen nedenfor estimeres det kvantificerbare byrdebillede samlet til ~40 mio. kr. pr. år, svarende til knap 1% af fiskerierhvervets samlede omsætning i 2017, 

heraf udgør driftskrav samlet set den største byrde (60%)

• Byrder som fiskerne har direkte eksponering til estimeres til ~30 mio. kr. svarende til ~75% af det samlede byrdebillede, mens udliciterede byrder estimeres til ~10 

mio. kr. svarende til ~25% af det samlede byrdebillede 

• På tværs af fiskerierhvervet observeres således relativt få kvantificerbare byrder. De tre segmenter påvirkes dog forskelligt og særligt det lille segment bærer en 

stor del af de samlede omkostninger (4%1 relativt til det lille segments omsætning)

Meldepligt (ind-ud af havn)

Landingserklæring

Fartøjsovervågnings-

system (drift)

Fartøjsovervågnings-

system (anskaffelse3)

Kontrol til lands

Pulje administration

Anden kvote administration

Registreringer & Kapacitet

2. Teknik-

krav

3. Kontrol-

krav

4. Kvote-

krav

5. Reg. 

krav

1. Drifts-

krav

1) Beregnet pba. det lille segments byrdeomkostninger relativt til dets omsætning i 2017 (baseret på Danmarks Statistik). Omsætningen er baseret på fartøjer mellem 10-17,9 m, samt fartøjer under hhv. 8-10 m 

uden en farvandserklæring; 2) Datakvalitet defineres pba. adgang til data samt dens nøjagtighed; 3) se følgende sider for beregningsgrundlag; 4) Se appendix for interviewoversigt

Kilde: Interviews med erhvervet; Danmarks Statistik

Mio. kr./år3 % af byrder

60%

14%

2%

15%

9%

100%

Datakvalitet2

Fartøjsovervågnings-

system(uregelmæssighed)

x Mellem segment x Stort segmentx Alle segmenter x Lille segment
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Nøgleobservationer fra erhvervet på tværs af de fem kategorier

• Erhvervet udtrykker tilfredshed med e-log systemet, når det fungerer, men der er udbredt frustration omkring, hvad der opleves som 

utilstrækkelig regelmæssighed. Især udfald i satellit og understøttende IT-programmer fremhæves. Uregelmæssighederne koster tid i form af 

genstart af system samt opkald til døgnvagten. Herudover kan udfald i e-loggen skabe usikkerhed om hvorvidt en melding er givet

• Der opleves ofte udfald ifm. flytning af satellitter samt systemopdateringer af IT-programmer. Det skaber problemer for fiskerne i hverdagen 

samt udgifter til teknikere 

Byrder i form af uregelmæssighed og usikkerhed kan være svære at kvantificere, men fremhæves 

på tværs af erhvervet som væsentlige gener, der følger af lovgivningen

• Nedenfor præsenteres nøgleobservationer for byrder i form af uregelmæssigheder og usikkerhed 

• De to typer af byrder fremhæves på tværs af erhvervet som gener, der driver både tid, frustrationer og bekymring ift. sanktioner

• Uregelmæssigheder kommer særligt til udtryk ifm. udfald i satellit og IT

• Usikkerhed udtrykkes især ifm. landingserklæringen og kompleksitet i regelsættet 

• På de følgende sider (s. 52-61) præsenteres resultater for alle tre typer af byrder (kvantificerbare byrder, byrder i form af uregelmæssighed og 

byrder i form usikkerhed) for hver af de fem kravkategorier 

Byrder i form af uregelmæssighed 

Byrder i form af usikkerhed 

• Komplekse og til tider uklare regler skaber usikkerhed på tværs af erhvervet. Det viser sig bl.a. ved at:  

- Erhvervet oplever, at myndighederne fortolker regelsættet uensartet. Erhvervet oplever at modtage forskellige svar afhængig af hvilken 

instans eller myndighed, de henvender sig til

- Erhvervet oplever forskelle i vidensniveauet blandt fiskerikontrollen og døgnvagtens medarbejdere samt at lovgivningen fortolkes forskelligt

- Det er ofte uklart for den enkelte fisker hvilke regler og undtagelser, der er gældende. Fx hvilket redskab må anvendes i hvilket farvand? mv.

• Oplevede lange sagsbehandlingstider fører til usikkerhed omkring status på ansøgninger, licenser og kvotetildelinger. Det driver omkostninger i 

form af tid brugt på opfølgning, evt. uopfiskede kvoter mv.

Kilde: Interviews med erhvervet

SPOR 2. BYRDER I FISKERIERHVERVET - OVERORDNEDE RESULTATER

• Ifm. logbogsføring oplever erhvervet usikkerhed ift. at estimere fangst- og bifangstvægt inden for tilladte usikkerhedsgrænser. Herudover kan 

der især ved større fangster opstå usikkerhed om, hvorvidt landingserklæringen er udfyldt korrekt. Det gengives i interviews, at der opleves en 

”nul-tolerance” linje over for fejl, hvilket medfører, at udfyldning driver tid og bekymring 

Nøgleobservationer fra erhvervet på tværs af de fem kategorier
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En række byrdeobservationer fra erhvervet knytter sig til den oplevede udvikling i serviceniveauet 

i Fiskeristyrelsen

• De seneste års stærke fokus på forvaltningspraksis hos fiskerimyndighederne har ifølge erhvervet haft en effekt på myndighederne, der opleves som 

værende under et betydeligt ressourcepres

• Der udtrykkes generelt forståelse for situationen – men også frustration over, hvad der opleves som en generel forringelse af serviceniveauet 

• Set med erhvervets øjne fører det til forøget usikkerhed og højere omkostninger som følge af bl.a. forøgede sagsbehandlingstider

• Ressourcesituationen i FST er uden for rammerne af indeværende projekt – men problematikken, som oplevet fra erhvervets side, berøres kort 

nedenfor, idet flere byrdeobservationer knytter sig hertil

• De seneste par års 

politiske fokus på 

forvaltningspraksis i 

fiskerisektoren har ifølge 

erhvervet sat 

myndighederne under et 

pres, som også mærkes 

ude i erhvervet 

• Opsplitning af de fiskeri-

faglige kontorer fra det tidl. 

Landbrugs- og Fiskeri-

styrelsen fremhæves som 

en komplicerende 

fragmentering, der har 

reduceret videndeling 

internt hos myndighederne

• Erhvervet anfører, at flere 

centrale videnspersoner

er forsvundet fra centrale 

myndighedsfunktioner de 

seneste år 

Erhvervet fremhæver en række oplevelser ift. administrationen:

• Serviceniveau: Oplevelse generelt forringet

• Uensartet fortolkning af regler: Oplevelse af at regler 

mellem fiskerikontrol, døgnvagt, styrelse og departement 

tolkes forskelligt – ikke mindst efter opsplitningen af de 

fiskerifaglige kontorer fra det tidligere Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen

• Faglig sårbarhed: Den tidligere stærke faglighed opleves 

som værende under pres. På kerneområder ses FST at 

være blevet meget afhængig af enkeltpersoner 

• Forøget sagsbehandlingstid: Der opleves stigende 

ventetid ifm. udbetalingsanmodninger på diverse 

støtteordninger og behandling af tilskudsmidler, samt ifm.   

bl.a. til-og eftertildeling af licenser. Især rykning for status på 

sager driver meget tid, hvilket efterlader en oplevelse af 

forringet betjening fra myndighederne. Det er ikke muligt at 

estimere den øgede administrative byrde

• Den oplevede faglige svækkelse og 

uensartethed i fortolkning af regler har en 

forstærkende effekt ift. den usikkerhed, 

der i forvejen følger af det omfangsrige og 

komplekse regelsæt på området

Pres på myndigheder… … opleves at påvirke administrationen… …og opleves at føre til byrder for erhvervet

Usikkerhed

Ressourceanvendelse

• Erhvervet oplever at forøget 

sagsbehandlingstid kan gøre det svært at 

planlægge fiskeriet og dermed lede til tabt 

fortjeneste

• Det fremføres af enkelte respondenter, 

særligt den pelagiske sektor, at 

forsinkelse i tildeling og eftertildeling af 

kvotelicenser samt uddeling af år til år flex

i betydeligt omfang kan lede til tabt 

fortjeneste. Det følger af uopfiskede

kvoter, øgede omkostninger i forbindelse 

med fiskeriet, og forringet kvalitet/priser 

som følge af sæsonudsving

SPOR 2. BYRDER I FISKERIERHVERVET - OVERORDNEDE RESULTATER

Kilde: Interviews med bredt udsnit af repræsentanter fra administrative støttefunktioner, der bistår erhvervet med håndtering af administrative krav (især kvote og kapacitet)
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Byrder som følger af driftskrav

• Det samlede driftsbyrdepres opleves ikke som stort. Primære gener skabes snarere af uregelmæssigheder og usikkerhed end det faktiske omfang af 

kvantificerbare byrder. Det lille segment bærer dog en stor del af de samlede driftsomkostninger (54%) 

• Analysen af driftskrav tager udgangspunkt i en bredere liste af otte krav, der gradvist er indsnævret til tre temaer, der af erhvervet opleves som de primære 

driftsbyrder: meldepligt (ind-og udsejling), anden meldepligt, samt landingserklæring

• Det fremgår af grafen nedenfor, at kvantificerbare byrder samlet estimeres til 24,7 mio. kr. pr. år, hvoraf andre meldepligter og landingserklæringen udgør ca. 80%

• Byrder i form af uregelmæssighed kommer især til udtryk ifm. udfald i satellit og understøttende IT-systemer

• Byrder i form af usikkerhed kommer især til udtryk ifm. mængden af meldinger, der skal håndteres samtidigt med fiskeri

1. Meldepligt 

(ind/udsejling)

Primære byrder

2. Meldepligt 

(anden)

3. Landings-

erklæring1

2. Særligt det lille segment er påvirket, idet 

besætning på 1-2 mand skal håndtere flere 

meldingskrav og fiskeri samtidigt. Det skaber 

usikkerhed og risiko for fejl

Kvantificerbare byrder Byrder i form af uregelmæssighed Byrder i form af usikkerhed

1. Uregelmæssig drift af 

understøttende IT-systemer. 

Det kan være uklart om 

melding er afgivet

2. Uregelmæssig drift af 

understøttende IT-systemer. 

Det kan være uklart om 

melding er afgivet

• Især ved større fangster kan landingserklæringen 

være en kilde til usikkerhed, idet den skal udfyldes 

efter flere kriterier, herunder art, zone og farvand2

Primære byrder

Hovedkategori Undertema Beskrivelse

Øvrige

Bjergning af redskaber

Omladning

Meldepligt (ind- og udsejling)

Meldepligt (anden) 

Vejning ved landing og registrering

Landingserklæring 

Separat stuvning af demarsale arter 
Driftskrav

Ind- og udsejling af havn

Melding træk for træk og 

ved farvandsskifte

Udfyldning af 

landingserklæring

Definition

Driftskrav vedrører den 

daglige drift af fartøjer, 

herunder meldepligt og 

landingserklæring. Fiskere 

har direkte berøring med 

driftskrav.

Regulatorisk ophæng

• Kontrolforordningen (EU) 

• Bekendtgørelse om 

regulering af fiskeriet i 

2014-2020 

(Reguleringsbekendt-

gørelsen)

• Bekendtgørelse om 

puljefiskeri

9,7

(39%)

4,4 (18%)

24,7

10,5 (43%)

Total

Estimeret omkostningsbase (mio. kr./år)

SPOR 2. BYRDER I FISKERIERHVERVET - DRIFTSKRAV

1) Udfyldes oftest af fiskerne selv, men kan være udliciteret til administrativt personale; 2) Gør sig gældende for udfyldning via AKS og e-log. Kilde: Interviews med erhvervet

3.

Mellem

Stort

Lille

2. Erhvervet oplever udfordringer ift. at estimere 

fangstvægten i logbogen inden for tilladte 

usikkerhedsgrænser, hvilket driver både tid og 

bekymring ift. sanktioner  
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Nedbrud af de driftskrav, der er kvantificerbare

• Nedenfor ses beregninger og estimerede omkostninger for hvert af de tre driftskrav: meldepligt (ind- og udsejling); anden meldepligt og landingserklæring

• Byrder kvantificeres pba. datapunkter indsamlet gennem interviews1 med erhvervet, herunder estimater på tidsforbrug og hyppighed

• Det fremgår, at de samlede omkostninger estimeres til 24,7 mio. kr. pr. år. Heraf er særligt det lille segment påvirket med en estimeret omkostning på ~13 mio. kr. 

1) Se appendix for interviewoversigt; 2) Baseret på timeløn for fiskere på 479,08 kr. anvendt i en Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering af ændringer i Reguleringsbekendtgørelsen fra Erhvervsstyrelsen i 

2017; 3) Tallet er underestimeret givet, at de tilfælde hvor fangster over en vis størrelse, fx 300 kg torsk, alligevel påkræver en melding ikke er inkluderet.

Kilde: Interviews med erhvervet; Erhvervsstyrelsen; Fiskeristyrelsen

• Omkostningsbasen beregnes i timer og hyppighed pr. år pba. af hvert segments estimater og omregnes til kr. 

Beregningsmetode

Tid (timer) Hyppighed (pr. år) Timeløn Population Omkostning mio. kr. pr. årx x x =

Beregningsforudsætninger og dataobservationer 

Lille 

segment

Mellem 

segment

Store 

segment

Generelt

• Populationen udgøres af alle fartøjer under 17 m fratrukket 

fartøjer under hhv. 8 m (Østersøen) og 10 m med en 

farvandserklæring

• Denne del af segmentet er særligt påvirket, idet de mindre 

besætninger på 1-2 mand ofte må indstille arbejdet for at 

efterleve kravene

Omkostning mio. kr.

Kvantificerbare driftsbyrder

Tid Hyppighed Timeløn2 Population

Lille
Mellem
Stor
Total

0,16 150 479,08 3673

0,70 100 479,08
3,87 40 479,08

119
30

4,3

4,0
2,2

10,5

Lille
Mellem
Stor
Total

0,24 150 479,08 3673

0,56 100 479,08
0,36 40 479,08

119
30

6,3 
3,2
0,2

9,7

Meldepligt (ind- og udsejling)

Meldepligt (anden)

Landingserklæring

Samlet omkostningsbase for erhvervet 24,7

Lille
Mellem
Stor
Total

0,11 150 479,08 3673

0,26 100 479,08
0,28 40 479,08

119
30

2,8 
1,5
0,2
4,4

=
=
=

=

=
=

x
x x x

x
x

x
xx

x

x

x
x
x

x

x

x

x

=
=

=x

x
x

x

x
x

x

x
x

=

• Generelt set mindre påvirket af meldepligt om ind- og udsejling 

samt landingserklæring grundet færre fangstrejser pr. år og 

færre arter i fiskeriet

• Anden meldepligt og landingserklæring driver tid. Ved større 

fangster opleves der en stigende usikkerhed for at begå fejl i 

udfyldningen, hvilket medfører et ekstra tidsforbrug pga. 

dobbelttjek af indtastninger

• Tid angiver fiskernes tidsforbrug på at efterleve kravet, 

herunder til indsamling, indberetning og dokumentering af 

information. Angives i timer pr. fangstrejse

• Hyppighed angiver antal fangstrejser pr. år. Beregnet pba. 

antal havdage divideret med antal dage pr. fangstrejse for 

hvert segment

SPOR 2. BYRDER I FISKERIERHVERVET - DRIFTSKRAV

Indikator for kvalitet af datagrundlag
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Byrder som følger af teknikkrav

• Erhvervet fremhæver generelt ikke tekniske byrder som tyngende. En række mindre og lokalt baserede byrder, som ikke kan løftes nationalt og derfor ikke 

medtages i analysen, fx lokale krav til maskestørrelser, skaber dog udbredt frustration. Det medfører en potentiel underestimering af omkostningerne 

• Analysen af tekniske krav tager udgangspunkt i en bredere liste af 10 krav, der gradvist er indsnævret til tre primære krav, der udgør de primære tekniske byrder for 

erhvervet: drift, anskaffelse og uregelmæssigheder ved fartøjsovervågningssystemer

• Det fremgår af grafen nedenfor, at kvantificerbare byrder samlet estimeres til 6,2 mio. kr. pr. år.

• Byrder i form af uregelmæssighed kommer især til udtryk pga. udfald i satellitdækningen

• Byrder i form af usikkerhed kommer især til udtryk ifm. krav til teknisk udstyr

Teknikkrav vedrører 

diverse krav til 

redskaber og udstyr 

samt 

fartøjsovervågning, 

herunder satellit. 

Fiskere har direkte 

berøring med de 

tekniske krav.

Hovedkategori Undertema Beskrivelse

Primære byrder Kvantificerbare byrder Byrder i form af uregelmæssighed

1. Erhvervet ser mange fordele ved e-log systemet, men der observeres 

utilfredshed med de mange driftsudfald i satellitdækningen og de 

understøttende IT-systemer. Det fører til irritation og koster tid. Der udtrykkes 

i dele af erhvervet ønske om at overgå til en internetbaseret løsning

1. Overvågningssystemerne opdateres 2-3 gange årligt. Fiskerne oplever ofte 

udfald i satellitdækningen i forbindelse hermed

Transmissionsomkostninger 

til satellit

Udgifter til installering samt 

opdateringer af satellit

Omkostninger i form af tabt 

tid ved udfald i 

satellitdækning

• Kontrolforord-

ningen (EU)

Tekniske 

krav

Certificering af maskineffekt

Drift af fartøjsovervågningssystem

Udstyr til bjergning

Uregelmæssigheder v. fartøjsovervågningssystem

Installering af fartøjsovervågningssystem

Vejeudstyr

Øvrige

Fastgørelse af ikke anvendte fiskeriredskaber

Mærkning af redskaber

Tekniske krav til maskestørrelser, paneler mv.
Primære byrder

Sekundære byrder2

1. Drift

2. Installering1

3. Uregel-

mæssigheder

Estimeret omkostningsbase (mio. kr./år)

4,7

0,5

1,0

6,2Total

Der er generelt 

usikkerhed om 

hvilket teknisk 

udstyr, der må 

benyttes hvor, 

bl.a. ift. maske-

størrelser og 

paneler. Der 

ønskes højere 

grad af frit red-

skabsvalg

Byrder i form af usikkerhed

1) Estimeret pba. en antaget udstyrslevetid på 8 år. 2) Særligt tekniske krav skaber usikkerhed i erhvervet grundet oplevet uklarhed om redskabsvalg. Kilde: Interviews med erhvervet

Mellem

Stort

Lille

• Uregelmæssigheder kan være tidskrævende. Ved udfald kræves genstart af 

systemet og derefter opkald til døgnvagten, hvis der fortsat ikke kan opnås 

signal. De mange uregelmæssigheder skaber også usikkerhed om hvorvidt 

gældende regler, herunder meldepligten, overholdes

3.

DefinitionRegulatorisk 

ophæng

SPOR 2. BYRDER I FISKERIERHVERVET - TEKNIKKRAV
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Generelt

Nedbrud af de teknikkrav, der er kvantificerbare

• Nedenfor ses beregninger og estimerede omkostninger for hvert af de tre tekniske krav: drift, installering og uregelmæssig drift af fartøjsovervågningssystemer 

• Byrder kvantificeres pba. omkostnings- og tidsestimater, som er opnået gennem interviews1 med erhvervet

• Det fremgår, at de samlede omkostninger er estimeret til 6,2 mio. kr. pr. år. Omkostninger til drift udgør den største byrde (75 %) 

• Omkostningsbasen for hhv. drift og installering beregnes i kr. pba. af hvert segments omkostninger til disse

• Omkostningsbasen for uregelmæssigheder beregnes i timer brugt på genstart af system og opkald til døgnvagten samt antal opkald foretaget pr. år

Beregningsmetode

Tid (timer) Hyppighed (pr. år) Timeløn Population Omkostning mio. kr. pr. årx x x =

Tid Hyppighed Timeløn4 Population Omkostning mio. kr.

1) Se appendix for interviewoversigt; 2) Populationen udgøres af fartøjer over 12 m, da krav om overvågningssystem først træder i kraft ved denne længde; 3) Det antages at overvågningssystemer skiftes hvert 

8. år; 4) Baseret på timeløn for fiskere på 479,08 kr. anvendt i en Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering af ændringer i Reguleringsbekendtgørelsen fra Erhvervsstyrelsen i 2017. Kilde: Interviews med 

erhvervet; Døgnvagten

Omkostning Populationx Omkostning mio. kr. pr. år=

Omkostning Population Omkostning mio. kr.

Kvantificerbare tekniske byrder

Lille
Mellem
Stor
Total

Lille
Mellem
Stor
Total

3.653 1622

2.958 119

3.306 30

0,6
0,3

0,1

1,0

Drift af overvågningssystemer

Installering af overvågningssystemer3

Uregelmæssigheder ved overvågningssystemer 

Samlet omkostningsbase for erhvervet

2,2

12.709 1622

18.313 119
14.000 30

2,1

4,7

0,4

6,2

1622479,080,07 10 0,05

x

x
x

x
x

x

xx x

=

=
=

=
=

=

=

• Omfanget af tekniske byrder er begrænsede for dette 

segment, da fartøjer under 12 m ikke er omfattet af kravene. 

For fartøjer mellem 12-17 m opfattes udgifter til drift og 

installering dog som omkostningsfulde

• Der udtrykkes tilfredshed med systemet, når det virker. Den 

primære gene skyldes de mange uregelmæssigheder, hvilket 

skaber usikkerhed og frustration på tværs

• Omkostning for hhv. drift og installering er angivet som 

gennemsnittet for segmentets oplyste udgifter. Baseret på 

fakturaer samt estimater

• Tid estimerer fiskernes tidsforbrug på uregelmæssigheder ved 

overvågningssystemer. Operationaliseres som tidsforbrug på 

genstart og opkald til døgnvagten

• Hyppighed angiver antal opkald til døgnvagten pr. år

• Mindre påvirket af udgifter til drift og installering. Den 

primære byrde skyldes de mange uregelmæssigheder

• Mindre påvirket af udgifter til drift og installering. Den 

primære byrde skyldes de mange uregelmæssigheder

Lille
Mellem
Stor
Total

Beregningsforudsætninger og dataobservationer 

Lille 

segment

Mellem 

segment

Store 

segment

1622479,080,34 16 0,3xx x =

1622479,081,00 11 0,1xx x =
0,5

SPOR 2. BYRDER I FISKERIERHVERVET - TEKNIKKRAV

Indikator for kvalitet af datagrundlag
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Byrder som følger af kontrolkrav

• Kontrol opleves generelt ikke som en væsentlig byrde. Det anerkendes i erhvervet, at kontrollen udføres med hensyntagen til arbejdsgange, men den opleves 

dog uensartet, bl.a. ift. kendskab og tolkning af regler, hvilket skaber usikkerhed. Det indikerer, at øget fokus på ensartet kontrol på tværs af enheder og 

kontrolområder, kan være med til at adressere den usikkerhed, som opleves hos erhvervet 

• Det fremgår af grafen nedenfor, at kvantificerbare byrder estimeres til 0,2 mio. kr. pr. år

• Byrder i form af usikkerhed kan føres tilbage til det komplekse regelsæt på området. Erhvervet oplever desuden at lovgivningen tolkes forskelligt både blandt 

kontrollen og ministeriet, hvilket skaber usikkerhed for den enkelte fisker

Primære byrder

Primære byrder Kvantificerbare byrder Byrder i form af usikkerhed

Hovedkategori Undertema Beskrivelse

Kontrolkrav

Kontrol til havs

Øvrige

Kontrol til lands

Kontrol til havs

Kontrol til lands

Kontrol under fangstrejse

Kontrol ved kajen

Regulatorisk ophæng

• Kontrolforordningen 

(EU) 

• Bekendtgørelse om 

puljefiskeri

Definition

Kontrolkrav går på tværs 

af de fem identificerede 

hovedkategorier og 

vedrører de krav og 

procedurer, som 

erhvervet skal opfylde 

ved kontrol til havs samt 

til lands. 

Estimeret omkostningsbase (mio. kr./år) • Der udtrykkes generelt anerkendelse af, at kontrollen afvikles med hensyntagen til 

arbejdsgange, selvom enkelte dog udtrykker frustration. Der er således kun et begrænset 

tidstab forbundet med at stå til rådighed for kontrollen. Den primære kontrolbyrde skyldes 

den usikkerhed, som det komplekse og til tider uklare regelsæt på området medfører. Det 

er ofte uklart hvilke regler og undtagelser, der er gældende og erhvervet oplever forskelle i 

vidensniveauet blandt fiskerikontrollens kontrollører, samt at lovgivningen fortolkes 

forskelligt. Det gør sig også gældende ved henvendelser til ministeriet. Det skaber 

usikkerhed omkring regler og sanktioner

Total
• Det er erhvervets opfattelse, at der er meget detailstyring, hvilket har ført til mange og 

specifikke krav, der er svære at efterleve i praksis. Fx den tilladte tolerance på 10% for 

registrerede skøn over mængde af fisk

SPOR 2. BYRDER I FISKERIERHVERVET - KONTROLKRAV

Kilde: Interviews med erhvervet; Fiskeristyrelsen

0,1

0,2

0,1

Alle segmenter
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Nedbrud af de kontrolkrav, der er kvantificerbare

Beregningsmetode

• Omkostningsbasen for hhv. kontrol til havs og til lands beregnes samlet for hele erhvervet pba. af tidsestimater fra erhvervet samt data fra Fiskeristyrelsen

• Udregnes i timer og hyppighed og omregnes til kr.

• Nedenfor ses beregninger og estimerede omkostninger for kontrol til havs samt til lands

• Byrder kvantificeres pba. datapunkter indsamlet gennem interviews1 med erhvervet, herunder estimater på tidsforbrug, samt data fra Fiskeristyrelsen vedr. antal 

kontroller gennemført i 2017

• Det fremgår, at de samlede omkostninger er estimeret til 0,2 mio. kr. pr. år, svarende til den tid, som fiskerne må stå til rådighed for kontrollen

Tid pr. kontrol (timer) Antal kontroller (pr. år) Timelønx x Omkostning mio. kr. pr. år=

1) Se appendix for interviewoversigt; 2) Antal kontroller gennemført i 2017; 3) Baseret på timeløn for fiskere på 479,08 kr. anvendt i en Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering af ændringer i 

Reguleringsbekendtgørelsen fra Erhvervsstyrelsen i 2017 Kilde: Interviews med erhvervet; Fiskeristyrelsen; Erhvervsstyrelsen

Beregningsforudsætninger og dataobservationer 

Lille 

segment

Mellem 

segment

Store 

segment

Generelt

• Kontrol til havs og til lands fører i gennemsnit til en tabt arbejdstid 

på hhv. ca. 30 min. og 5 min., hvilket medfører en begrænset 

kvantificerbar byrde. Den primære byrde skyldes usikkerhed

• Tid estimerer tabt arbejdstid pr. kontrol. Operationaliseres som det 

antal timer fiskerne må stå til rådighed. Datapunkter fra erhvervet 

varierer, og der forekommer usikkerhed ift. hvor stor en del af de 

oplyste tidsestimater, der svarer til faktisk tabt arbejdstid. Derfor 

tages forbehold for evt. over- eller underestimering

• Antal angiver antal kontroller gennemført i 2017

Kvantificerbare kontrolbyrder

Total

Kontrol til lands

Kontrol til havs

Samlet omkostningsbase for erhvervet 0,2

Tid Antal2 Omkostning mio. kr.

479,08 0,1

Timeløn3

5440,52

479,08 0,12.7250,08

x x

xx

=

=

• Dele af det lille segment oplever kontrollen som tidskrævende, idet 

besætninger på 1-2 mand ofte ønsker at være til stede undervejs. 

Herudover er pladsen på mindre fartøjer begrænset, hvilket kan 

gøre det svært for kontrollen at udføre sine opgaver uden at 

forstyrre fiskeren

• Tidsforbrug ved kontrol opleves som begrænset. Den primære 

byrde opleves som usikkerhed

• Tidsforbrug ved kontrol opleves som begrænset. Den primære 

byrde opleves som usikkerhed

Total

SPOR 2. BYRDER I FISKERIERHVERVET - KONTROLKRAV

Indikator for kvalitet af datagrundlag
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Byrder som følge af administration af kvotekrav

• Administration af kvotekrav opleves ikke direkte som en byrde af fiskerne, idet de i høj grad har udliciteret opgaven til anden part. Fiskerne afskærmer sig fra 

disse byrder ved bl.a. at betale til medlemskab af puljefiskerordninger og til administrativt personale i fiskeriforeninger

• Analysen af kvotekrav tager udgangspunkt i en liste af 10 krav

• Det fremgår af grafen nedenfor, at kvantificerbare byrder estimeres til en samlet omkostning på 6,4 mio. kr. pr. år

• Byrder i form af usikkerhed kan føres tilbage til det komplekse regelsæt på området

Regulatorisk ophæng

• Bekendtgørelse om 

regulering af fiskeriet i 

2014-2020 

(Reguleringsbekendt-

gørelsen)

• Bekendtgørelse om 

puljefiskeri

Definition

Kvotekrav vedrører de 

krav, der er opstillet i 

lovgivningen omkring 

bl.a. køb og salg af 

kvoter, leje af 

årsmængder, samt til- og 

frameldinger til diverse 

ordninger

Primære byrder

Hovedkategori Undertema

Kvotekrav

Ansøgning om aktivitet inden for puljen

Leje af årsmængde og salg af promille

Indsende oplysninger

Til- og framelding til puljefiskeri

Overførsel af årsmængde fra FKA til MAF fartøjer

Lånekvoter

Til- og framelding til kystfiskerordningen

Ansøgning om tilladelse til rationsfiskeri

Ansøgning om medvirken i parfiskeri

Øvrige

Kvotekrav 

udliciteret til 

puljer

Andre 

udliciterede 

kvotekrav

Beskrivelse

3,5

6,4

2,9

Primære byrder Kvantificerbare byrder Byrder i form af usikkerhed

• Det er en generel opfattelse blandt det administrative personale, at lovgivningen vedr. kvoter er 

kompleks, og der bruges megen tid på at undersøge regler, undtagelser og ændringer. Det 

skaber usikkerhed omkring gældende lovgivning. Herudover bruges der megen tid på at orien-

tere erhvervet om ændringer og frister grundet fiskernes grundlæggende usikkerhed om sammeKvote - Pulje

Kvote - Anden

Total

Estimeret omkostningsbase (mio. kr./år)

• Administrationen oplever at modtage forskellige svar afhængig af hvilken instans eller 

myndighed, de henvender sig til. Der efterspørges større klarhed samt bedre tilgængelighed til 

overblik over gældende regler

SPOR 2. BYRDER I FISKERIERHVERVET - KVOTEKRAV

Kilde: Interviews med erhvervet, herunder fiskerikonsulenter, fiskeriforeninger, administrative medarbejdere, samt puljebestyrere og –medarbejdere

• Dele af erhvervet oplever, at de er forhindret i at fiske kvoter op pga. usikkerhed om 

tilladelser/licenser eller, at tilladelser/licenser bliver tildelt for sent (fx flex år-til-år, udenlandske 

licenser og eftertildeling fra fonde)

Alle segmenter
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• Omkostningsbasen for kvotekrav administreret af puljer udregnes pba. den årlige aktivitet i de tre nuværende puljer (Puljefiskeren, Limfjordspuljen og Dansk 

Puljefiskeri) og omregnes til kr. Den årlige aktivitet udgøres af antal medlemskaber, pris pr. medlemskab, antal transaktioner samt pris pr. transaktion

Nedbrud af de kvotekrav, der er kvantificerbare

• Nedenfor ses beregninger og omkostninger for kvotekrav, der inddeles i to underkategorier: i) kvotekrav administreret af puljer; ii) andre kvotekrav administreret af 

fiskerikonsulenter og administrative medarbejdere. Opdelingen af kvotekrav sker pba. organiseringen i erhvervet, hvor puljer i høj grad varetager de administrative 

byrder, der vedrører til- og framelding til puljefiskeri samt leje, overførsel og salg af kvoter og årsmængder. Fiskeriforeninger og administrativt personale bistår i 

begrænset omfang ved puljefiskeri, og varetager herudover registreringskrav såsom ansøgning om tilladelser til rationsfiskeri og parfiskeri

• Fiskerne selv er i høj grad afskærmet fra denne type krav, men pålægges en direkte omkostning for den administrative organisering

Beregningsmetode

Antal medlemskaber Pris pr. medlemskab Antal transaktioner Pris pr. transaktion Omkostning mio. kr. pr. årx + x =

1) Dansk Puljefiskeri tilbyder 4 typer medlemskaber til en pris på mellem 2.500-3.500 kr. En gennemsnitspris på 3.000 kr. benyttes i beregningen; 2) Antal transaktioner, der ydermere finder sted uden for puljen; 

3) Pris pr. transaktion uden for puljen; 4) Der betales 2 promille pr. transaktion og prisen afhænger derfor af transaktionens størrelse. Den samlede omkostning er beregnet pba. Dansk Puljefiskeris estimat, at 

den årlige indtægt for transaktioner svarer til ca. 50% af den indtægt, der genereres ved medlemskabsbetalinger; 5) Skibsmæglere bistår også fiskere med andre kvotekrav, herunder køb og salg af kvoter. Det 

er dog ikke muligt at adskille omkostninger til dette fra den samlede bistand skibsmæglere udøver, primært til registreringskrav jf. næste side. Der tages derfor forbehold for, at omkostningsbasen er 

underestimeret; 6) Ud af det samlede antal fiskeriforeninger på 32 estimeres 6 at være af en størrelse, hvor formanden bistår fiskere med andre kvotekrav; 7) Timeløn for fiskerikonsulenter på 290,23 kr. baseret 

på Danmarks Statistik SLON20, kategori 2132. Timeløn for administrativt personale på 239,71 kr. baseret på Danmarks Statistik SLON20, kategori 41. Kilde: Interviews med erhvervet, Danmarks Statistik

• Omkostningsbasen for andre kvotekrav udregnes pba. antal årsværk (ÅV), der er beskæftiget i sektoren med andre kvotekrav, og den andel af deres arbejdstid, der 

benyttes på opgaven
Antal timer Timelønx Omkostning mio. kr. pr. år=

• Pba. af datagrundlaget estimeres det, at seks 

fiskerikonsulenter, seks formænd for 

fiskeriforeninger samt seks administrative 

medarbejdere er beskæftiget med kvotekrav. 

Antal timer er estimeret pba. af den procentvise 

andel af den samlede arbejdstid hver type af ÅV 

benytter på andre kvotekrav

3,5

1,0
1,2
0,7

Kvantificerbare kvotebyrder

Samlet omkostningsbase for erhvervet 6,4

Kvote - Pulje

Kvote – Anden5

Total

Total
Dansk Puljefiskeri
Limfjordspuljen
Puljefiskeren

Antal 

medlemskaber

Pris pr. 

medlemskab

Antal 

transaktioner

Pris pr. 

transaktion

2.000 (2502)
1.200
5.000

180 (2403)
180

Omkostning 

mio. kr.

1,1
0,4
2,0

Timeløn7

NA4

Antal timer Omkostning mio. kr.

6 adm. medarbejdere
6 formænd6

6 fiskerikonsulenter 3.463
4.186
2.699

290,23
290,23
239,71

2,9

200
64
450

3.500
2.500
3.0001

x

x
x x

x
x

x
x
x

=
=
=

+
+
+

=
=
=

SPOR 2. BYRDER I FISKERIERHVERVET - KVOTEKRAV

Indikator for kvalitet af datagrundlag

Beregningsforudsætninger og dataobservationer 

Kvote -

Pulje

Kvote -

Anden

• Beregninger er baseret på data fra Puljefiskeren, 

Limfjordspuljen og Dansk Puljefiskeri

• Pris pr. medlemskab og transaktion varierer 

imellem de tre puljer, men erhvervet har effektivt 

formået at organisere sig til en lav omkostning, 

der skærmer fiskerne
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Byrder som følge af registreringskrav

1) I dette tilfælde er byrder opdelt efter hvilken ekstern part, byrden er udliciteret til. Kilde: Interviews med erhvervet, herunder fiskerikonsulenter, fiskeriforeninger, administrative medarbejdere, puljebestyrere og 

–medarbejdere, samt skibsmægler

• Registreringskrav opleves ikke direkte som en byrde af fiskerne, idet de i høj grad har udliciteret opgaven til anden part. Fiskerne betaler dog for at afskærme 

sig fra disse byrder, bl.a. til administrativt personale i fiskeriforeninger samt skibsmæglere

• Analysen af registreringskrav tager udgangspunkt i en liste af seks krav

• Det fremgår af grafen nedenfor, at de kvantificerbare byrder samlet estimeres til 3,7 mio. kr. pr. år

• Byrder i form af usikkerhed kommer især til udtryk ifm. lovgivningen

Primære byrder

Hovedkategori Undertema

Registrerings-

krav

Registrering som erhvervsfisker

Registrering af fartøjsejerskifte 

Registrering af modernisering

Registrering af fiskefartøjer

Registrering af kapacitet

Øvrige

Regulatorisk ophæng

• Kontrolforordningen (EU)

• Bekendtgørelse om registrering som 

erhvervsfisker med A-status

• Bekendtgørelse om fartøjer, der 

anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i 

saltvand (kapacitetsbekendtgørelsen) 

• Bekendtgørelse om regulering af 

fiskeriet I 2014-2020 

(Reguleringsbekendtgørelsen)

• Bekendtgørelse om puljefiskeri

Definition

Registreringskrav 

vedrører diverse 

krav til registrering 

af fartøjer, herunder 

modernisering, 

kapacitet og 

ejerskifte.

Beskrivelse

Udliciteret til

- adm pers.

- skibsmægl.

Estimeret omkostningsbase (mio. kr./år)

Primære byrder1 Kvantificerbare byrder Byrder i form af usikkerhed

• Som det også gør sig gældende ved kvotekrav, er det en udbredt opfattelse blandt det 

administrative personale, at lovgivningen er kompleks, og der bruges også her megen 

tid på at undersøge og holde sig opdateret i regler, undtagelser og ændringerAdm. personale 

• Herudover driver især registreringer om ejerskifte, modernisering, og kapacitet megen 

tid. Grundet det komplekse regelsæt bruges der ekstra tid på dobbelttjek af regler mv. 

SPOR 2. BYRDER I FISKERIERHVERVET - REGISTRERINGSKRAV

Skibsmæglere

Total

1,3

3,7

2,4

• Særligt kapacitetskrav fremhæves som en byrde. Det er ikke muligt at tilgå information 

vedr. den samlede ledige kapacitet i markedet, hvilket driver tid og evt. omkostninger

Alle segmenter
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Nedbrud af de registreringskrav, der er kvantificerbare

• Nedenfor ses beregninger og omkostninger for registreringskrav udliciteret til fiskerikonsulenter og administrativt personale i fiskeriforeninger samt skibsmæglere. 

Skibsmæglere er inkluderet i omkostningsbasen, da det pba. interviews1 med erhvervet vurderes at være en vigtig aktør til at bistå fiskere med registreringskrav, 

herunder registrering af fartøj, ejerskifte, modernisering og kapacitet

• Fiskerne selv er i høj grad afskærmet fra denne type krav, men pålægges en direkte omkostning for den administrative organisering

• Det fremgår, at erhvervet oplever samlet en omkostning på 3,7 mio. kr. pr. år

Beregningsmetode

• Omkostningsbasen for registreringskrav udregnes pba. af to typer omkostninger: i) fiskerikonsulenter, formænd og administrativt personale i fiskeriforeninger; ii) 

skibsmæglere

• i) For omkostninger til fiskerikonsulenter, formænd og administrativt personale estimeres antal årsværk (ÅV), samt den andel af et ÅV’s arbejdstid, der benyttes på 

registreringskrav og omregnes til kr.

• ii) For skibsmæglere estimeres antal timer samt antal ansøgninger og omregnes til kr. 

Antal timer Timelønx Omkostning mio. kr. pr. år=

1) Se appendix for interviewoversigt; 2) Timeløn for fiskerikonsulenter på 290,23 kr. baseret på Danmarks Statistiks SLON20, kategori 2132. Timeløn for administrativt personale på 239,71 kr. baseret på 

Danmarks Statistiks SLON20, kategori 41; 3) Der er foretaget interview med 1 af 3 større skibsmæglere i Danmark, der estimerede at udføre ca. 100 ansøgninger pr. år og udgøre 90% af markedet. Det antages 

derfor, at skibsmæglere samlet står for ca. 110 ansøgninger pr. år. Timeantal for at udføre en ansøgning er estimeret pba. interview med fiskerikonsulent; 4) Baseret på timeløn for konsulenter på 1.000 kr. 

anvendt i en Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering af ændringer i Reguleringsbekendtgørelsen fra Erhvervsstyrelsen i 2017. Kilde: Interviews med erhvervet; Danmarks Statistik; Erhvervsstyrelsen

Beregningsforudsætninger og dataobservationer 

• I vest benytter fiskerne sig primært af fiskerikonsulenter, 

mens skibsmæglere i højere grad bruges i øst

• Pba. datagrundlaget estimeres det, at seks fiskerikonsulenter 

og to administrative medarbejdere er beskæftiget med 

registreringskrav. Antal timer er estimeret pba. den 

procentvise andel af den samlede arbejdstid hver type af ÅV 

benytter på registreringskrav

• Pba. interview med skibsmægler estimeres det, at 

skibsmæglere samlet udfører ca. 110 ansøgninger vedr. 

registreringskrav pr. år. Antal timer er estimeret pba. 

interview med fiskerikonsulenter, der har estimeret 

tidsforbrug for ansøgninger

Antal ansøgninger TimelønxAntal timer x Omkostning mio. kr. pr. år=

Omkostning mio. kr.

Omkostning mio. kr.

Kvantificerbare registreringsbyrder

Samlet omkostningsbase for erhvervet 3,7

Fiskerikonsulenter og administrativt personale

Skibsmæglere

Total

Timeløn2Antal timer

2 adm. medarbejdere

7 fiskerikonsulenter 3.879

672

290,23

239,71

1,1

0,2

1,3

x

x

=

=

Timeløn4

Total

Antal timer3

22 1.000 2,4=

Antal ansøgninger3

110 x

x

SPOR 2. BYRDER I FISKERIERHVERVET - REGISTRERINGSKRAV

Indikator for kvalitet af datagrundlag
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• Fiskerimyndighederne 

har gennemført en række 

forenklingstiltag

• Her fremhæves især 

‘mindre detailstyring’ som 

et primært fokusområde  

Regelforenkling og digitalisering baner vejen for at imødegå en række byrder i fiskerierhvervet 

Reducering af regler

Tydeliggør regler

Smidigere implementering af 

regler

Fastlæggelse af principper for 

udvikling af nye regler

1
. 
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o
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n
k
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Øvrige

Bedste praksis på regelforenkling og digitalisering tilpasses fiskerierhvervets behov… … og der udvikles to overordnede tilgange 

• Udenrigsministeriet har bedt Deloitte/Struensee om at fremsætte forslag til forskellige initiativer, som vil kunne bidrage til at reducere kompleksitet og administrative 

byrder 

• Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen har vedtaget en række bedste praksis principper for regelforenkling og digitalisering, jf. fx vejledning om 

digitaliseringsklar lovgivning og vejledning om principper for agil erhvervsrettet regulering. Disse danner i det følgende udgangspunkt for udvikling af en tilgang til 

regelforenkling og digitalisering, der imødegår den kompleksitet og de byrder, som fiskerierhvervet oplever

• Med henblik på at eksemplificere den foreslåede tilgangs anvendelighed udarbejdes konkrete initiativer. Disse initiativer vil sigte på dels at nedbringe aktuelle 

byrder, dels at begrænse udvikling af nye regelbestemte byrder

Erhvervsadgang

til data

Automatiske

interaktioner

Formidling af

regulering

2
. 
T
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g

a
n

g
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a
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n
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Øvrige

INITIATIVER

Kilde: Interviews med erhvervet; Erhvervsstyrelsen; Digitaliseringsstyrelsen

Udvalgte relevante principper

1: Enkle og klare regler: Er regler og 

begreber formuleret klart? Skelnes klart 

mellem hovedregler og undtagelser? 

3: Muliggør automatisk sagsbehandling: 

Er mulighederne for at anvende objektive 

kriterier afsøgt? 

4: Sammenhæng på tværs - ensartede begreber og 

genbrug af data: Kan data, som det offentlige allerede 

indsamler genanvendes? 

5: Tryg og sikker datahåndtering: Lægger lovforslaget 

op til indsamling eller genbrug af data, herunder fra andre 

myndigheder? 

Udvalgte relevante principper

2: Mere enkel og 

formålsbestemt: Er regler og 

begreber formuleret på en klar, 

enkel, entydig og konsistent 

måde? Skelnes klart mellem 

hovedregler og undtagelser? 

5:Sikrer brugervenlig digitalisering: En god 

digital udmøntning af ny regulering er vigtig 

for virksomhedernes møde med det offentlige

Kortlægning af 

kompleksitet og 

byrder

Generelle 

principper

• Kompleksitetsanalysen 

fremhæver et kompliceret 

og omfangsrigt regelsæt 

• Erhvervet oplever 

regulering som en byrde og 

efterspørger bl.a. øget 

digitalisering

Erfaringer fra 

fiskerimyndig-

hederne
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Reguleringsbekendtgørelsen udgør et komplekst regelsæt, hvilket indikerer at en vidtgående 

revision med fokus på regelforenkling vil have positive effekter for både erhverv og myndighed

• Jf. kompleksitetsanalysen (s. 21) er Reguleringsbekendtgørelsen forøget med 91 pct. i omfang fra 2001 til 2018. Bekendtgørelsen er blevet betydelig mere 

kompleks, hvilket bl.a. kommer til udtryk ved at regelsættet er under konstant forandring samt at regler over tid er udbygget gennem særregler og undtagelser 

• Erfaringer fra erhvervet viser at regelsættet generelt opfattes som komplekst og svært at navigere i

• Det tyder på, at en vidtgående revision af Reguleringsbekendtgørelsen – der har en central placering i den samlede regulering - med fokus på regelforenkling vil 

have positive effekter for både erhverv og myndighed. Der vil dog også være udfordringer forbundet med gennemførelsen af forenklingsinitiativer

• Effekter og udfordringer gennemgås overordnet nedenfor ift. Reguleringsbekendtgørelsen og eksemplificeres yderligere ved seks cases på de følgende sider

Effekter og implikationer for regelforenkling af 

Reguleringsbekendtgørelsen 

INITIATIVER: REGELFORENKLING – REGULERINGSBEKENDTGØRELSEN

• Etabler og implementer principper for fremadrettet lovgivning, der 

har fokus på at reducere kompleksitet

• Eksempel herpå inkluderer indførsel af princip, der definerer en 

minimumsgrænse for hvor få fartøjer en undtagelse må omhandle (s. 

79-80)

• Fokus på enkle og klare regler kan reducere kompleksitet

• Herunder fokus på om regler og begreber er klart formuleret, samt 

om der skelnes klart mellem hovedregler og undtagelser

• Observationer fra erhvervet peger på, at en tydeliggørelse af regler 

vil nedbringe fortolkningsmuligheder og dermed den usikkerhed, der 

knytter sig til regelkompleksiteten i dag

Reducering 

af regler

Smidig 

implemen-

tering af 

regler

Tydeliggør 

regler

Fastlæggelse 

af principper 

for udvikling 

af nye regler

• Regler skal implementeres på en måde, der skaber mindst mulige 

gener for erhvervet

• Det vil have positive effekter for måden hvorpå erhvervet oplever 

frustration over regelsættet

• Det nye system for landingserklæringen (s. 75-76) er et eks. herpå

• En reducering i antallet af regler vil gøre reguleringen nemmere at 

navigere i for erhvervet samt at administrere for myndighederne

• Jf. kompleksitetsanalysen (s. 25-27) er der løbende indført nye 

regler, der er udbygget gennem undtagelser, særordninger mv. 

Kystfiskerordningen og kvotekoncentrationsreglerne er eksempler 

herpå (s. 35-42)

En regelforenkling af Reguleringsbekendtgørelsen ville kunne ske med 

udgangspunkt i fire overordnede principper jf. forrige side

Effekter: 

En revision af bekendtgørelsen med fokus på regelforenkling vil 

kunne have flere positive effekter for erhverv og myndighed. Bl.a. vil:

• Regelforenkling kunne reducere antallet af regler, herunder 

særregler, undtagelser mv., hvilket vil gøre bekendtgørelsen 

nemmere at navigere i for erhvervet samt at administrere for 

myndighederne

• Særligt byrder i form af usikkerhed reduceres, idet regelsættets 

kompleksitet i dag skaber usikkerhed på tværs af erhvervet, både 

for fiskere og administrativt personale 

• Initiativer kan i varierende grad medføre omkostningsreduktion, 

primært i form af mindre tid anvendt til at administrere regelsæt

Udfordringer:

Gennemførelsen af en sådan regelforenkling vil give udfordringer: 

• Dele af den nuværende kompleksitet er opstået, i takt med at nye 

eller ændrede regler har taget højde for en bredere vifte af hensyn 

i og omkring sektoren. Forsøg på at afvikle selvsamme regler må 

nødvendigvis afstedkomme modstand i den bredere 

interessentkreds

• Initiativerne kan i varierende grad påføre myndighederne 

engangsomkostninger, primært i form at tid
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Regelforenklingssporet præsenteres i fem trin

1. 1. Overblik over initiativer

2. 2. Initiativer målrettet reduktion af regler

3. 3. Initiativer målrettet smidig 

implementering af regler

4. 4. Initiativer målrettet tydeliggørelse af 

regler

5. 5. Initiativer målrettet fastlæggelse af 

principper for udvikling af nye regler

• Regelforenklingssporet er udviklet med udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens og Digitaliseringsstyrelsens bedste praksis principper for agil 

regulering samt efterspørgsel fra fiskerierhvervet, input fra fiskeri- og IT eksperter fra Udenrigsministeriet og med inspiration fra 

konsulentteamets erfaringer

• Den foreslåede tilgang til regelforenkling baseres på fire elementer: i) reduktion af regler; ii) smidig implementering af regler; iii) 

tydeliggørelse af regler; samt iv) fastlæggelse af principper for udvikling af nye regler

• Initiativer er udviklet mhp. at imødegå erhvervets primære byrdeudfordringer og belyser opmærksomhedspunkter for myndighederne

… analysen præsenteres i 5 trin

Regelforenklingsinitiativerne adresserer erhvervets primære 

byrdeudfordringer og belyser opmærksomshedpunkter for myndigheder …

Regelforenklingsinitiativerne beskrives og vurderes ift. at imødegå erhvervets 

byrdeudfordringer. Følgelig beskrives opmærksomhedspunker for myndigheder, idet 

initiativer også i forskellig grad vil udstille de vanskeligheder, der må forventes –

både i nationalt regi og i EU-regi – når der tilstræbes en tilbagerulning af den 

eksisterende regelbundne kompleksitet. 

Erhvervets primære 

byrdeudfordringer

Ressourceanvendelse

Usikkerhed       

Uregelmæssighed

Regelforenklingssporet præsenteres ved 

følgende 5 trin:

Opmærksomhedspunkter for 

myndigheder

Omkostningsniveau

Opmærksomhedspunkter

INITIATIVER: REGELFORENKLING – OVERBLIK OVER INITIATIVER



STRUENSEE & CO. 67

Seks initiativer på tværs af fire regelforenklingskategorier imødegår erhvervets primære 

byrdeudfordringer…

INITIATIVER: REGELFORENKLING – OVERBLIK OVER INITIATIVER

• Den foreslåede tilgang til regelforenkling ville kunne bringes i anvendelse ved en samlet gennemgang af lovkomplekset på fiskeriområdet – fx som led i en samlet 

gennemgang af Reguleringsbekendtgørelsen. Med henblik på at anskueliggøre såvel muligheder som udfordringer ved tilgangen, er den i det følgende anvendt på 

udvalgte dele af regelkomplekset gennem seks konkrete regelforenklingsinitiativer

• Initiativer er identificeret pba. efterspørgsel fra fiskerierhvervet, input fra fiskeri- og IT eksperter fra Udenrigsministeriet og med inspiration fra konsulentteamets 

erfaringer. De seks initiativer imødegår tilsammen erhvervets tre primære byrdeudfordringer

• Fem initiativer fokuserer på reducering, implementering og tydeliggørelse af gældende ret, mens ét initiativ fokuserer på principper for fremtidig ret

1) Frit redskabsvalg har ophæng i EU’s tekniske forordning og ikke i Reguleringsbekendtgørelsen; 2) Alle angivne effekter er forventede effekter
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… erhvervets primære byrdeudfordringer2

1. Reducer regler i Kystfiskerordningen

2. Introducer frit redskabsvalg1

4. Automatiser Landingserklæringen

5. Sikre fokus på forenkling i 

Kammeradvokatens regelgennemgang

6. Etabler bagatelgrænse for 

undtagelser i Reguleringsbekendt.

Reduktion af 

regler

Tydeliggør 

regler

Smidig 

implementering 

af regler

Type af regelforenkling Udvalgte initiativer

3. Reducer koncentrationsregler

Regelforenkling kan imødegå…

F
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m
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Usikkerhed

Usikkerhed reduceres

Usikkerhed fjernes

Usikkerhed 

reduceres

Ingen effekt

Usikkerhed 

reduceres

Uregelmæssighed

Ingen effekt

Ingen effekt

Ingen effekt

Positiv effekt

Ingen effekt

Mindre positiv 

effekt

Ingen effekt

Ressourceanvendelse

Positiv effekt; men uklar

Uklar effekt

Positiv effekt; potentiale 

ca. 9 mio. kr. (ca. 21%)

Mindre positiv effekt; 

men uklar

Ingen effekt

Mindre positiv effekt; 

men uklar

Fastlæg 

principper for 

udvikling af nye 

regler
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… myndighederne, hvilket påvirker initiativernes realiserbarhed

… men implementering af initiativer vil særligt afhænge af politisk tilslutning til det enkelte 

forslag

INITIATIVER: REGELFORENKLING – OVERBLIK OVER INITIATIVER

• De seks initiativer er forbundet med en række opmærksomhedspunkter, der kan påvirke udfaldsrummet ift. implementering af det enkelte initiativ

• Initiativerne vil i varierende grad være forbundet med engangsomkostninger

• Flere initiativer vil over tid kunne medføre omkostningsreduktion afledt af regelforenklingen

1. Reducer regler i Kystfiskerordningen

2. Introducer frit redskabsvalg

5. Sikre fokus på forenkling i 

Kammeradvokatens regelgennemgang

Type af regelforenkling 

(ikke udtømmende) Udvalgte initiativer

3. Reducer kvotekoncentrationsregler

Regelforenkling vil have betydning for…

Potentiel modstand fra 

interessentlandskab

Omkostningsniveau Opmærksomhedspunkter

Afhængig af regionale 

interessenter og EU

Forventet modstand fra 

interessentlandskab

I lyset af den megen fokus, 

afgørende at tekniske løsning 

fungerer efter hensigten

Risiko for modstand idet 

enkeltinteresser ikke længere vil 

kunne tilgodeses

Engangsomkostninger: lette

Løbende omk.: Potentiel omkostningsreduktion, 

pga. mindre administration ifm. ordningen

6. Etabler bagatelgrænse for 

undtagelser i Reguleringsbekendt.

4. Automatiser Landingserklæringen
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Engangsomkostninger: moderate

Løbende omk.: Potentiel omkostningsreduktion, pga. 

mindre administration ved frafald af teknikregler 

Engangsomkostninger: lette

Løbende omk.: ingen forventet effekt

Engangsomkostninger: lette - allerede udviklet, kun 

mindre omk. til udvikling af vejledninger mv. 

Løbende omk.: forventes lave

Engangsomkostninger: uklar1

Løbende omk.: uklar

Ingen umiddelbare 

opmærksomhedspunkter

Engangsomkostninger: lette

Løbende omk.: forventes lave

Reduktion af 

regler

Tydeliggør 

regler

Smidig 

implementering 

af regler

Fastlæg 

principper for 

udvikling af nye 

regler

1) Afhængig af omfang forventes omkostninger i form af arbejdstimer til gennemgang og evt. implementering af forslag
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Kystfiskeriordningen udgør et komplekst regelsæt. Kompleksiteten kan principielt reduceres 

gennem forskellige regelforenklingsinitiativer, der varierer i ambitionsniveau

INITIATIVER: REGELFORENKLING – KYSTFISKERORDNINGEN

• Udenrigsministeriet har bedt Deloitte/Struensee om at fremsætte forslag til forskellige initiativer, som vil kunne bidrage til at reducere kompleksitet og administrative byrder 

• Tre regelforenklingspakker med tiltagende ambitionsniveauer vil kunne reducere Kystfiskerordningens kompleksitet: 1) et moderat, der afskaffer flidspuljen, 2) et 

ambitiøst, som yderligere fjerner særkriterier for skånsomme redskaber, og 3) et vidtgående, som yderligere afskaffer den lukkede eller åbne ordning 

• Særligt den ambitiøse og vidtgående pakke vil forventeligt møde modstand, idet de dimensioner, som er med til at øge kompleksiteten, netop er blevet introduceret 

indenfor de seneste år (bl.a. ifm. den politiske aftale 2016), samt at fjernelsen kan have implikationer for både miljøet og omfordeling af mængder 

• Allerede i dag, opleves dog, at ordningen præges af en hvis træghed; mængder forbliver uudnyttede og fiskere tildeles muligheder for sent på året til for alvor at kunne 

gøre brug af dem. Hidtidige erfaringer kan potentielt understøtte muligheden for en regelforenkling af kystfiskeriordningen i 2019

…der kan reduceres via tre regelforenklingspakker med tiltagende ambitionsniveauer

1+2+3: Vidtgående1: Moderat

Kystfiskeriordningen udgør et komplekst regelsæt…

1+2: AmbitiøsJf. kompleksitetsanalysen (s. 35-39), er Kystfiskerordningen 

blevet betydelig mere kompleks:

• Siden 2007 er den vokset med ~550 pct. i omfang, 

hvoraf størstedelen er sket ifm. 2017 revisionen

• Ordningen har ligeledes set en udvikling i undtagelser, 

så den i dag differentierer pba. flere dimensioner, fx kan 

der gives otte forskellige størrelser af kvotetillæg alt 

efter, hvilken ordning man tilmelder sig, hvilke redskaber 

man fisker med, og hvor hurtigt man fisker sin 

årsmængde op. Herudover har flidspuljen medvirket, at 

fiskeren har flere ansøgningsterminer i løbet af året

Især tre dimensioner øger kompleksiteten, og kan 

reduceres ved regelforenklingsinitiativer

1. Flidspulje (§82 - §83)

• Mulighed for tillægsmængder når 50% af tildelte 

kvoter er opfisket. Tilgodeser tidsubegrænset ordning

2. Kriterier for skånsomt fiskeri (§79, stk. 2; §83, stk. 4,5, 

og 8; bilag 15)

• Indført i 2014 for at tilgodese fartøjer, der fisker med 

skånsomme redskaber – tidligere var ordningen 

forbeholdt alle fartøjer under 17m

3. 2 typer medlemskab (§75 - §81)

• Tidsbegrænset: fartøjets kvoter og kapacitet bindes til 

ordningen for en treårig periode

• Tidsubegrænset: fartøjets kvoter og kapacitet bindes 

permanent til ordningen. Tildeles 75% større tillæg 

pr. kvoteandel end tidsbegrænset ordning

Beskrivelse

Flidspuljen afskaffes, men 

tilhørende mængder beholdes 

i kystfiskerordningen og løftes 

over i tildeling ved årets start 

som gives inden for første 

kvartal

Opmærksomhedspunkter

• Mulig modstand, grundet 

flidspuljens favorisering af 

den lukkede ordning samt 

nylige tilblivelse ifm. den 

politiske aftale i 2016

Effekter

• Den samlede mængde fisk 

bevares i ordningen

• Fuld klarhed over 

fangstrettigheder fra årets 

start

• En række 

særregler/ordninger 

forsvinder, der i dag gør 

ordningen kompleks at 

forstå og administrere

Beskrivelse

Foruden afskaffelse af 

flidspuljen fjernes særkriterier 

for fiskeri med skånsomme 

redskaber

Opmærksomhedspunkter

• Potentiel negativ effekt på 

havbundsmiljøet

• Forventet modstand fra 

interessentlandskab, 

særlig miljøinteressenter

Effekter

• En række særregler 

forsvinder, der i dag gør 

ordningen kompleks at 

forstå og administrere

• Åbner ordninger for 

mindre fartøjer der fisker 

med trawl og andre 

redskaber som ikke 

fremgår som skånsomme 

jf. bilag 15

Beskrivelse

Foruden afskaffelse af flids-

puljen, og fjernelse af kriterier 

for skånsomme redskaber, 

ensartes medlemskab af puljen 

ved at afskaffe den lukkede 

eller åbne ordning

Opmærksomhedspunkter

• Modstand, grundet mulig 

omfordeling af ressourcer, 

herunder tab af fordele 

og/eller fleksibilitet for 

nuværende medlemmer

Effekter

• En række særregler 

forsvinder, der i dag gør 

ordningen kompleks at 

forstå og administrere

• Afskaf lukket ordning: gør 

ordning attraktiv for flere 

• Afskaf åben ordning: flere 

vil melde sig ud af ordning, 

pga. krav om at binde 

kvoter og kapacitet 

permanent

Kilde: Interview med erhvervet; Interview med Fiskeripolitisk kontor UM og Fiskeristyrelsen; Reguleringsbekendtgørelsen 2018 kap. 7: Kystfiskeri 
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Regelforenkling af Kystfiskeriordningen vil potentielt reducere usikkerhed i erhvervet, men kan 

møde modstand afhængig af valgt regelforenklingspakke 

• Implementering af de tre regelforenklingspakker vil mindske Kystfiskerordningens kompleksitet betydeligt, og derigennem have en effekt 

på erhvervets byrder ved at reducere usikkerhed

• Initiativerne er forbundet med en række opmærksomhedspunkter for myndighederne, herunder ift. omfordelinger af ressourcer ved

særligt den vidtgående pakke

• Initiativet forventes at have en positivt effekt på administration og forvaltning af reglerne

Initiativet vil have begrænset effekt på erhvervet…

Ressource-

anvendelse

• Vil skabe større forudsigelighed i 

fiskeriet, idet der allerede i første 

kvartal af året skabes klarhed 

omkring tilgængelige mængder

… og der er en række opmærksomhedspunkter for myndighederne

Omkostnings

niveau

Opmærksom-

hedspunkter

• Engangsomkostninger forventes lave. Kræver få interne 

tidsressourcer primært fra UM/FST 

• Potentiel omkostningsreduktion, pga. mindre og simplere 

administration og forvaltning ifm. ordningen

• Afhængig af regelforenklingspakken vil det muligvis 

medføre implikationer ift.: 

– miljø, der er dog ikke foretaget en undersøgelse af 

effekten af ordningens nuværende form på miljøet

– omfordeling af ressourcer – flere dele af erhvervet 

vil have mulighed for at indgå i ordningen og vil 

derigennem få afgang til ny indkomst. Dette vil 

afstedkomme en grad af omfordeling af ressourcer 

ift. de fartøjer, der er tilgodeset af nuværende 

bestemmelser

• Betydelige implikationer for dele af erhvervet kan 

skabe modstand fra interessentlandskab, særligt ved 

mest vidtgående initiativ

INITIATIVER: REGELFORENKLING – KYSTFISKERORDNINGEN

Uregel-

mæssighed

Usikkerhed

• Ingen forventet effekt

• Begrænset effekt

– Fiskerne har udliciteret 

administration til konsulenter, 

adm. medarbejdere eller 

puljer. Initiativet vil derfor kun i 

meget begrænset omfang 

påvirke deres tid
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Frit redskabsvalg kan afsøges via den reviderede teknikforordning, der forventes at muliggøre 

regeludvikling i regionalt regi, og kunne lanceres ifm. fuld indførsel af discardforbuddet i 2019

INITIATIVER: REGELFORENKLING – FRIT REDSKABSVALG

• Tre regelforenklingspakker med tiltagende ambitionsniveau vil kunne reducere kompleksitet: 1) et moderat, der harmoniserer eksisterende regler mellem farvande, 

2) et ambitiøst, der indfører frit redskabsvalg, men undtager skånsomme områder, og 3) et vidtgående, som indfører frit redskabsvalg for alle områder og arter

• Tekniske bestemmelser udgør et kompliceret og vidt forgrenet regelsæt med ophæng i EU, der oprindeligt bl.a. har haft til formål at fremme selektivt fiskeri

• Forordningerne er præget af mange særregler, herunder ift. arter, redskab, geografi, og erhvervet udtrykker frustration ift. forståelse og overholdelse af regler    

• Forudsætningerne for at ændre bestemmelserne er meget begrænsede, idet nye initiativer skal godkendes i EU. Regelforenklingsinitiativer omhandlende frit 

redskabsvalg kan dog afsøges via regionale grupper ifm. lanceringen af den nye teknikforordning1

…kompleksiteten kan potentielt reduceres via tre forenklingspakker med tiltagende 

ambitionsniveauer 

3: Vidtgående1: Moderat

Tekniske bestemmelser udgør et komplekst regelsæt med 

ophæng i EU…

• Regler om tekniske foranstaltninger bestemmer hvordan og hvor 

fiskere må fiske. Disse udgør i dag et meget komplekst regelsæt 

med stor variation i regler

• Et væsentligt mål med teknikreglerne er at skabe et incitament til at 

fiske selektivt for derved at begrænse fiskeriets negative indvirkning 

på økosystemet mest muligt

• Reglerne har ophæng i EU, og forhandlinger om en revision af 

regelsættet er i den afsluttende fase (forventes offentliggjort i 2019)

• Den fælleseuropæiske fiskeripolitik er under et paradigmeskifte –

fiskere skal nu have kvote til det de fanger og ikke blot det de 

lander – hvilket ses med fuld indførelse af landingsforpligtelsen i 

2019. Sideløbende er indført et princip om regionalisering

• Den nye teknikforordning er en del af dette paradigmeskifte, og 

giver således mulighed for regeludvikling i regionalt regi jf. s. 30 i 

kompleksitetsanalysen 

• Paradigmeskiftet fra lovgivers side medfører ligeledes et incita-

mentskifte for fiskerne: idet alle fangede fisk skal landes, skabes et 

økonomisk incitament til at fange de fisk, der kan omsættes til 

bedste pris. Dette afføder et incitament til at bruge maskestørrelser 

og redskaber som muliggør fangst af store fisk og undgår bifangster

• Frit redskabsvalg vil være en betydelig regelforenkling, og kan 

tænkes som modydelse til fuld indførsel af discardforbuddet

• Initiativet kunne i første omgang afsøges ifm. Østersøgrupperingen 

fx ift. pelagisk fiskeri hvor teknikreglerne er mindre omfangsrige

Beskrivelse

Indfør frit redskabsvalg for 

alle områder og arter

Opmærksomhedspunkter

• Godkendelse i EU1

• Kan have negativ effekt 

på fiskeribestanden, hvis 

ikke discardforbud 

overholdes

• Manglende 

kontrolinstrumenter til 

overholdelse af 

discardforbud

Effekter

• Betydelig 

regelforenkling idet alle 

tekniske krav til 

redskaber falder bort

• Erhvervets usikkerhed 

vedr. tekniske 

redskaber vil forsvinde

2: Ambitiøst

1) Ved regional enighed om ændring af redskabskrav, kan disse, efter videnskabelig undersøgelse ved Kommissionens foranstaltning, vedtages ved delegeret retsakt. Kilde: Fiskeripolitisk kontor UM, EU’s 

tekniske forordning; Interviews med erhvervet

Beskrivelse

Harmoniser, hvor muligt, 

eksisterende regler på 

tværs af farvande. Fx for 

redskaber i ensartede 

områder og for arter 

Opmærksomhedspunkter

• Kræver enstemmighed i 

regionale grupper og 

efterfølgende 

godkendelse i EU1

Effekter

• Vil reducere forord-

ningens kompleksitet, 

hvilket vil gøre den 

lettere at administrere 

både for myndighed og 

erhverv

• Vil mindske erhvervets 

usikkerhed vedr. 

tekniske redskaber

Beskrivelse

Indfør frit redskabsvalg, 

men undtag skånsomme 

områder (Natura 2000 o.l.)

Effekter

• Betydelig 

regelforenkling idet alle 

tekniske krav til 

redskaber falder bort, 

med undtagelse af 

skånsomme områder

• Vil mindske erhvervets 

usikkerhed vedr. 

tekniske redskaber

Opmærksomhedspunkter

• Godkendelse i EU1

• Kan have negativ effekt 

på fiskeribestanden, hvis 

ikke discardforbud 

overholdes

• Manglende 

kontrolinstrumenter til 

overholdelse af 

discardforbud



72STRUENSEE & CO.

Frit redskabsvalg vil særligt reducere usikkerhed og ressourceanvendelse i erhvervet, men vil 

være tidskrævende grundet involvering af regionale interessenter og ophæng i EU

• Implementering af de tre regelforenklingsinitiativer vil mindske teknikforordningens kompleksitet betydeligt, og derigennem have en 

effekt på erhvervets byrder ved at reducere usikkerhed

• Initiativerne er forbundet med en række opmærksomhedspunkter for myndighederne, herunder ift. afhængighed af regionale 

interessenter og at godkendelse i EU er en forudsætning for gennemførelse

• Initiativet forventes at have en positivt effekt på administration og forvaltning af reglerne, herunder især for fiskerikontrollører der bruger 

væsentlige ressourcer på at holde sig opdateret på gældende teknikregler i forskellige farvandsområder mv.

Initiativet vil have en betydelig effekt på erhvervet… 

Ressource-

anvendelse

• Betydelig forventet effekt

- Forskellige krav til tekniske 

redskaber skaber i dag usikkerhed, 

herunder ift. hvilket teknisk udstyr, 

der må benyttes i hvilke farvand mv.

• Moderat forventet effekt

- Den tid, det i dag kræver at skifte 

redskaber på havet, vil kunne spares

- Omkostninger til bøder ifm. 

redskabsovertrædelser bortfalder

- Evt. besparelse, hvis anvendelse/ 

vedligeholdelse af flere forskellige 

redskaber er lovbestemt

… men det udfordres af en række opmærksomhedspunkter

• Engangsomkostninger forventes moderate. 

Initiativet vil drive en del tid ifm. involvering af 

regionale interessenter 

• Potentiel omkostningsreduktion, pga. mindre og 

simplere administration ved frafald af teknikregler

• Afhængighed af regionale interessenter gør 

initiativet tidskrævende 

• Betydelige udfordringer for godkendelse i EU 

• Afhængig af initiativ vil det muligvis medføre 

implikationer ift.: 

– Miljø, hvis ikke discardforbuddet overholdes

– Nye krav til kontrolinstrumenter

INITIATIVER: REGELFORENKLING – FRIT REDSKABSVALG

Uregel-

mæssighed

Usikkerhed

• Ingen forventet effekt

Omkostnings

niveau

Opmærksom-

hedspunkter

Kilde: Interviews med erhvervet
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Kvotekoncentrationsreglerne udgør et komplekst regelsæt, hvis omfang kontinuerligt er vokset 

siden indførelsen af omsættelige kvoter i 2002

INITIATIVER: REGELFORENKLING - KVOTEKONCENTRATIONSREGLER

• Indførelsen af omsættelige kvoter i 2002 skete mhp. at sikre 

fiskeriet bedre indtjeningsmuligheder samt modernisere 

fiskeflåden. Det mål er i dag nået

• Sideløbende er kvoterne blevet koncentreret hos færre 

fiskere. En række tiltag er indført for at regulere og modvirke 

denne effekt, særligt pba. ønske fra politiske partier og 

interesseorganisationer mhp. at sikre en strukturudvikling i 

erhvervet, der tilskynder både små og store fartøjer

• Trods tiltag har kvotekoncentrationen været stigende. Dette 

har skabt et voksende ønske om yderligere skærpelser, 

hvilket har ført til løbende udvidelser af reglerne1, så de i dag 

udgør et komplekst regelsæt, der differentierer pba. flere 

dimensioner, herunder:

• Samlede ejerandele for IOK- og FKA-kvoter; Ejerandele 

for enkelte arter/farvande; Krydsregler; Bestemmende 

indflydelse mv. 

• Særligt tre tiltag kan forenkle kvotekoncentrationsreglerne:

1. Afskaffelse af maksimale satser for ejerandele af IOK-

og FKA-kvoter: Samlet maksimal sats for ejerskab af IOK-

kvoter på 10% og på 4% for FKA-kvoter

2. Afskaffelse af krydsreglen: Personer og selskaber hvis 

samlede ejerandel af IOK-kvoter udgør 1% eller derudover 

må ikke samtidig eje FKA-kvoteandele

3. Tilbageførelse af tiltag og skærpelser indført efter 20122

• Udenrigsministeriet har bedt Deloitte/Struensee om at fremsætte forslag til forskellige initiativer, som vil kunne bidrage til at reducere kompleksitet og administrative byrder 

• Tre regelforenklingspakker med tiltagende ambitionsniveau vil kunne reducere kompleksitet: 1) et moderat, der afskaffer maksimale satser for de samlede ejerdele af hhv. 

IOK–og FKA-kvoter, 2) et ambitiøst, der afskaffer krydsreglen, og 3) et vidtgående, som tilbageruller tiltag og skærpelser indført efter 2012

• Regelforenklingspakkerne målrettet kvotekoncentrationsreglerne vil reducere områdets kompleksitet, men vil forventelig møde stor modstand. Bl.a. pga. de netop 

gennemførte revideringer af Reguleringsbekendtgørelsen, der understøtter Folketingets intention om at sprede kvoteejerskab

• Kvotekoncentrationsreglerne indførtes for at modvirke, at kvoter blev koncentreret på for få hænder efter indførelsen af omsættelige kvoter i 2002

• Reglerne er ændret flere gange i perioden 2003-2018, hvilket har medført en øget kompleksitet, bl.a. ifm. den politiske aftale af 16. november, 2017

Kvotekoncentrationsregler udgør et komplekst regelsæt… …der kan reduceres via tre regelforenklingspakker med tiltagende ambitionsniveauer

3: Vidtgående1: Moderat 2: Ambitiøs

Opmærksomhedspunkter

• Initiativet kan potentielt 

medføre at kvoter 

koncentreres yderligere

• Modstand grundet fokus 

på regelskærpelse

Opmærksomhedspunkter

• Modstand grundet nylig 

indførelse

• Det tidligere regelsæt er 

blevet kritiseret for at 

kunne omgås som 

redegjort for i 

Rigsrevisionens beretning 

fra august 2017. En 

tilbageførelse vil 

forventeligt føre til kritik

Effekter

• En række særregler, der i 

dag gør ordningen 

kompleks at navigere og 

administrere, forsvinder

Effekter

• Omfanget af regelsættet 

reduceres

• En ordning, der gør 

regelsættet yderligere 

kompleks at forstå og 

administrere, forsvinder

Effekter

• Omfanget af regelsættet 

reduceres

• De maksimale satser for 

IOK- og FKA-ejerandele 

vedrører et fåtal. Derved 

vil en afskaffelse af disse 

regler også have 

begrænset effekt for 

erhvervets byrder

Opmærksomhedspunkter

• Initiativet kan potentielt 

medføre at kvoter 

koncentreres yderligere

• Modstand grundet den 

nylige indførelse af 

krydsreglen ifm. 

revideringen af 

Reguleringsbekendtgørel-

sen i 2018 samt dens 

hensigt om yderligere at 

beskytte mindre fartøjer

Beskrivelse

Udvidelser af 

kvotekoncentrationsreglerne 

indført efter 2012, bl.a. ifm. 

den seneste revidering af 

Reguleringsbekendtgørelsen i 

2018, afskaffes

Beskrivelse

Maksimale satser for de 

samlede ejerandele af hhv. 

IOK- og FKA-kvoter afskaffes 

(maksimale satser for enkelte 

arter/farvande bibeholdes)

Beskrivelse

Krydsregler, som første gang 

blev indført i 2012, afskaffes

1) Senest ifm. revideringen af Reguleringsbekendtgørelsen i oktober 2018 som følge af den politiske aftale om indsatsen mod kvotekoncentration i dansk fiskeri. 2) Herunder krydsregler, maksimale satser for 

enkelte arter/farvande og indførsel af princip om bestemmende indflydelse. Kilde: Reguleringsbekendtgørelsen; Aftale om indsats mod kvotekoncentration i dansk fiskeri; Rigsrevisionens beretning om 

kvotekoncentrationen i dansk fiskeri, afgivet til Statsrevisorerne august 2017; IFRO Udredning, Nr. 2017/14; IFRO Udredning, Nr. 2018/09; Fiskeripolitisk kontor UM
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Regelforenklingsinitiativet vil have en begrænset effekt på erhvervet og forventes ikke at kunne 

implementeres uden betydelig politisk modstand

• Implementering af de tre regelforenklingsinitiativer vil mindske kvotekoncentrationsreglernes kompleksitet. Initiativerne må forventes at 

møde betydelig og bred modstand

• Initiativet forventes af have en begrænset effekt på erhvervet på hhv. ressourceanvendelse og usikkerhed

• Analysen af kvotekoncentrationsreglerne understøtter, at dele af kompleksiteten på fiskeriområdet kan blive udfordrende at rulle tilbage, 

jf. ligeledes konklusionen fra kompleksitetsanalysen (se s. 43)

Initiativet vil have begrænset effekt på erhvervet…

Usikkerhed

Ressource-

anvendelse

… og der er en række opmærksomhedspunkter for myndighederne

INITIATIVER: REGELFORENKLING - KVOTEKONCENTRATIONSREGLER

Uregel-

mæssighed

• Engangsomkostninger forventes lave. Der vil primært 

være tale om brug af myndighedernes interne ressourcer 

• Der må forventes betydelig og bred modstand mod 

forslaget idet flere af initiativerne netop er indført mhp. i 

højere grad at understøtte Folketingets intention om at 

sprede kvoteejerskab

• Alle tre initiativer er forbundet med en række 

opmærksomhedspunkter:

- Politiske intentioner for udviklingen på området kan 

udfordre tilbagerulning

- Kvoter kan potentielt koncentreres yderligere

- Dele af erhvervet, herunder især mindre fartøjer vil 

stå mere udsat 

- Risiko for yderligere kritik, idet flere regler er indført 

pba. Rigsrevisionens beretning fra august 2017

• Ingen forventet effekt

• Begrænset forventet effekt

– Kvotekoncentrationsreglerne 

påvirker i dag en begrænset 

del af erhvervet

• Begrænset forventet effekt

- En forenkling af 

kvotekoncentrationsreglerne vil 

skabe mindre usikkerhed ift. 

overholdelse af regler
Omkostnings

niveau

Opmærksom-

hedspunkter
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En system-til-system løsning for landingserklæringen vil smidiggøre implementeringen af central 

EU lovgivning…

• Observationer fra erhvervet indikerer, at landingserklæringen er en af de byrder, der opleves som mest generende

• En system-til-systemløsning for landingserklæringen vil være en markant smidigere måde at implementere EU-lovgivning, og effektivt 

ændre måden hvorpå erhvervet oplever frustration over tilhørende regelkompleks

• Initiativet indebærer, at opkøber på simpel vis kan indberette landingserklæringen på vegne af fiskeren, hvis fuldmagt hertil er givet

En løsning på landingserklæringen vil imødekomme en 

stærk efterspørgsel fra erhvervet …

• Erhvervet udtrykker frustration ifm. udfyldning af 

landingserklæringen. Den betragtes som dobbeltarbejde, idet 

opkøber og fisker indsender samme information til styrelsen

• Frustrationen skyldes særligt oplevelsen af unødvendighed 

og formålsløshed, idet styrelsen har adgang til dataen uden 

at fiskeren indsender den

• Der tilskrives økonomiske omkostninger for det oplevede 

dobbeltarbejde i form af tidsforbrug

• Herudover skaber landingserklæringen usikkerhed, fordi 

udfyldning er forbundet med risiko for fejlindtastning eller -

estimering. Det medfører ekstra tidsforbrug og kan føre til 

omkostninger i form af bøder

• Erhvervet har i høj grad efterspurgt en systemløsning, hvor 

opkøber kan indmelde landingserklæringen på vegne af 

fiskeren

Kilde: Interviews med erhvervet; Fiskeristyrelsen; Fiskeristyrelsens hjemmeside

= uddybes på næste side

… og kan smidiggøre måden hvorpå lovgivningen 

implementeres

• Med en system-til-system løsning kan fiskeren give sin faste 

opkøber fuldmagt til sine oplysninger, hvorefter opkøberen 

kan sørge for at afgive landingserklæringen 

• Løsningen er teknisk mulig inden for nuværende rammer af 

tekniske systemer

• Løsningen er ligeledes mulig at implementere inden for 

gældende EU-lovgivning

• Den vil medføre, at lovgivningen vedr. landingserklæringen 

implementeres med mindst mulige gener for erhvervet og 

derved føre til en oplevet regelforenkling 

• Det vil have positive effekter for måden hvorpå erhvervet 

oplever frustration over lovgivningen samt den frustration 

som følger af oplevelsen af unødvendigt arbejde

INITIATIVER: REGELFORENKLING - LANDINGSERKLÆRING



76STRUENSEE & CO.

• Via AKS-systemet kan fiskere give opkøber, auktionshal eller samlecentral fuldmagt til 

fangstrejsedata

• Efter opvejning indmelder opkøber data til styrelsen for hver enkelt fisker. Denne data 

stemmer overens med de oplysninger, som landingserklæringen skal indeholde

• Med fuldmagten kan opkøber derfor vælge at tilføje en landingserklæring for fangstrejsen

• Det betyder, at fiskeren selv ikke skal udfylde landingserklæringen og dermed kan undgå 

hvad der i dag opleves som unødvendigt dobbeltarbejde

• En løsning kan introduceres via en målrettet informationskampagne til erhvervet for at sikre, 

at erhvervet bliver bekendt med den

… og er teknisk mulig inden for de nuværende rammer af AKS systemet

• Som beskrevet på foregående side er den tekniske løsning mulig inden for nuværende rammer

• Det er via AKS-systemet muligt at tildele opkøber fuldmagt til fangstrejseoplysninger

• En aktiv informationskampagne og vejledning til erhvervet vil kunne sikre en bred ibrugtagning af en ny løsning og dermed effektivt 

imødegå en af erhvervets primære efterspørgsler

Kilde: Interviews med erhvervet; Fiskeristyrelsen; Fiskeristyrelsens hjemmeside

Teknisk 

vejledning til at 

give fuldmagt til 

landings-

erklærings-

indmelding fra 

opkøber ligger 

på styrelsens 

hjemmeside

System-til-system løsningen kan implementeres via AKS-systemet
Effekter:

• Erhvervets frustrationer vedr. 

landingserklæringen kan 

reduceres betydeligt

• Løsningen kan implementeres 

inden for gældende EU-

lovgivning 

Opmærksomhedspunkter:

• I lyset af den megen fokus, er 

det afgørende, at den tekniske 

løsning fungerer efter hensigten

• Løsningen kan medføre en 

omkostning for fiskere i form af 

opkrævning fra opkøber

INITIATIVER: REGELFORENKLING - LANDINGSERKLÆRING
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Fuld implementering af landingserklæringsinitiativer kan potentielt reducere erhvervets byrder 

med ca. 9 mio. kr. svarende til ca. 21% af det samlede byrdebillede

• Ved en billig målrettet vejledningsindsats kan en af erhvervets primære efterspørgsler imødegås. Fuld implementering af 

landingserklæringsinitiativet kan potentielt reducere omkostningsbasen med 9 mio. kr. svarende til knap 21% af det samlede byrdebillede 

• Særligt det lille segment vil opleve en reducering (byrder vil falde fra 4,3% til 3,3% at dets omsætning svarende til en reduktion på knap 25%)

• Initiativet er forbundet med et par opmærksomhedspunkter ift. myndighederne, herunder ift. tilstrækkelig testning af løsning, udvikling af 

vejledninger, samt kommunikation herom

Initiativet vil have en betydelig effekt på erhvervets 

ressourceanvendelse…

Ressource-

anvendelse

• Landingserklæringen er i byrdesporet identificeret 

som tilsvarende en omkostning for erhvervet på 10 

mio. kr. (ca. 25% af det samlede byrdebillede). 

Særligt det lille segment bærer en stor del af 

omkostningerne (6,3 mio. svarende til ca. 65%) 

• Ved fuld implementering forventes 90% af den 

omkostning fjernet (en mindre omkostning kan blive 

flyttet til en opkrævning fra opkøber)

• Fuld implementering vil reducere erhvervets samlede 

byrder med ca. 21%, mens det lille segments byrder 

vil reduceres fra 4,3 til 3,3% af dets omsætning

• Fuld implementering vil have en positiv effekt på 

transmissionsomkostninger for e-log, som de fleste 

fiskere i dag bruger til at sende landingserklæringen

… og forventes at kunne implementeres uden betydelige udfordringer

Uregel-

mæssighed

Usikkerhed

• I lyset af den megen fokus, er det afgørende at den 

tekniske løsning fungerer efter hensigten

• Et centralt succesparameter vil være at formå at sikre 

den fornødne viden om løsningen i erhvervet, 

herunder i form af udførlige og intuitive vejledninger 

og kommunikation herom

• Det er vigtigt at informere om nødvendigheden af 

betydningen for fiskeren af at afgive fuldmagt til 

opkøber

• Engangsomkostninger forventes lave, idet den tekniske 

løsning allerede er mulig indenfor eksisterende rammer. 

Der vil primært være tale om brug af myndighedernes 

interne ressourcer ifm. udvikling og udbredelse af 

vejledningsmateriale til erhvervet

• Løbende omkostninger: forventes lave

• Transmissionsuregelmæssigheder fjernes for 

indsendelse af landingserklæringer, hvilket er en 

betydelig del af frustrationerne ifm. 

datatransmission

• Ingen forventet effekt

Omkostnings-

niveau

Opmærksom-

hedspunkter

Kilde: Interviews med erhvervet; Fiskeristyrelsen

INITIATIVER: REGELFORENKLING - LANDINGSERKLÆRING
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Tydeliggør gældende regler for fiskerierhvervet ved at sikre fokus på regelforenkling i 

Kammeradvokatens arbejde med kvoteforvaltning

INITIATIVER: REGELFORENKLING – KAMMERADVOKATEN

• Kammeradvokaten har påbegyndt en række analyser i samarbejde med Fiskeristyrelsen, herunder en regelgennemgang på kvoteforvaltning, hvilket skaber en 

oplagt mulighed for at stille skarpt på regelforenkling og adressere en række af de byrder erhvervet oplever, herunder usikkerhed

• Indeværende analyse har berørt alle seks kerneområder i analysen om kvoteforvaltninger, hvor relevante perspektiver med fordel kan inddrages 

• Regelomskrivning ligger uden for scope af indeværende analyse. I stedet anbefales det, at regelforenkling gøres til integreret formål ifm. Kammeradvokatens 

regelgennemgang

• Kammeradvokaten bistår p.t. Fiskeristyrelsen med at: 1) rette op på Rigsrevisionens nylige 

kritik af tilskudsområdet og 2) lave en regelkortlægning og fortolkning af gældende lov, der 

kan udarbejdes administrationsgrundlag ud fra. Dette vil lette Fiskeristyrelsens 

administration af egne regler

• Konkret, arbejder Kammeradvokaten med to opgaver ifm. tilskudsområdet: i) gennemgang 

af retsgrundlaget for (EHFF) tilskudsordninger, og ii) Gennemgang af tilskudsager, samt fire 

overordnede analyser ift. regler: 1) Fejlbehandlede sager; 2) Strafpoint; 3) 

Kvoteforvaltning; og 4) Håndhævelseshåndbog

• Kammeradvokatens gennemgang af fiskeriområdets regler, udgør en oplagt mulighed for at 

identificere regelforenklingsmuligheder, hvor der især kan trækkes på erfaringer fra 

indeværende kortlægning af kompleksitet og byrder

• Analyse 3: kvoteforvaltning har til formål at kortlægge, kvalitetssikre og dokumentere 

regel og administrationsgrundlaget for seks kerneområder

• Indeværende analyse har berørt alle seks kerneområder, og vil særligt kunne bistå 

Kammeradvokatens arbejde dels med perspektiver fra erhvervet for hvordan reguleringen 

opleves dels ved at sikre et fokus på regelforenkling i regelgennemgangen

…at stille skarpt på regelforenkling, og tydeliggøre 

gældende regler for erhvervet

• Regelforenkling kan opnås ved at tydeliggøre 

eksisterende regelsæt, fx ved at omskrive regler og 

begreber så de formuleres på en klar, entydig og 

konsistent måde (Erhvervsstyrelsens princip 2 for agil 

erhvervsrettet lovgivning)

• Regelomskrivning ligger uden for scope af indeværende 

analysearbejde, hvorfor det i stedet anbefales at sikre, at 

regelforenkling gøres til en integreret målsætning i  

Kammeradvokatens regelgennemgang

• i Kammeradvokatens arbejde bør kompleksitets- og 

byrdeanalysen inddrages aktivt. Eksempelvis understøtter 

observationer: 

– At der hersker stor usikkerhed i erhvervet om 

gældende lovgivning, herunder hvilke regler der 

gælder hvor, og hvordan de skal tolkes i praksis

– Erhvervet udtrykker ligeledes frustration ift. 

vidensniveauet blandt kontrollører, døgnvagt og 

styrelsen hvor tolkning af lovgivning ofte varierer

Kammeradvokaten er i gang med en regelgennemgang på kvoteforvaltning, hvilket udgør 

en mulighed for…

Kilde: Kammeradvokaten, Interviews med erhvervet 

Erfaringer fra 

kompleksitets og 

byrdeanalysen

Kammer-

advokatens

regelgennemgang

Kammeradvokatens Analyse 3: Kvoteforvaltning 

6 kerneområder

Berørt i kompleksitets 

og byrdeanalysen

Kvotehandler/-overdragelser

Ejerskab, herunder udenlandsk ejerskab af danske kvoter

Kontrol, regulering og sanktionering af fiskere med A-status

Finansielle aktiviteter mellem erhvervsfiskere og mellemmænd

Kapacitet

Udleje og bytte af kvoter
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Etablering af et princip der definerer en minimumsgrænse for antal fartøjer, der vil kunne omfattes 

af nye undtagelser til eksisterende regler…

• Jf. s. 26 i kompleksitetsanalysen illustreres nedenfor seks udvalgte undtagelser fra Reguleringsbekendtgørelsen. Undtagelser spænder bredt ift. hvor stor en andel 

af erhvervet der påvirkes af undtagelsen, og der synes ikke at være nogen nedre grænse ift. hvor mange der påvirkes af særreglen

• Indførsel af nye undtagelser i eksisterende lovgivning, kan medføre knopskydninger i lovgrundlaget og uigennemsigtighed. Hyppige undtagelser/særregler bidrager 

således til øget kompleksitet og kan dermed vanskeliggøre administrationen og /eller digital understøttelse heraf

• Etablering af et princip for indførelsen af undtagelser for fiskeriområdet ligger i tråd med Erhvervsstyrelsens og Digitaliseringsstyrelsens principper om agil og 

digitaliseringsparat lovgivning jf. s. 63. Princippet kunne definere en minimumsgrænse for hvor få fartøjer en ny undtagelse må omhandle, og dermed skabe et 

afsæt for at sætte en dagsorden overfor interessentlandskabet, der kan være med til at sikre et fremadrettet fokus på at undgå unødig kompleksitet i reguleringen 

• I konkrete sager vil der ofte være et ønske om at tilgodese forhold der presser på, det er derfor afgørende at et generelt princip om undtagelser vedtages politisk

Reguleringsbekendtgørelsens undtagelser spænder fra et meget bredt til snævert omfang… …hvilket taler for indførslen af en minimumsgrænse

INITIATIVER: REGELFORENKLING - UNDTAGELSER

1) Vurderingen af hvor mange fartøjer hver undtagelse rammer er baseret på ekspertinput fra Udenrigsministeriet. Kilde: Reguleringsbekendtgørelsen; Fiskeripolitisk Kontor UM

Kilde: Reguleringsbekendtgørelsen; Fiskeripolitisk kontor UM; Enkle regler, mindre bureaukrati - Lovgivning i en digital virkelighed, Regeringen 2017

Påvirker 

mange fartøjer

Påvirker få 

fartøjer

§49 stk. 2, nr. 2 

~1 fartøj

Sikrer fartøjer ifm. 

generationsskifte kan 

undtages fra 

aktivitetskravet samt 

udlejeloftet

§48 stk. 1

~ 10 fartøjer

Sikrer at fartøjer ejet af et 

kystfiskerlaug kan undtages 

fra aktivitetskrav, udlejeloft 

og koncentrationsregler for 

selskaber

§164

~100 fartøjer

Omhandler uundgåelig 

bifangst af Hvilling i 

industrifiskeriet

§154 stk. 3 

+200 fartøjer

Sikrer smidig overgang 

fra en rationsperiode til 

den næste

§142, stk. 2

~4-5 fartøjer

Beskytter sildefiskere på Limfjorden mod 

konkurrence fra sildefiskerne i Nordsøen

§75 stk. 5 

~ 200 fartøjer

Sikrer, at fiskere der ikke kan nå at 

fiske kystfiskertillæg kan levere det 

tilbage og tillægget kan komme 

andre til gode

Evt. min. 

grænse

Udvalgte eksempler fra Reguleringsbekendtgørelsen (ikke udtømmende)1
• Pt. eksisterer ikke en nedre grænse ift. hvor mange der 

påvirkes af en given undtagelse

• Indførsel af et princip der definerer en minimumsgrænse 

for hvor få fartøjer en undtagelse må omhandle kan 

reducere kompleksitet i reguleringen

• En minimumsgrænse kan ligeledes indføres ift. øvrige 

dimensioner, fx årsmængder eller antal personer

Effekter:

– Princip kan guide regulerings praksis 

– Kan anvendes som platform til at gå i dialog med 

politiske parter om hvordan kompleksitet adresseres

– Objektivt kriterie for regelforenkling

– Gør lovgivning mere digitaliseringsparat

– Begrænset interesser på spil, idet princippet fokuserer 

på fremtidig ret

Mulige implikationer:

– Tager ikke højde for konteksten for- eller den 

forventede effekt af mindre undtagelser

– En minimumsgrænse kan påvirke bestemte 

erhvervssegmenter mere end andre

– Begrænser ikke indførslen af undtagelser der berører 

større dele af erhvervet
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… skaber et afsæt til politiske drøftelser om tilgang til regelkompleksitet på fiskeriområdet

• Etablering af et princip der definerer en minimumsgrænse for undtagelser forventes at have en begrænset effekt på hhv. erhvervets 

ressourceanvendelse og usikkerhed

• Initiativet er forbundet med et par opmærksomhedspunkter ift. myndighederne. Bl.a. kan der være udfordringer med at applicere princip på kontrol-

og teknikområdet, der har ophæng i EU forordninger; og samtidig adresserer princippet ikke evt. udfordringer med undtagelser der rammer bredere 

• Initiativet forventes at have en positiv effekt på myndighedernes administration og udformning af regulering: et politisk vedtaget princip for 

undtagelser kan potentielt anvendes til at sætte en dagsorden om tilgangen til regelkompleksitet i fiskerierhvervet

• Princippet gælder for fremtidig ret hvilket forventes af kunne reducere evt. modstand

Initiativet har en begrænset effekt på erhvervet…

Ressource-

anvendelse

• Begrænset effekt. Færre undtagelser vil 

skabe mindre usikkerhed omkring 

gældende lovgivning

• Begrænset effekt. Færre undtagelser vil 

medføre mindre kompleksitet og dermed vil 

fiskere og relevante interessenter bruge 

mindre tid på at forstå regelgrundlaget

…men opmærksomhedspunkter for myndighederne er begrænset 

INITIATIVER: REGELFORENKLING - UNDTAGELSER

Uregel-

mæssighed

Usikkerhed

• Risiko for modstand idet enkeltinteresser ikke længere vil 

kunne tilgodeses. Forventes dog begrænset idet princippet 

gælder for fremtidig ret

• Initiativ tager ikke højde for konteksten for- eller den 

forventede effekt af mindre undtagelser

• En minimumsgrænse kan påvirke bestemte 

erhvervssegmenter mere end andre

• Begrænser ikke implementering af nye undtagelser, der 

berører større dele af erhvervet (over bagatelgrænse)

• Evt. udfordringer på kontrol og redskabsområdet der 

reguleres af EU

• Engangsomkostninger forventes lave. Kræver få interne 

tidsressource primært fra UM/FST

• Løbende omk.: forventes lave

• Ingen forventet effekt

Omkostnings-

niveau

Opmærksom-

hedspunkter
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Digitaliseringssporet præsenterer initiativer, der skal imødekomme erhvervets udtrykte behov

• Digitaliseringssporet præsenteres ved 

følgende 5 trin:

1. 1. Afklaring af erhvervets behov

2. 2. Overblik over initiativer

3. 3. Initiativer målrettet 

erhvervsadgang til myndighedsdata

4. 4. Initiativer målrettet formidling af 

regulering

5. 5. Initiativer målrettet automatiske 

interaktioner

• Digitaliseringsinitiativer udvikles med udgangspunkt i bedste praksis principper for digitalisering (jf. tilgangen beskrevet 

under regelforenklingssporet) og identificerede behov hos fiskerierhvervet

• Initiativerne er målrettet optimering af arbejdsopgaver i erhvervet eller interaktioner imellem erhverv og myndighed

• Initiativer, der søger at optimere Fiskeristyrelsen internt, belyses ikke i denne analyse, men er selvstændigt fokus for 

Deloittes analyse af automatisering i Fiskeristyrelsen

… og præsenteres i 5 trinDigitaliseringssporet tager udgangspunkt i erhvervets behov…

• Interaktioner mellem erhverv og myndigheder 

kan påvirke erhvervet betydeligt og er derfor 

inkluderet i analysens scope

• Initiativer målrettet myndighedernes behov 

behandles særskilt i Deloittes analyse

• Eksempel på myndighedsfokuseret initiativer er 

inkluderet i appendiks

• Arbejdsopgaver gennemført i erhvervet er 

inden for scope

• Erhvervets behov er afklaret via ~60 

interviews og en workshop

Myndigheder

(UM og FST)

Inter-

aktioner

Erhverv

= i scope for analysen = ikke i scope; behandles særskilt i Deloittes 

analyse af FST

INITIATIVER: DIGITALISERING
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Fiskeriområdet er kendetegnet ved mange løbende interaktioner mellem erhverv og myndighed 

samt en høj grad af analoge løsninger

• Fiskeriområdets opgaveløsning er kendetegnet ved 1) mange løbende interaktioner og 2) en høj grad af analoge 

opgaveløsninger

• Det gør det oplagt at vurdere, hvorvidt der er perspektiver i en samlet digitaliseringsvision for fiskeriområdet, der både 

omfatter en automatisering af Fiskeristyrelsens administration og en mere transparent forvaltning gennem styrket digital 

adgang for fiskerierhvervet til styrelsens data

• Digitalisering relateret til erhvervet og interaktioner hermed er primær fokus for indeværende analyse

Mange løbende interaktioner

Erhvervet har mange interaktioner med myndighederne i 

dagligdagen, herunder:

• Ansøgninger og tilmeldinger, fx registrering af 

ejerskifte eller licenser

• Formidling af information fra myndighederne, fx 

kapacitet eller gældende regulering

• Deling af information fra erhvervet, fx placeringsdata 

fra GPS systemer

Fiskeriområdets opgaver er kendetegnet ved to karakteristika

Kilde: Interviews med erhvervet; Fiskeristyrelsen

Høj grad af analoge løsninger

Eksisterende løsninger i erhvervet og hos myndighederne 

er i høj grad analoge, fx:

• Ansøgning om registrering af ejerskifte, foregår via 

flere manuelle opslag, indtastninger mv.

• Indsamling af kapacitet ved modernisering/nybyggeri

• Overdragelse af årsmængder kræver manuel 

indsendelse af skemaer

INITIATIVER: DIGITALISERING – AFKLARING AF ERHVERVETS BEHOV

Konklusion
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Erhvervet efterspørger løsninger, der kan imødegå oplevelsen af uregelmæssighed, usikkerhed 

og unødvendigt ressourcetræk

• Pba. over 60 interviews med erhvervet er særligt tre udfordringer identificeret som gennemgående på tværs af fiskerierhvervet

• Erhvervet ønsker udfordringerne løst og anerkender mulighederne ved digitale løsninger, hvor de lægger vægt på brugervenlighed

Efterspørgsel på løsninger, der kan imødegå erhvervets udfordringer og frustrationer

”Det er ikke så meget den tid jeg 

bruger, det er mere den stress det 

giver… opfylder jeg kravene? Er der 

nye regler? Kan Fiskerikontrollen 

selv finde ud af reglerne?”

”Det er ikke til at vide, hvad 

man må lige der hvor man 

fisker. [Fiskerne] ville aldrig 

vide om det [læs reguleringen] 

var det rigtige de havde læst… 

det er jo håbløst….”

Uregelmæssighed

Erhvervet udtrykker frustration 

over uregelmæssighed i bl.a. 

systemdrift og –opdatering. 

Systemerne har høj nede-tid, 

der skaber problemer for 

fiskerne i hverdagen.

Usikkerhed

Fiskernes grundlæggende usikkerhed som følge af 

kompleks, uigennemskuelig og foranderlig regulering 

er kilde til såvel frustration som ekstra tidsforbrug 

grundet fx dobbelttjek af regler mv.

Ressourceanvendelse

På trods af effektiv mitigering af 

adm. byrder i erhvervet via 

puljer og fiskeriforeninger, 

udtrykker erhvervet frustration 

over ressourceforbruget på 

unødvendigt manuelle 

processer.

Erhvervets tre primære byrdeudfordringer

Citat fra erhvervet, 

anonymiseret

Citat fra erhvervet, 

anonymiseret

Kilde: Interviews med erhvervet

Usikkerhed

Uregel-

mæssighed

Ressource-

anvendelse

Konklusion

INITIATIVER: DIGITALISERING – AFKLARING AF ERHVERVETS BEHOV
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Tre overordnede kategorier af digitaliseringsinitiativer anvendes mhp. at imødekomme erhvervets 

efterspørgsler

• Tre overordnede kategorier af initiativer foreslås anvendt mhp. digitalisering af fiskeriområdet. Initiativerne baseres 

på input fra erhvervet og myndighederne samt bedste praksis principper for digitalisering

• Hver kategori dækker over flere mulige konkrete initiativer, som den videre analyse vil udfolde

Erhvervsadgang til 

myndighedsdata

• Adgang til myndighedernes 

forskelligartede data, fx vedr.: 

lånefisk, fartøjs- og 

farvandslicenser, rationsfiskeri 

og kapacitet

Tre overordnede kategorier af digitaliseringsinitiativer foreslås anvendt

Kilde: Interviews med erhvervet; Fiskeristyrelsen

Automatiske

interaktioner

• Højere grad af automatisering i 

interaktionerne mellem 

erhvervet, særligt 

administrationen, og 

myndighederne, fx ved 

ansøgninger og tilladelser

Formidling af

regulering

• Mere fokus på formidling og 

bedre gennemskuelighed af 

gældende regulering

Konklusion

INITIATIVER: DIGITALISERING – AFKLARING AF ERHVERVETS BEHOV
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Fem initiativer på tværs af de tre digitaliseringskategorier imødegår erhvervets primære 

byrdeudfordringer…

Uregel-

mæssighed
Usikkerhed

Ressource-

anvendelse

1. Adgang til myndighedsdata

2. Formidling af regulering

3. FST og SFS data integration

4. E-log transmission

Øvrig automatisering af FST uden 

for scope

5. Auto. interaktion med erhvervet

Erhvervsadgang

til data

Automatiske

interaktioner

Formidling af

regulering

• Fem konkrete digitaliseringsinitiativer er identificeret pba. efterspørgsel fra erhvervet, input fra fiskeri- og IT eksperter fra 

Udenrigsministeriet og med inspiration fra konsulent-teamets erfaringer. Flere initiativer er desuden kvalificeret via en workshop1

• De fem initiativer imødegår tilsammen erhvervets tre primære byrdeudfordringer og kan prioriteres til implementering efter behov

Digitaliseringstype Initiativer

Digitalisering kan imødegå… … erhvervets primære byrdeudfordringer2

Behandles særskilt i Deloittes analyse af 

automatiseringspotentialer i Fiskeristyrelsen

Usikkerhed fjernes

Usikkerhed reduceres

Usikkerhed reduceres

Mindre positiv 

effekt

Positiv effekt; 

ikke 

kvantificerbar

Ingen effekt

Positiv effekt

Positiv effekt;  

Potentiale 2,3 

mio. kr. (49%)

Mindre positiv 

effekt

Positiv effekt; 

ikke 

kvantificerbar

Konklusion

1) Workshop med erhvervet og myndighederne er afholdt d. 13-12-2018; 2) Alle angivne effekter er forventede effekter

Mindre positiv 

effekt

Mindre positiv 

effekt; ikke 

kvantificerbar

Ingen effekt

Ingen effekt

Mindre positiv 

effekt; ikke 

kvantificerbar

INITIATIVER: DIGITALISERING – OVERBLIK OVER INITIATIVER
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…men vil have budgetimplikationer for myndighederne1

… men vil skulle ses i forhold til de udgifter, som det vil påføre FST at gennemføre dem

• De fem digitaliseringsinitiativer kan skaleres efter ambitionsniveau og vil i forskellig grad påføre FST udgifter, der vil skulle overvejes ift. FST’s

øvrige prioriteter samt de gevinster, som initiativerne medfører for erhvervet og i visse tilfælde for myndighederne

• Alle angivne omkostninger er skønsmæssige estimater baseret på konsulenternes erfaringer med lignende løsninger i den offentlige sektor. 

Estimaterne er kvalificeret med Fiskeristyrelsen og estimatsikkerhed- og grundlag angives i fodnoter ved hvert initiativ

Digitaliseringstype Initiativer

Digitalisering vil have betydning for erhvervet …

Omkostningsniveau2 Opmærksomhedspunkter

Mulighed for skalering af 

initiativ

Kræver myndigheds-

samarbejde

Lav volumen kan betyde 

negativ business case

Udv.omk.: min. 1 mio. kr.

Driftsomk.: lette

Udligner transmissionsomk. på 

tværs af fartøjssegmenter

1. Adgang til myndighedsdata

2. Formidling af regulering

3. FST og SFS data integration

4. E-log transmission

Øvrig automatisering af FST uden 

for scope

5. Auto. interaktion med erhvervet

Erhvervsadgang

til data

Automatiske

interaktioner

Formidling af

regulering

Behandles særskilt i Deloittes analyse af 

automatiseringspotentialer i Fiskeristyrelsen

Udv.omk.: min. 1,2 mio. kr.

Driftsomk.: min. 0,5 mio. kr.

Udv.omk.: ~0,7 mio. kr.

Driftsomk.: lette

Udv.omk.: 1-1,5 mio. kr.

Driftsomk.: 0,1 mio. kr.

Udv.omk.: min. 1,3 – 2,5 mio. kr.

Driftsomk.: 0,3 – 0,5 mio. kr.

Konklusion

Mulighed for skalering af 

initiativ

1) Alle angivne effekter er forventede effekter; 2) Angivne omkostningsestimater er summen af alle estimater indenfor de givne initiativer 

INITIATIVER: DIGITALISERING – OVERBLIK OVER INITIATIVER
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Erhvervet oplever utilstrækkelig adgang til egne data hos Fiskeristyrelsen og prioriterer adgang til 

licenser, mængder og kapacitet samt en forbedret brugervenlighed i formidlingen

• Pba. 60 interviews med erhvervet og en workshop1 om bl.a. dataadgang har erhvervet udtrykt ønske om 1) adgang til flere data, særligt 

licenser, mængder2 og kapacitet og 2) en mere brugervenlig platform

• Fiskeristyrelsen har via adgangskontrolsystemet (AKS) skabt et teknisk grundlag for deling af data med erhvervet. Erhvervet udtrykker 

dog frustration over, at platformen ikke altid fungerer som forventet og mangler brugervenlighed i sin anvendelse

FST

AKS muliggør erhvervsadgang til myndighedernes data… … men giver pt. kun adgang til udvalgte data

• Det tekniske grundlag for erhvervets adgang til 

Fiskeristyrelsens data er baseret på AKS, der sikrer, at kun 

dataejer og fuldmagtindehavere kan få adgang til udvalgt 

data, herunder rettigheder til at se, oprette og slette

• Erhvervets efterspørgsler understreger, at manglende 

information og viden om eksisterende muligheder er en 

udfordring; fx at kunne give fuldmagt til udvalgte datatyper

Fartøjsejer har adgang til 

myndighedens data om sig

Ansøger om 

fuldmagt, fx 

revisor, konsulent 

mv., kan få adgang 

til udvalgte af 

fartøjsejerens data

FST har data og 

deler med 

fartøjsejer og evt. 

andre med adgang Ansøgning om 

fuldmagt2

1) Fiskeristyrelsen deltog som observatør og uden forpligtigelse ift. de drøftede initiativer; 2) Via fiskeristyrelsens hjemmeside; 3) Licenser forstås som alle tilladelser til fangst, redskaber, farvande mv.; 4) Forstås 

som løbende status, herunder overskueligt overblik over egne fangstdata, tilbageværende af årsmængder, rationsmængder, mv.. Fx fangstdata er i dag tilgængelig via AKS igennem logbogsdata, men fiskerne 

oplever adgangen som uoverskuelig; Kilde: Interviews med erhvervet; Workshop med erhvervet og Fiskeristyrelsen; Interviews med Fiskeristyrelsens eksperter

Godkendelse 

af fuldmagt

Data

deling

Adgang til datadeling gives via adgangskontrolsystemet (AKS)

Samarbejde

I dag kan udvalgt data trækkes af fartøjsejer 

og fuldmagtsindehaver - andre data kan ikke
Tilgængeligt

Ikke tilgængeligt

• Pba. interviews og workshop er 

særligt licenser, mængder2 og 

disponibel kapacitet identificeret 

som prioriteret data til frigivelse

• Erhvervet understreger, at formid-

lingen og regelmæssigheden af 

AKS opleves som utilstrækkelig ift. 

erhvervets behov, fx ift. præsen-

tation- og søgning af fangstrejser

Fartøjs-

ejer

Fuldmagt-

indehaver

Logbog

Fartøj

Landingserklæring

Licenser3

Løbende mængder4

Disponibel kapacitet

Afregning* AKS

*=kun tilgængeligt for opkøber

Datatyper

Konklusion

” AKS er ikke så let at 

anvende…”

”… hvis AKS virkede 

100% ville det være fint.”

Citater fra erhvervet, 

anonymiseret

INITIATIVER: DIGITALISERING – ERHVERVSADGANG TIL MYNDIGHEDSDATA
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Forbedret datatilgængelighed forventes at medvirke til øget administrativ transparens samt 

reduktion af fiskernes udtrykte usikkerheder

• Frigivelse af flere datatyper, herunder licenser1, løbende mængder2 og nuværende disponibel kapacitet, forventes at kunne understøtte erhvervet 

ved at skabe større transparens om den enkelte fiskers egne fangstrettigheder. Det forventes at reducere den oplevede usikkerhed

• Erhvervet understreger, at præsentation og formidling af data er vigtig. Et samlet og brugervenligt overblik, fx for mængder via AKS vil fremme, at 

datafrigivelsen kan medvirke til øget transparens og reduktion af usikkerheder. Det kræver en rapporteringsløsning, hvilket medfører yderligere omk.

Initiativet vil imødekomme erhvervets 

efterspørgsel på data…

Ressource-

anvendelse

• Det er uklart hvilken økonomisk 

effekt øget dataadgang vil have 

for erhvervet

• Øget datatilgængelighed og 

brugervenlighed forventes at 

reducere erhvervets tidsforbrug 

på at anskueliggøre egne data

• Initiativet kan sænke erhvervets 

usikkerhed ved at skabe 

transparens og overblik over 

data
Usikkerhed

… og kan indgå i den fremadrettede prioritering af den samlede IT projektportefølje

Omkostnings-

niveau

Opmærksom-

hedspunkter

• Frigivelse af egen disponibel kapacitet og aktive licenser estimeres at have 

udviklingsomk. på min. 1 mio. kr.3 Det skyldes allerede eksisterende IT-

infrastruktur som AKS og oracle databasen, samt tidl. erfaringer med 

datafrigivelse. Driftsomk. forventes begrænset

• Bedre formidling og overblik over mængder2 samt historisk overblik over 

disponibel kapacitet kan adresseres med en rapporteringsløsning der 

forventes at medføre yderligere omkostninger4

• Øget brugervenlighed i AKS kan medføre moderate omkostninger, da 

front-end skal re-designes, hvilket kræver opdatering af softwaren

• Flere af erhvervets efterspørgsler kan imødekommes via det eksisterende 

IT set-up; fx muligheden for at give fuldmagt, se fangster mv. I disse 

tilfælde er information og vejledning afgørende, og forventes derfor at 

kunne gennemføres ved forholdsvis lave omkostninger

• Initiativets forskellige delelementer muliggør forskellige prioriteringer ift. en 

afvejning mellem indfrielse af erhvervets efterspørgsler og øgede 

omkostninger hos styrelsen. Initiativets omkostninger kan dermed varierer 

betydeligt afhængigt af det valgte omfang af løsningselementerne

• Systemgrundlaget i FST IT skaber gode rammeforudsætninger for at 

lykkedes med initiativet, bl.a. i kraft af Oracle databasen og AKS

• Frigivelse af lignende datatyper har tidligere vist sig realiserbar

Konklusion

1) Licenser forstås som alle tilladelser til fangst, redskaber, farvande mv.; 2) Forstås som løbende status, herunder overskueligt overblik over egne fangstdata, tilbageværende af årsmængder, rationsmængder, 

mv. Fx fangstdata er i dag tilgængelig via AKS igennem logbogsdata, men fiskerne oplever adgangen som uoverskuelig; 3) Omk.estimatet er behæftet med betydelig usikkerhed og er udarbejdet i samarbejde 

med FST; baseret på konsulenternes og FST’s skønsmæssige erfaringer med datafrigivelse. Frigivelse af mængder (fangstdata, årsmængde og rationsmængder) forventes at kræve yderligere investeringer, da 

en afrapporteringsløsning kan være nødvendig for at forbedre den eksisterende løsning, hvor bl.a. fangstdata kan ses via logbogsdata via AKS; 4) Bl.a. grundet nødvendigheden af tilpasning af 

dataefterspørgsler til forskellige adgangsrettigheder. Omk.estimering heraf kræver en nærmere undersøgelse. Kilde: Interviews med erhvervet; Workshop med erhvervet og FST; Konsulentteamets erfaringer

INITIATIVER: DIGITALISERING – ERHVERVSADGANG TIL MYNDIGHEDSDATA

Uregel-

mæssighed

• Øget stabilitet og 

brugervenlighed i AKS kan øge 

anvendelsen af systemet og 

forstærke effekten af 

datafrigivelse
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Ifm. den afholdte workshop har erhvervet præsenteret en række forslag og ønsker vedr. 

erhvervsadgang til myndighedsdata 

• Ifm. den afholdte workshop med repræsentanter fra myndigheder og erhverv1 blev en række overvejelser og forslag omhandlende erhvervets ønsker for 

adgang til myndighedsdata taget op

• Forslagene er udtryk for erhvervets efterspørgsler, og er baseret på den afholdte workshop men understøttes af de tidligere afholdte interviews

Forslag til mulige initiativer Beskrivelse/begrundelse for muligt initiativ

• Information omkring nedetid i systemer Fiskeriforeninger kan forberede medlemmer, hvilket vil reducere frustrationen blandt fiskere

• Adgang til oversigt over kapacitet (egen + ledige i 

markedet)

Ikke alle fiskere har selv overblik. Nødvendigt ved modernisering/udvidelse. Driver meget tid i dag at 

undersøge hvor, der er ledig kapacitet 

Adgang til disponibel kapacitetsdata 

1) Fra erhvervet deltog fiskere fra alle tre segmenter, fiskerikonsulenter, administrativt personale samt repræsentanter fra interesseorganisationer. Kilde: Workshop med myndigheder og erhverv

• Adgang til oplysning om flex ved årets start Fartøjer ønsker adgang til styrelsens data på flexstatus (mellem farvande og år)

Fiskere efterspørger adgang til overblik over egen fangstdata

Erhvervet efterspørger adgang til oversigt over et fartøjs samlede status. Herunder licenser (samt 

status for om de er aktive), årsmængder, rationsmængder og kapacitet. Det vil også gøre data 

tilgængelig døgnet rundt og ikke kun i FST’s åbningstid. Konsulenter/administrativt personale skal 

kunne få adgang til disse via fuldmagt, hvilket vil reducere byrder hos både erhverv og myndighed

• Samlet platform med information om et fartøjs 

status, herunder dets licenser, årsmængder, 

rationsmængder, BT, KW, mv.

• Adgang til egen fangstdata i AKS (segmenteret på 

fangstrejse, økonomiske zone mv.)

Adgang til data vedr. eget fartøj

• Adgang til oversigt over internationale 

adgangslicenser fra årets start 

Erhvervet oplever forsinket svartid vedr. status for internationale afgangslicenser. Det medfører, at 

fartøjer må blive i havn 

• Adgang til oversigt over licenser med begrænset 

antal fartøjer

Ved licenser med plads til begrænset antal fartøjer får erhvervet ikke direkte besked om hvorvidt 

man er på/udelukket. Kræver opkald til FST

Adgang til data vedr. licenser

• Adgang til data for udviklingen i fiskeriet 

(segmenteret)

Efterspørges af interesseorganisationer 

Adgang til data for erhverv 

Information om nedetid i systemer

Konklusion

DIGITALISERING – ERHVERVSADGANG TIL MYNDIGHEDSDATA: ERHVERVETS

= overvejelser uddybes på næste side
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Erhvervet efterspørger adgang til disponibel kapacitetsdata for hele erhvervet

• Erhvervet har efterspurgt adgang til disponibel kapacitetsdata for hele erhvervet, bl.a. med henvisning til ønsker om øget transparens og 

reduceret ressourceforbrug ved indsamling af kapacitet til modernisering og nybyggeri

• Ved overvejelser om frigivelse af hele erhvervets disponible kapacitetsdata bør tages højde for mulige juridiske udfordringer i kraft af 

bl.a. GPDR

• Priserne på det eksisterende kapacitetsmarked forventes at blive reduceret af fuld transparens om kapacitetsdata

Uddrag af erhvervets overvejelser om frigivelse af kapacitetsdata

• Pba. interviews og en workshop har erhvervet fremkommet med overvejelser om 

muligheder og perspektiver ved frigivelse af kapacitetsdata

• Erhvervets forventning er, at fuld transparens om tilgængelig kapacitet kan skabe et 

mere smidigt kapacitetsmarked grundet bedre information, hvilket kan resultere i lavere 

omkostninger for erhvervet

• Forudsætningen for datafrigivelse er et autoritativt overblik over kapacitet, hvilket FST 

forventer at have i februar 2019

• Erhvervet italesætter fx ønsker om at kapacitetsdata kan frigives via AKS eller udsendes 

til puljerne, på samme vis som i dag er tilfældet for årsmængde-data

• Rammerne for frigivelse af data til erhvervet vurderes:

– teknisk realiserbar, hvilket bl.a. understøttes af FST’s eksisterende løsninger for 

frigivelse af data (AKS) samt deres nuværende indsamling af kapacitetsdata

– muligvis juridisk problematisk, grundet offentliggørelse af personers fartøjsdata. 

Overvejelser om en løsning bør prioritere en afdækning af juridiske begrænsninger, 

herunder muligheder for anonymisering, der imødekommer erhvervets efterspørgsel

– at medføre omkostninger for Fiskeristyrelsen ifm. administration og opdatering af 

autoritativt kapacitetsdata

1) Overgået fra fiskere til FST

Kilde: Interviews med erhvervet; Workshop med erhvervet og Fiskeristyrelsen; Interviews med Fiskeristyrelsens eksperter

Konklusion

Disponibel 

kapacitet ejet af 

fiskere

FST’s disponible 

kapacitet1

Anvendt kapacitet

Fonden til 

nyetablering

Fordelingen af kapacitet i dag

ILLUSTRATIV

DIGITALISERING – ERHVERVSADGANG TIL MYNDIGHEDSDATA: ERHVERVETS OPLEVELSER
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Komplekse regler, uens fortolkning samt uoverskuelig formidling skaber usikkerhed i erhvervet 

om reguleringen 

• Pba. interviews er formidling af information og vejledning til erhvervet identificeret som en væsentlig udfordring

• Erhvervet har konkretiseret deres behov i form af løsningskriterier og –muligheder ved en workshop med deltagelse fra erhvervet og 

Fiskeristyrelsen1

Formidlingen opleves som utilstrækkelig…

1) Fiskeristyrelsen deltog som observatør og uden forpligtigelse ift. de drøftede initiativer. 

Kilde: Interviews med erhvervet; Workshop med erhvervet og Fiskeristyrelsen

Konklusion

… hvilket erhvervet vurderer kan imødegås ved opfyldelse af udvalgte kriterier

Kriterier: Med udgangspunkt i identificerede usikkerheder, formulerede erhvervet i 

en workshop nogle ønskede kriterier til formidlingen, herunder at formidlingen skal:

• Være målrettet den enkelte bruger

• Være aktiv og opsøgende, fx via push-beskeder

• Være brugervenlig og overskuelig

• Muliggøre søgning pba. bl.a. farvand, art og teknik

• Give overblik over ændringer, opdateringer og nyheder

Løsningselementer: Pba. kriterierne formulerede erhvervet bl.a. ønsker om:

1. Kommunikation: En hjemmeside, der bl.a. i) kan agere forum for div. erfa-

grupper, fx ved særlige udfordringer som implementering af landingspligten, ii) 

benytter push-beskeder til at informere om ændring i regler, div. tidsfrister mm. 

2. Visualisering: Formidling af reguleringen via visualiseringer til at fremme  

brugervenligheden, fx formidling af tekniske regler per farvand via et kort

3. Søgefunktion: En forbedret søgefunktion, der gør det muligt at søge 

information pba. fartøj, farvand, art og/eller tekniske krav/redskaber. Desuden 

en søgefunktion, der opdateres pba. brugernes henvendelser, fx på 

hjemmesiden og til Døgnvagten

Pba. interviewrunde er identificeret nogle 

gennemgående udfordringer ift. kommunikation 

og formidling:

”Hjemmesiden er uoverskuelig, og hvis man 

så heller ikke ved hvem man skal ringe til, så 

er det svært…”

”Hjemmesiden er dog bedre end tidligere…”

”Reglerne er svære at forstå og fortolke…”

Citater fra erhvervet, anonymiseret

= uddybes på næste side

• Komplekse regler er svære at forstå og 

fortolke

• Erhvervet oplever uens fortolkning af 

reglerne hos myndighederne

• Myndighedernes kommunikation opleves 

som utilstrækkelig, herunder i form af 

udsendte vejledninger, nyheder og 

opdateringer

INITIATIVER: DIGITALISERING – FORMIDLING AF REGULERING
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Erhvervets usikkerhed om reguleringen kan imødegås via digital, brugervenlig og målrettet 

formidling baseret på erhvervets brugsmønstre og efterspørgsel

• Initiativer målrettet forbedret kommunikation og formidling har forskellige forventede effekter og omkostninger til udvikling og drift

• En række initiativer kan med moderate ressourcer imødekomme betydelige dele af erhvervets efterspørgsler, imens mere vidtgående 

løsninger kan resultere i målrettet, automatisk og brugervenlig kommunikation med erhvervet

• Nedenfor illustreres tre eksempler på mulige initiativer, der er afdækket ved workshoppen med erhvervet og myndighederne

Beskrivelse: Kommunikation

• Forbedret kommunikation, vejledning og 

information målrettet erhvervet

• Erhvervet giver bl.a. udtryk for, at FST’s

hjemmeside er blevet bedre men fortsat 

kan forbedres

• Kommunikationsinitiativerne er typisk 

billigere end nye IT-løsninger

Kilde: Interviews med erhvervet; Workshop med erhvervet og Fiskeristyrelsen

Beskrivelse: Visualisering

• Udvidet brug af visualisering af data og 

regulering 

• Fx kan et landkort på simpel vis 

formidle forskellige områders 

reguleringskrav med korte vejledninger 

og henvisninger til bekendtgørelser

• Tilgangen kan fx anvendes ift. 

redskabskrav, årsmængder mv.

Beskrivelse: Søgefunktion

• Opgrader søgefunktion, så den kan 

sortere efter farvand, art og redskab, og 

desuden dynamisk tilpasse sig 

søgemønstre 

• Erfaringer fra både den offentlige og 

private sektor viser, at fx en chatbot kan 

formidle struktureret info. som regler for 

redskaber, farvande, kvoter mm.

Eks. på chatbot 

fra Københavns 

kommune

• En chatbot kan 

imødegå mange af 

erhvervets behov

• En simplere løsning kan 

være optimering af den 

eksisterende funktion, fx 

med sorteringsfunktion

• Udvikling af vidtgående 

løsninger kan med 

fordel gennemføres i 

etaper

Data visualisering

“Spg. til fiskeri 

regler i DK? – klik 

på dit farvand”

Eks. på 

visualisering af 

regulering

• Flere offentlige 

myndigheder har 

anvendt online kort til 

formidling målrettet 

erhvervet

• Fiskeristyrelsen har fx 

et kort over 

fredningsbælter med 

henvisning til den 

relevante 

bekendtgørelse

Eks. på 

vejledning til 

erhvervet

• FST har i dag vejled-

ninger på hjemmesiden 

målrettet erhvervs-

fiskere, kategoriseret 

efter målgruppe

• Push-beskeder om 

regelændringer, frister, 

mv. er begrænset

• Input fra erfa-grupper, 

Døgnvagt mm. bør ind-

arbejdes i vejledninger

Konklusion

3: Vidtgående1: Moderat 2: Ambitiøs

Eksempler på initiativer Eksempler på initiativer Eksempler på initiativer

INITIATIVER: DIGITALISERING – FORMIDLING AF REGULERING
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Digitale initiativer målrettet forbedret kommunikation og formidling spænder over forskellige 

fordele, ulemper og omkostninger

• En målrettet kommunikations- og formidlingsindsats vurderes i betydelig grad at kunne imødekomme erhvervets behov

• Initiativer spænder fra fx oprettelse af erfa-grupper og udarbejdelse af manglende vejledninger til udvikling af interaktivt kort til formidling af tekniske regler og 

chatbot-løsninger til optimering af Fiskeristyrelsens hjemmeside

• Effekter og omkostninger afhænger af skaleringen af de valgte løsninger, og er nedenfor tentativt estimeret for de beskrevne løsninger

Initiativerne vil imødekomme erhvervets 

efterspørgsel på forbedret kommunikation…

• Forbedret kommunikation 

reducerer erhvervets 

usikkerhed, da erhvervet 

har bedre forudsætninger 

for at forstå reguleringen, 

ændringer heri og undgå 

frustrationer som følge af 

manglende information

• Grundet reduceret 

tidsforbrug på afdækning 

af regler mv. forventes 

ressourceforbrug at falde

• Effekten af forbedret 

kommunikation og 

formidling kan ikke 

estimeres

… og kan skaleres baseret på myndighedernes ressourcer og prioritering

Omkostnings-

niveau

Opmærksomheds-

punkter

• Vejledning og information: Omk. til øget information via fx skriftlige vejledninger, erfa-

grupper mv. forventes primært at bestå af interne timer i FST, afhængig af prioriteringer

• Chatbot1: Erfaringer fra andre offentlige myndigheder indikerer, at udviklingsomkostninger 

ligger på et minimum af ~1,0 mio. kr. for 100 spørgsmål, der kan besvares ved dynamisk 

sprogforståelse. Afhængigt af omfang af den ønskede løsning kan en chatbot-løsning koste 

betydeligt mere, hvilket kan afklares yderligere pba. evt. ønsker. Driftsomk. er estimeret til 

minimum 0,5 mio. kr. i årlige licenser. Ved mange dialoger kan omk. stige yderligere

• Interaktivt kort2: Estimeres indikativt til udviklingsomk. på ~0,2 mio. kr. Dette dækker 

primært over interne timer til arbejde med at skrive og opdatere vejledninger. Afhængigt af 

valgte dimensioner og detaljegrad kan omkostningerne til lønkroner stige yderligere. 

Driftsomk. forventes begrænset ved anvendelse af de tilgængelige mindsteversioner af GIS 

løsninger i markedet; dog kan lønkroner ved opdatering af vejledninger være en væsentlig 

driver af omkostninger

• Ved alle formidlingsløsninger (inkl. chatbot og kort) bør overvejes, med hvilken binding svar 

afgives. Henvisninger til reguleringen kan delvist imødegå udfordringen

• Ved udvikling af automatiske løsninger, som fx chatbot, skal udviklingen tage højde for, at 

fiskeriområdet er kendetegnet ved hyppige ændringer og krav til korrekthed som følge af 

myndighedsrolle, hvilket sætter krav til opdateringshastigheden af vejledninger fremadrettet 

og kan drive betydelige driftsomkostninger

• Kort og chatbot-løsninger afhænger bl.a. af, hvor vidtgående løsningen er. I begge tilfælde 

er det muligt til en start at implementere mindsteløsninger

• Udarbejdelse af vejledninger mv. til formidlingsløsningerne kan med fordel tage 

udgangspunkt i Kammeradvokatens instrukser, mhp. målretning til erhvervet

Konklusion

1) Omk.est. er baseret på konsulentteamets erfaringer inden for andre off. myndigheder pba. arbejde med leverandør af AI chatbot løsning. Estimatet er kvalificeret med FST. Estimaterne er bl.a. afhængige af 

governance-struktur, kræver prioritering af interne ressource til at skrive og godkende chatbottens svar og eksisterende overblik over lovgivningsvejledninger. Udv.omk. forventes lidt højere end den 

sammenlignelige case grundet den høje regulerings-kompleksitet identificeret på fiskeriområdet. Dialog omkostninger er fx 0,1 mio. kr. for 5.000 årlige dialoger; 2) Omk.estimatet er baseret på konsulentteamets 

erfaringer med lignende løsninger, indhentning af prisestimater fra leverandør af GIS løsninger, konsulentteamets egne erfaringer med udarbejdelse af vejledningshierarki pba. reguleringen samt med input fra 

FST. Kilde: Interviews med erhvervet; Workshop med erhvervet og Fiskeristyrelsen; Omkostningsestimater er baseret på konsulenternes tidligere erfaringer og indhentede listepriser fra kendte leverandører

INITIATIVER: DIGITALISERING – FORMIDLING AF REGULERING

Ressource-

anvendelse

Uregel-

mæssighed

• Forbedret kommunikation 

kan reducere 

frustrationen som følge af 

uregelmæssighed, da 

fiskerne i højere grad kan  

planlægge efter evt. 

fremtidige problemer

Usikkerhed
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Ifm. den afholdte workshop har erhvervet præsenteret en række forslag vedr. formidling af 

regulering

• Ifm. den afholdte workshop med repræsentanter fra myndigheder og erhverv1 blev en række overvejelser og forslag omhandlende erhvervets ønsker for formidling 

af regulering taget op. Forslagene er udtryk for erhvervets efterspørgsler, og er baseret på den afholdte workshop men

understøttes af de tidligere afholdte interviews

Forslag til initiativ Beskrivelse/begrundelse for initiativ

1) Fra erhvervet deltog fiskere fra alle tre segmenter, fiskerikonsulenter, administrativt personale samt repræsentanter fra interesseorganisationer. Kilde: Workshop med myndigheder og erhverv

Konklusion

• Søgning på hjemmeside defineret efter art og 

geografi

Det er i dag svært og tidskrævende at finde relevant information. Der efterspørges et overblik, fx i form af 

et landkort, hvor man kan se regler vedr. bestemt område ved klik på kortet

• Bedre søgekriterier på hjemmeside Søgning på hjemmeside leder til mange irrelevante resultater

Erhvervet ønsker at blive inddraget omkring opbygning af hjemmesiden – hvilken information mangler, 

formidling, struktur mv. Foreslår oprettelse af erfa-grupper

• Inddragelse ift. hjemmeside

FST’s hjemmeside

• Vejledninger på tværs af e-log og AKS Vejledninger for e-log og AKS er fyldestgørende. Men der savnes information omkring hvad der skal 

noteres i hhv. den ene og anden, tidsfrister for udfyldning mv. 

• Vejledninger på hjemmeside Det efterspørges, at der sendes meddelelse ud ved nye vejledninger samt at alle vejledninger lægges 

samlet, ét sted på hjemmeside 

Vejledninger

Kommunikation vedr. ændringer i lovgivning

Ved ny Reguleringsbekendtgørelse er det ikke klart, hvad der er ændret. Erhvervet efterspørger, at der 

udarbejdes en oversigt for ændringer 

• Kommunikation omkring ændringer i 

Reguleringsbekendtgørelsen

• Kommunikation omkring ændringer i lovgivning Erhvervet efterspørger, at der sendes information ud omkring væsentlige ændringer indført siden året før 

• Push-meddelelser på hjemmeside Push-meddelelser målrettet den enkelte fisker ved log-in på hjemmeside (fx besked omkring status 

på flidspræmie, ændringer i regler mv.)

• Yderligere formidling om landingspligt Fortsat usikkerhed omkring implementeringen af landingsforpligtelse

• Formidling af melde- og tekniske regler i 

internationale zoner

En oversigt vil reducere fiskeres usikkerhed vedr. gældende regler. Det forventes ikke, at FST kender 

samtlige internationale regler, men et overblik over væsentligste regler gældende i nabolande er ønsket

• Klarere information vedr. pointsystem Uklart for erhvervet hvad der udløser point, hvornår de frafalder mv. Vigtigt for den enkelte fisker samt ved 

salg af fartøj, idet point følger fartøj

• Formidling vedr. tilskud og frister for udbetaling Det kan være udfordrende samt tidskrævende at holde sig opdateret. Ønsker samlet overblik for ordninger

Formidling af lovgivning

DIGITALISERING – FORMIDLING AF REGULERING: ERHVERVETS OPLEVELSER

• Licenser formuleres klarere og mere 

udspecificeret

Fiskerne oplever, at det ikke fremgår klart af licenser, hvornår de er gældende fra. Herudover 

efterspørges enklere og klarere sprog
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Automatiseret dataudveksling mellem Fiskeristyrelsen og Søfartsstyrelsen kan mindske 

erhvervets frustration og ressourceanvendelse ved fx dobbelttastninger

• Erhvervet udtrykker frustration over nødvendigheden af at skulle indsende samme data til flere myndigheder, fx fartøjs og skibsregistre

• Øget dataudveksling mellem FST og SST kan imødekomme erhvervet ved at reducere registreringskrav til et minimum

• Tværmyndighedsdataudveksling er primært begrænset af ressourceprioritering og koordination på tværs af offentlige myndigheder, da 

der teknisk er tale om forholdsvis simple system-til-system løsninger. Investeringsomk. er tentativt estimeret til under 0,5 mio. kr.

1) Omkostningsestimatet er behæftet med betydelig usikkerhed og er udarbejdet i samarbejde med FST med udgangspunkt i konsulenternes outside-in erfaringer i off. organisationer. Søfartsstyrelsen vil 

ligeledes skulle prioritere ressourcer til udvikling, hvilket kan resultere i en højere estimeret samlet investeringsomkostning for begge styrelser. Kilde: Interview med erhvervet; Fiskeristyrelsen

… ved at implementere teknisk simple løsninger 

imellem FST og SST

Omkostnings

niveau

Opmærksomheds-

punkter

• Tværmyndighedssamarbejde kan 

være en barriere, da en teknisk 

løsning kræver ressource- og 

ledelsesprioritering og koordination 

fra begge myndigheder

• Forventeligt teknisk simpel løsning

• Forventeligt begrænsede omk., men 

usikkerhed om den økonomiske 

business case

• Baseret på erfaringer med lign. løs-

ninger, er udv. omkostninger tentativt 

estimeret til 0,7 mio. kr.1

• Driftsomk. forventes begrænset

• Estimatet indeholder betydelige 

usikkerheder og afhænger bl.a. af 

systemkompatibilitet, datavolumen 

og omk. til kortlægning af 

datamigration

Dataindsendelse opleves i nogle tilfælde 

som unødvendig og formålsløs…

• Erhvervet udtrykker frustration over 

arbejdsopgaver, der opleves som 

dobbeltarbejde, fx ved indsendelse af 

data til både FST og SFS

• Frustrationen skyldes særligt oplevelsen 

af unødvendighed og formålsløshed

• Økonomiske omkostninger ved 

dobbeltarbejde tilskrives særligt afledte 

effekter af lange sagsbehandlingstider, fx 

hvis en fisker ikke når at fiske sine kvoter

• Registrering af fartøjer fremhæves som 

eksempel. I dag skal erhvervet bl.a.:

– søge om sejltilladelse (SST)

– registrere i skibsregistret (SST)

– ansøge om skibstilladelse til at fartøjet 

indtræder i fiskerierhvervet (FST)

– underrette om ændret status i 

skibsregister (SST)

– ansøge om EU licens (FST)

… en oplevelse der 

kan reduceres …

Ressource-

anvendelse

• Reduktionen i 

dobbeltarbejde 

forventes særligt at 

imødegå erhvervets 

frustrationer som følge 

af unødvendig 

ressourceanvendelse

• Ressourceanvendelse 

ved konkrete 

eksempler kan ikke 

estimeres, da de ofte 

er indirekte og varierer 

meget på tværs af 

erhvervet

Konklusion

INITIATIVER: DIGITALISERING – FST OG SFS DATA INTEGRATION
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En alternativ løsning for transmission af e-log data vil reducere erhvervets omkostninger og sikre 

transmissionsstabilitet

• Transmission af e-log data er en kilde til frustration for erhvervet, fordi det typisk koster et fiskefartøj mellem 1.000 

og 2.500 kr. om måneden afhængigt af transmissionshyppighed og -mængde

• Erhvervet lægger desuden vægt på betydningen af en reduktion i uregelmæssighed som en alternativ løsning kan 

føre til

• En kombineret internet- og satellitløsning forventes at kunne imødekomme erhvervets efterspørgsel

En forbedret løsning på e-log transmission vil 

imødekomme en stærk efterspørgsel fra erhvervet …

• Erhvervet udtrykker frustration ifm. transmission af e-

log data, herunder landingserklæringen, da 

transmissionsomkostninger opleves som unødvendigt 

høje og stabiliteten og regelmæssigheden for lav

• Transmissionsomkostninger for den typiske fisker 

ligger imellem 1.000 og 2.500 kr. ved overførsel via 

Inmarsat satellitter

• Frustrationen forstærkes idet fiskerne oplever at 

nabolandene Sverige og Tyskland har bedre løsninger 

med en kombination af satellit og internet, der sikrer 

både lavere omkostninger og bedre stabilitet

• Erhvervet efterspørger en lignende løsning

Kilde: Interviews med erhvervet; Fiskeristyrelsen; Interviews med Tyskland og Sveriges fiskerimyndigheder

= uddybes på næste side

… via implementering af en kombineret internet-

og satellitløsning

• Med en kombineret internet- og satellitløsning kan 

fiskeren sende e-log data via internettet, når en 

internetforbindelse er mulig og ellers anvende 

satellittransmission

• Løsningen sikrer både reducerede omkostninger og 

stabil regelmæssighed, da den kan fungere uden 

internet

• For fiskeren kræver løsningen et 

internetabonnement, der for de fleste kan anskaffes 

via et normalt abonnement fra diverse udbydere

• Afhængig af specifikationerne i løsningen kan en 

opdateret satellitenhed ombord på fartøjerne være 

nødvendig

• Løsningen kræver desuden udvikling af den 

nuværende e-log software hos Fiskeristyrelsen

Konklusion

INITIATIVER: DIGITALISERING – E-LOG TRANSMISSION
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En kombineret internet- og satellitløsning opfylder de nødvendige krav for erstatning af den 

nuværende e-log transmissionsløsning

• Der er identificeret seks primære krav til en alternativ løsning til transmission af e-log data pba. interviews med erhvervet, 

Fiskeristyrelsen og Udenrigsministeriets eksperter i regulering på fiskeriområdet

• Den identificerede løsning er en kombination af internetabonnement og satellit (herunder muligheder for forskellige satellitter)

• Løsningen efterspørges af erhvervet og anvendes i dag forskellige versioner i både Sverige og Tyskland (uddybes på næste side)

Seks primære krav til datatransmission… … imødekommes af en kombineret internet & satellitløsning

1) Økonomiske forudsætninger skal opfyldes på linje med de øvrige identificerede krav, men navngives forudsætninger, da der vil være tale om prioriteringer frem for egentlige krav; 2) EU forordning 850/98; 3) 

Afsenderen af en e-Log transmission skal være 100% identificerbar. Kilde: Interviews med erhvervet; Fiskeristyrelsen; Interviews med Tyskland og Sveriges fiskeri myndigheder

• En kombineret internet- og satellitløsning er identificeret pba. 

kravene til en alternativ løsning:

Alt.

løsning

Skal reducere 

transmissions-

omkostninger

• Særligt seks krav gør sig gældende for en mulig alternativ 

løsning til de nuværende Inmarsat transmissioner

Skal øge 

transmissions-

stabiliteten

Skal tilpasses 

e-log løsningen 

udbudt af FST

Da DK er et mindre 

marked skal store 

dele af erhvervet 

drage fordel af en 

ny løsning før det 

kan betale sig

Skal anvende 

satellit til 

positionering Skal ikke kunne 

manipuleres; sikkerhed 

omkring position/ 

afsender er nødvendigt3

GPS

Sikker

Reducer omk.

Stabilitet

E-log

Erhvervsbred 

løsning

= Formålskrav

= EU kontrolfor. krav2

= Økonomiske forudsætninger1

En kombineret løsning: Kræver både internet og 

satellit adgang. Systemet anvender internet når 

muligt, hvilket betydeligt reducerer transmissions-

omkostninger. Transmissionsregelmæssighed

sikres ved at fastholde krav om satellitforbindelse

Erfaringer fra Tyskland og Sverige indikerer, at 

løsningen med fordel kan implementeres i Danmark

Internet abonnement: Internetforbindelsens 

driftsomkostninger består af et simpelt 

internetabonnement

Konklusion

Valg af satellitsystem: Der findes flere mulige 

satellitsystemer, der potentielt kan sænke 

omkostningerne yderligere. I dag anvendes Inmarsat. 

Iridium satellitter er en alternativ løsning, der 

forventes billigere, men muligvis med lavere 

regelmæssighed og forudsigelighed i omk.

INITIATIVER: DIGITALISERING – E-LOG TRANSMISSION
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Erfaringer fra Tyskland og Sverige indikerer, at Danmark med fordel kan indføre en kombineret 

internet-satellitløsning

• Erfaringer fra Tyskland og Sverige indikerer, at en kombineret internet-satellit løsning kan reducere omkostninger, stabilisere 

transmissionsregelmæssighed og forbedre informationen til fiskerne ifm. transmissioner

• Internetdækning er en primær forudsætning for løsningen, da den primære besparelse skyldes øget anvendelse af internet-transmission

Tyskland: Kombineret internet- og satellitløsning Sverige: Kombineret internet- og satellitløsning

Beskrivelse

• Fiskere kan vælge mellem i) altid internet-transmission, ii) altid 

satellit-transmission eller iii) automatisk mix alt efter muligheder

• Ved mix løsningen (fiskernes fortrukne) præsenteres forventede 

omkostninger og transmissionen kan vælges udskudt

Økonomi

• Typiske driftsomk. varierer fra 10€/måned (kun internet 

abonnement) til 50-100€/måned (primært satellitanvendelse)1

• Den tyske fiskeristyrelse har via konkurrence sikret en ~25% 

reduktion i satellittransmissionsomkostninger2

Implementeringsbarrierer

• Løsningens stabilitet afhænger bl.a. af set-up af fiskerens udstyr, 

hvilket understreger betydningen af effektiv vejledning

• Bekræfter at Iridium er billigere, men omk. kan være mere uklare 

og der kan være langsomme transmissioner

1) Kvalitative estimater fra Tysklands fiskeristyrelse. Fartøjer med høje omkostninger ligger omkring 500€; 2) Fra ~0,2$ til 0,15$ per datablock. En datablock indeholder 256 bit; 3) Positionering via satellit er et 

EU krav; 4) Baseret på kvalitativt estimat fra den svenske fiskeristyrelse

Kilde: Interviews med erhvervet; Workshop med erhvervet og Fiskeristyrelsen; Interview med fiskeristyrelserne for Tyskland og Sverige

Pba. udenlandske erfaringer anbefales en kombineret internet og satellitløsning.

Løsningen forventes at reducere omkostninger og øge transmissionsstabilitet.

Beskrivelse

• Fiskere skal have to kommunikationskanaler: internet og satellit. 

Det er op til fiskerne selv, hvilken udbyder de anvender

• VMS positionering er et krav3. Fartøjer kan ved fejl i VMS’en få 

midlertidig tilladelse til at anvende AIS til positionering 

Økonomi

• Omkostninger til transmission er betydeligt lavere end i 

Danmark. Det skyldes særligt anvendelse af internet i >90% af 

tilfælde4

• Satellit anvendes primært som back-up system og til 

positionering (VMS)

Implementeringsbarrierer

• Det er fiskernes eget ansvar at installere og vedligeholde 

løsninger, fx internetabonnement

• Ingen yderligere betydelige implementeringsbarrierer

INITIATIVER: DIGITALISERING – E-LOG TRANSMISSION

Konklusion
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Ved implementering af alternative løsninger til transmission af e-loggen kan omkostninger 

reduceres med ~49 pct. tilsvarende 2,3 mio. kr.

• Transmission af e-log data koster gennemsnitligt et fiskefartøj 1.000-1.500 kr. om måneden afhængigt af fartøjssegment

• Omkostningerne estimeres at kunne sænkes med 45-54% til mellem 600 og 700 kr. om måneden alt efter fartøjssegment ved brug af 

en kombineret internet- og satellitløsning. Det er en gennemsnitlig reduktion for hele erhvervet på 49%, tilsvarende 2,3 mio. kr. årligt

• Erhvervet lægger desuden vægt på betydningen af en reduktion i uregelmæssighed, som den kombinerede løsning kan resultere i

Initiativet kan reducere erhvervets omkostninger.…

1) Den primære besparelse skyldes anvendelse af internet-transmission. Derudover en mindre effekt af lavere transmissionsomkostninger via konkurrenceudsættelse, som i Tyskland.

Kilde: Tekniske muligheder er baseret på interviews med Fiskeristyrelsen. Omkostninger er estimeret pba. interview med erhvervet, input fra Fiskeristyrelsen

• En alternativ løsning vil forventeligt særligt reducere uregel-

mæssigheden grundet bedre transmissionssikkerhed og –

stabilitet og kan følgeligt reducere frustrationer i erhvervet

Ressource-

anvendelse

• Erhvervets transmissionsomk. estimeres reduceret med 45-

54 pct. (gnsn. på 49%) til ~600-700 kr. per måned afhængigt 

af segment via en kombineret internet- og satellitløsning som 

i Tyskland og Sverige1. Det svarer til en årlig samlet 

besparelse for fiskerierhvervet på 2,3 mio. kr.

• For fiskere med de største transmissionsomkostninger 

observeret på ~2.500 kr. /måned vil initiativet resultere i en 

62% reduktion, med en fremtidig månedlig omk. på ~1000 kr.

• Investeringsomk. for fiskerne forventes begrænset, såfremt 

opdateringen af e-log softwaren kan inkorporere muligheden 

for at anvende eksisterende satellitenheder på fartøjerne

Uregel-

mæssighed

… og er realiserbar for myndighederne

Omkostnings

niveau

Opmærksomheds-

punkter

• Kombinationen af en omk.-let

internetløsning og en stabil og 

sikker satellitforbindelse sikrer 

opnåelse af begge formålskrav

• Erfaringer fra Sverige og Tyskland 

indikerer, at løsningen med fordel 

kan anvendes

• Initiativet baseres på eksisterende 

tekniske muligheder, der skal 

implementeres i det nuværende 

e-log software

• Mulighed for transmission via 

internet og satellit kræver, at e-log 

systemet opdateres af FST’s IT-

afdeling

• FST oplyser, at deres leverandør 

har præsenteret et foreløbigt 

estimat på 1-1,5 mio. kr. i 

engangsomkostninger og 0,1 

mio. kr. i driftsomkostninger

Konklusion

INITIATIVER: DIGITALISERING – E-LOG TRANSMISSION

• Ingen forventet effekt

Usikkerhed
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Straks-afgørelser og digitale ansøgningsskemaer kan imødekomme erhvervets efterspørgsel

samt optimere Fiskeristyrelsens sagsbehandling

• Erhvervet udtrykker frustration som følge af oplevelsen af unødvendigt arbejde grundet manuelle sagsprocesser og ansøgningsskemaer

• Teknisk simple automatiseringsinitiativer kan imødegå frustrationen ved at lette arbejdsbyrden for både erhverv og myndigheder

• Udviklingsomkostninger kan dog være forholdsmæssigt høje grundet kompleksitet og lav volumen

1) Baseret på konsulentteamets erfaringer med leverandør af løsninger til udsendelse af bekræftelse- og statusmails; valg af løsning afhænger bl.a. af FST’s evt. eksisterende løsninger. Regelfunktionen kan 

fortsat opsættes i system fra relevant leverandør; 2) Omkostningsestimater er baseret på konsulenternes erfaringer og input fra Fiskeristyrelsen på tidligere omk. ved tilsvarende digitalisering ganget med ratioen 

af det gnsn. antal felter mellem det tidl. eks. og kapacitet- og årsmængde skemaerne. Spænd skyldes usikkerhedsfaktor på 50%; 3) Antal felter, der som minimum skal udfyldes og antal felter der maksimum kan 

udfyldes er talt op. Et simpelt gennemsnit er præsenteret og anvendt til beregninger; 4) IOK og FKA årsmængdeoverdragelse; 5) Baseret på 2 stk. oplysningsskemaer med 2 sider hver og 2 stk. excel ark 

tilsvarende ca. 1 side hver. Omkostninger kan potentielt være højere for opdelte skemaer

Kilde: Interviews med erhvervet; Fiskeristyrelsen; Konsulentteamets tidligere erfaringer

Øget anvendelse af straks-afgørelser kan øge og målrette 

kommunikationen til erhvervet

• Erhvervet har identificeret flere eksempler på mulige straks-

afgørelser, der kan forbedre kommunikationen:

– Udsendelse af bekræftelse- og statusmails, fx ift. 

kapacitetsansøgninger og årsmængdeoverførsler

– Push-beskeder for tilmeldte nyhedskategorier

– Automatisk advisering om opnåelse af 50% af sin 

flidspuljekvote

– Bekræftelse på af- og tilmelding til rationsfiskeri

• Eksisterende standardløsninger kan automatisere regel-

funktioner og reducere byrder hos erhverv og myndighed

• Initiativerne kan auto-generere brugervenlig og målrettet 

kommunikation til erhvervet samt automatisere myndighedernes 

manuelle processer

• Initiativet estimeres at kunne gennemføres som pilotprojekt på 

2-4 uger. Fuld implementering estimeres til en projektperiode på 

~6 uger, men afhænger bl.a. af mængden af dataintegrationer, 

ønsker til front-end, eksisterende IT-infrastruktur, eksisterende 

brevskabeloner, mv.1

Digital udfyldelse af ansøgningsskemaer kan lempe 

erhvervets ressourceanvendelse

• Erhvervet har udtrykt frustration over tidsforbrug, der opfattes 

som unødvendig og utidssvarende grundet manuelle skemaer, 

bl.a. ansøgninger til kapacitet og overdragelse af årsmængder

• Konsulentteamets erfaringer indikerer, at omkostninger til 

digitalisering af skemaer kan være betydelige, hvilket kan 

resultere i høje marginale omkostninger ved lav volumen, fx 

ved volumen under 1.000 stk. om året

• Udviklingsomkostninger til automatisering af kapacitets- og 

årsmængdeskemaer estimeres tentativt til ~0,6-1,9 mio. kr.

Estimatet er behæftet med betydelige usikkerheder, der bl.a. 

afhænger af eksisterende infrastruktur og erfaringer i 

Fiskeristyrelsen2

Ansøgnings-

skema Volumen
Skemaomfang

sider / felter3

Kapacitet

Årsmængder4

~400

~500

~8

~65

~147

~143

/

/

Udviklings-omk. 

(estimeret)

~0,3 - 0,9 mio. kr.

~0,3 - 0,9 mio. kr.

Konklusion

INITIATIVER: DIGITALISERING – AUTOMATISKE INTERAKTION MED ERHVERVET
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Automatisering af processer målrettet erhvervet kan reducere tidsforbrug og skabe øget 

transparens om fiskerens status

• Erhvervet udtrykker frustration som følge af oplevelsen af ‘unødvendigt’ arbejde grundet manuelle arbejdsprocesser

• Teknisk simple automatiseringsinitiativer i Fiskeristyrelsen kan imødegå denne frustration ved at lette arbejdsbyrden, forventeligt for 

både erhvervet og myndighederne

Straks-afgørelser og digitalisererede 

skemaer kan lette erhvervets byrder… … og kan implementeres ved afprøvede digitaliseringsinitiativer i FST

Omkostnings

niveau

Opmærksomheds-

punkter

• Det bemærkes, at volumen ved de fleste sagstyper er af 

begrænset omfang, og dermed i særlig grad skal holdes op imod 

udv.omk., der kan medføre negativ økonomisk business case

• Flere forudsætninger ligger til grund for omk.estimaterne for 

straks-afgørelser, bl.a. dataadgang og forretningseksperter mm.4

• I vurdering af digitalisering af skemaer bør desuden tages højde 

for kompleksitetsniveau, da det kan drive yderligere omkostninger

Usikkerhed

• Automatisk advisering om 

fiskernes status via straks-

afgørelser kan reducere 

usikkerheden hos fiskerne, da 

de altid vil være opdateret på 

evt. vigtige niveauer, af fx  

flidspuljekvoteudnyttelse eller 

medlemsskabsstatus

Ressource-

anvendelse

• Skema-digitalisering kan lette 

erhvervets arbejdsprocesser

• Advisering via straks-afgørelser 

kan lette ressourceforbruget 

ved at mindske tid brugt på at 

tjekke egen status løbende

• Straks-afgørelser: Udviklingsomkostninger for straks-afgørelser 

estimeres til ~0,7 mio. kr.1 for de beskrevne eksempler

• Driftsomkostninger vurderes til 0,3 - 0,5 mio. kr. afhængig af den 

valgte driftsløsning2

• Digitalisering af skemaer: Udviklingsomkostninger til ansøgning 

af kapacitet- og årsmængdeoverdragelse er tentativt estimeret til 

0,6 – 1,9 mio. kr.3

• Driftsomkostninger forventes begrænset, da disse primært vil 

bestå i en overvågningsopgave af funktionalitetens drift

• Omkostningsniveauet kan skaleres afhængigt af prioriteringer, fx 

ved udvælgelse af skemaer og/eller regler til digitalisering/straks-

afgørelser eller via indledende pilotprojekter

Konklusion

1) Omkostningsestimatet er behæftet med betydelig usikkerhed og er udarbejdet i samarbejde med FST med udgangspunkt i konsulenternes outside-in erfaringer i off. organisationer. Afhænger bl.a. af konkret 

scope for opgaven, og eksisterende IT-infrastruktur. Afhængig af ønsker til front-end kan omkostninger og tidsforbrug stige; 2) Indikativt estimat på driftsomkostninger baseret på relevant leverandør og er 

baseret på en 4 årig on-site licens til 2 mio. kr. For cloud versioner (SaaS) estimeres minimumsprisen til ~21.000 per måned; 3) Baseret på beregningerne præsenteret på forrige side; 4) i) Der skal være adgang 

til mindst én forretningsekspert der kan hjælpe med at forklare og fortolke reglerne, samt teste resultatet igennem hele perioden. ii) Der skal være adgang til data. iii) Der skal enten kunne arbejdes på en Cloud 

version af leverandørens system (som kan anvendes gratis i en kortere periode) eller der skal etableres en (virtualiseret) on-premise installation. Kilde: Interview med erhvervet og fiskeristyrelsen, konsulenternes 

erfaringer med automatisering af regel-funktioner

INITIATIVER: DIGITALISERING – AUTOMATISKE INTERAKTION MED ERHVERVET

Uregel-

mæssighed

• Ingen forventet effekt
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Samlet oversigt over digitaliseringsinitiativernes omkostninger og effekter på erhvervet

• De fem digitaliseringsinitiativer har samlet en positiv effekt på erhvervet; ressourceanvendelsen reduceres med over 2,3 mio. kr./år og både 

uregelmæssighed og usikkerhed, som er kilde til stor frustration, bliver markant reduceret. En stor del af ressourcereduktionen er ikke kvantificerbar

• Omkostninger til at implementere initiativerne udgør 3,7 til >6,2 mio. kr. og årlige løbende omkostninger er 0,8 – 1,6 mio. kr. foruden diverse lette 

omkostninger til initiativ 1, 3 og 4. Det bemærkes, at der i forvejen er en række andre digitaliseringsinitiativer planlagt i Fiskeristyrelsen

• Alle angivne omkostninger er skønsmæssige estimater baseret på konsulenternes erfaringer med lignende løsninger i den offentlige sektor. 

Estimaterne er kvalificeret med Fiskeristyrelsen og estimatsikkerhed- og grundlag angives i fodnoter ved hvert initiativ

Initiativer

1. Adgang til 

myndighedsdata

2. Formidling af 

regulering

3. FST og SFS 

data integration

4. Internet/GPS 

løsning

Øvrig auto. af FST 

uden for scope

5. Auto. interaktion 

med erhvervet

Total

Konklusion

INITIATIVER: DIGITALISERING – BUSINESS CASE

Minde positiv effektPositiv effekt Ingen effektEstimatsikkerhed 

Estimatsikkerhed Ressourcer Uregelmæssig Usikkerhed

Positiv effekt; ikke 

kvantificerbar

Positiv

effekt

Mindre positiv 

effekt, dog e-

log løsning

Positiv

effekt

Effekt på erhvervets byrder1

Mindre positiv 

effekt; ikke kvant.

Mindre positiv 

effekt; ikke kvant.

Positiv effekt: 2,3 

mio. kr. (49%) 

Positiv effekt; ikke 

kvantificerbar

Ikke i scope

Engangs Løbende

min.1

mio. kr.1
Lette

Omkostninger1

min.1,2

mio. kr.2
min. 0,5

mio. kr. 

~0,7 mio. kr. Lette

1-1,5

mio. kr.

0,1

mio. kr.

min. 1,3 – 2,5

mio. kr.

0,3 - 0,5

mio. kr.

5,2 – >6,9

mio. kr.

0,9 – >1,4 + 

diverse lette omk. 

Ikke i scope Ikke i scope Ikke i scope

1) Alle angivne effekter er forventede effekter; 2) Desuden lette omkostninger til den moderate løsning, afhængig af ønsket indhold, fx optimeret vejledninger eller erfa-grupper; 3) Estimat er leveret af 

Fiskeristyrelsens IT leverandør

3
N/A
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Agenda

Ledelsesresume1

Kortlægning af erhvervet2

Spor 1: Udvilking i kompleksitet3

Spor 2: Byrder i fiskerierhvervet4

Initiativer5

Appendix6

Spor 2: byrder i fiskerierhvervet6.1

Yderligere overvejelser6.2
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Segment Interview

Små fartøjer 21 fiskere 

Mellem fartøjer 11 fiskere

Store fartøjer 3 fiskere

Formænd for fiskeriforeninger 5 formænd

Fiskerikonsulenter 5 fiskerikonsulenter

Puljemedarbejdere 3 puljemedarbejdere

Administrative medarbejdere 5 administrative medarbejdere

Skibsmæglere 1 skibsmægler

Interesseorganisationer DPPO

DFPO

FSK

Myndigheder Fiskerikontrollen 

Døgnvagten

Monitoreringscenter 

Total 60

Der er foretaget interviews med 60 respondenter på tværs af erhvervet og Danmark, herunder med 

fiskere fra hvert af de identificerede segmenter, fiskeriforeninger og interesseorganisationer

• Der er foretaget interviews med fiskere inden for hvert af de identificerede segmenter jf. s. 47. Udvalgte havne dækker 98% af landingsværdien i 

Danmark i 2017

• Herudover er der afholdt møder med lokale fiskeriforeninger, puljer, skibsmægler, interesseorganisationer og myndigheder, samt en workshop med 

fiskere, fiskerikonsulenter, administrative medarbejdere, repræsentanter fra interesseorganisationer og myndigheder

Strandby

Hvide 

Sande

Skagen

Bornholm

Gilleleje

Hirtshals

Hanstholm

Grenå

Limfjorden

Middelfart København

Thyborøn

Thorup Strand

Sletten

Kolding

APPENDIX: METODE TIL OPGØRELSE AF BYRDER I FISKERIERHVERVET

Oversigt over besøgte steder Oversigt over interviews
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Den metodiske tilgang til opgørelse af erhvervsøkonomiske byrder lægger sig op ad 

Erhvervsstyrelsens anbefalinger

• Den metodiske tilgang lægger sig op ad Erhvervsstyrelsens anbefalinger til opgørelse af erhvervsøkonomiske byrder

• Analysen afgrænses til at fokusere på administrative og øvrige byrder, jf. illustration nedenfor

Projektet afgrænses til administrative og 

øvrige byrder

1) Analysen adresserer ikke økonomiske konsekvenser ved produktionsbegrænsninger i fiskerierhvervet som forårsages af kvoter, lukkede områder mv. Tabt arbejdsfortjeneste ifm. udtagelser til kontrol o.l. 

inddrages. Kilde: Interview med Erhvervsstyrelsen; Vejledning om Erhvervsøkonomiske Konsekvensvurderinger, 2015; Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomheders Administrative Byrder (AMVAB), 2012

Administrative konsekvenser

• Tidsforbrug omregnet til kr. i 

forbindelse med krav til indsamling, 

indberetning eller dokumentering af 

information (hyppighed x løn for 

personalegruppe x tid) 

• Omkostninger til ekstern 

administrativ assistance, fx hvis 

‘outsourcet’ til konsulent, advokat, 

revisor mv.

Øvrige efterlevelseskonsekvenser

• Krav til direkte omkostninger, fx til 

udstyr og materiel 

• Krav der medfører produktions-

begrænsninger1. Produktions-

begrænsninger opgøres som 

værdien af den mistede produktion

Primær fokus Sekundær fokus

Erhvervsstyrelsen har to vejledninger 

til opgørelse af byrder

1. Vejledning om 

Erhvervsøkonomiske 

Konsekvensvurderinger, 2015

2. Manual til Aktivitetsbaseret 

Måling af Virksomheders 

Administrative Byrder (AMVAB), 

2012

ERST opererer med forskellige typer af erhvervsøkonomiske 

konsekvenser

BNP- effekter Afledte effekter

Erhvervsøkonomiske konsekvenser

Øvrige 

efterlevelses-

konsekvenser

Administrative 

konsekvenser

Skatter, afgifter, 

subsidier og 

tilskud

Adfærds 

virkninger
Direkte konsekvenser

APPENDIX: METODE TIL OPGØRELSE AF BYRDER I FISKERIERHVERVET
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Datagrundlag: Interviews med fiskere og 

fiskeriforeninger fra alle segmenter, Døgnvagten

Tilgang drift og installering:

1. Fiskere har delt fakturaer eller estimeret 

omkostninger til hhv. drift og installering

2. Gennemsnit pr. omkostning er ganget på 

population pr. segment

Tilgang uregelmæssigheder:

1. Fiskere har estimeret tidsforbrug pr. 

uregelmæssighed. Døgnvagten har estimeret 

hyppighed af opkald

2. Gennemsnit for tidsforbrug og hyppighed pr. 

segment, er ganget på en timeløn for fiskere 

på 479,08 kr.1 samt population pr. respektive 

segment

Forbehold: Tidsestimater er udtryk for 

subjektive skøn, hvorfor der kan forekomme 

usikkerhed, fx ift. hvad de oplyste estimater 

dækker over. Dette imødegås ved at 

sammenligne datapunkter inden for segmenter 

og fjerne evt. outliers 

Validering: Indsamlet data er sendt på mail til 

respektive lokalforeninger og gennemsnits-

betragtninger er valideret med 

interesseorganisationer

Krav som fiskere har direkte berøring med

Den metodiske tilgang varierer de fem kategorier imellem, men lægger sig så vidt muligt op ad 

Erhvervsstyrelsens anbefalinger til opgørelse af erhvervsøkonomiske byrder (1/2)

Baseline for administrative byrder

• Nedenfor beskrives den metodiske tilgang til kvantificering af byrder og etablering af baseline. Kvote- og registreringskrav uddybes på følgende side

• For drifts-, teknik- og kontrolkrav lægger metoden sig op af ERST’s anbefalinger. Omkostningsbasen opgøres ved tidsforbrug i forbindelse med krav til indsamling, 

indberetning eller dokumentering af information omregnet til kr. samt krav til direkte omkostninger

APPENDIX: METODE TIL OPGØRELSE AF BYRDER I FISKERIERHVERVET

1) Baseret på timeløn for fiskere på 479,08 kr. anvendt i en Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering af ændringer i Reguleringsbekendtgørelsen fra Erhvervsstyrelsen i 2017. Kilde: Interviews med erhvervet; 

Vejledning om Erhvervsøkonomiske Konsekvensvurderinger, 2015; Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomheders Administrative Byrder 2012
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Datagrundlag: Interviews med fiskere og 

fiskeriforeninger fra alle segmenter, 

Fiskerikontrollen 

Tilgang:

1. Fiskere har estimeret tidsforbrug ved 

kontrolbesøg. Hyppighed opgøres som 

antal gennemførte kontroller i 2017 til 

lands og til søs 

2. Gennemsnit for hhv. tidsforbrug og 

hyppighed er ganget på en timeløn for 

fiskere på 479,08 kr.1, samt population /  

segment

Forbehold: Tidestimater er udtryk for 

subjektive skøn, og der er stor spredning i 

datapunkter. Der forekommer usikkerhed ift. 

hvad oplyste estimater dækker over og hvor 

stor en andel, der dækker over tabt 

arbejdstid. Dette imødegås ved at 

sammenligne datapunkter inden for 

segmenter og fjerne evt. outliers. Der tages 

dog forbehold for evt. over- eller 

underestimering af den samlede omkostning.

Validering: Indsamlet data er sendt på mail til 

respektive lokalforeninger

Kontrolkrav

Datagrundlag: Interviews med fiskere og 

fiskeriforeninger fra alle segmenter

Tilgang:

1. Fiskere har estimeret tidsforbrug samt 

hyppighed for hver driftsaktivitet

2. Estimater er omregnet til enheden 

tidsforbrug pr. fangstrejse for at øge 

sammenlignelighed på tværs af segmenter

3. Omregninger er foretaget hvor nødvendigt, 

og evt. outliers er fjernet fra 

datagrundlaget

4. Gennemsnit for tidsforbrug og hyppighed 

pr. krav pr. segment, er ganget på en 

timeløn for fiskere på 479,08 kr.1, samt 

population pr. respektive segment 

Forbehold: Tidsestimater er udtryk for 

subjektive skøn, hvorfor der kan forekomme 

usikkerhed, fx ift. hvad oplyste estimater 

dækker over. Dette imødegås ved at 

sammenligne datapunkter inden for 

segmenter og fjerne evt. outliers 

Validering: Indsamlet data er sendt på mail til 

respektive lokalforeninger, og gennemsnits-

betragtninger er valideret med 

interesseorganisationer

Driftskrav Tekniske krav

+ + +

Indikator for overordnet kvalitet af data
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Den metodiske tilgang varierer de fem kategorier imellem, men lægger sig så vidt muligt op ad 

Erhvervsstyrelsens anbefalinger til opgørelse af erhvervsøkonomiske byrder (2/2)

• Nedenfor beskrives den metodiske tilgang til kvantificering af byrder og etablering af baseline for kvote- og registreringskrav

• Omkostningsbasen beregnes fortrinsvist ved at estimere ÅV beskæftiget og antal timer tildelt opgaven, men lægger sig dog fortsat op af ERTS’ anbefalinger, idet 

den baseres på omkostninger til ekstern administrativ assistance

• Opgørelsen er tilpasset fiskerierhvervets fragmenterede opbygning samt den begrænsede adgang til præcis data

Krav som fiskere har udliciteret 

Datagrundlag: Interviews med fiskeriforeninger, skibsmægler

Tilgang adm. personale: 

1. Pba. interviews estimeres antal ÅV beskæftiget i erhvervet, samt 

andel af arbejdstid brugt på opgaven

2. Estimeret antal ÅV og arbejdstid er ganget på timelønskronen for 

de respektive typer ÅV. Der benyttes to typer af timelønskroner: i) 

en timeløn for fiskerikonsulenter og formænd for fiskeriforeninger 

på 290,23 kr.1; ii) en timeløn for puljemedarbejdere og 

administrative medarbejdere på 239,71 kr.2

Tilgang skibsmægler:

1. Pba. af interview estimeres antal ansøgninger udført af  

skibsmæglere pr. år, samt antal timer pr. ansøgning

2. Det ganges på timeløn for konsulenter på 1.000 kr.3

Forbehold: Metoden indeholder udfordringer ved korrekt estimering 

af antal ÅV og arbejdstid, og der tages forbehold for evt. over- eller 

underestimering. Dette imødegås ved at afholde interviews med 

hovedparten af de inkluderede ÅV og sammenligne estimater for 

arbejdstid inden for hver ÅV-kategori

Validering: Indsamlet data er sendt på mail til respektive 

lokalforeninger og resultatet er valideret med Fiskeriforeninger

Datagrundlag: Interviews med Puljefiskeren, Limfjordspuljen og 

Dansk Puljefiskeri, fiskeriforeninger, skibsmægler

Tilgang kvotekrav – pulje:

1. Data vedr. aktivitet i 2017 er modtaget fra puljer

2. Omkostningsbasen er beregnet pba. heraf

Tilgang kvotekrav – andre: 

1. Pba. interviews estimeres antal ÅV beskæftiget i erhvervet, samt 

andel af arbejdstid brugt på opgaven

2. Estimeret antal ÅV og arbejdstid er ganget på timelønskronen for 

de respektive typer ÅV. Der benyttes to typer af timelønskroner: i) 

en timeløn for fiskerikonsulenter og formænd for fiskeriforeninger 

på 290,23 kr.1; ii) en timeløn for puljemedarbejdere og 

administrative medarbejdere på 239,71 kr.2

Forbehold: Metoden indeholder udfordringer ved korrekt estimering 

af antal ÅV og arbejdstid, og der tages forbehold for evt. over- eller 

underestimering. Dette imødegås ved at afholde interviews med 

hovedparten af de inkluderede ÅV og sammenligne estimater for 

arbejdstid inden for hver ÅV-kategori

Validering: Indsamlet data er sendt på mail til puljer og 

lokalforeninger og resultatet er valideret med Fiskeriforeninger

1) Baseret på Danmarks Statistiks standardiserede timefortjeneste for SLON20, kategori 2132: Rådgivning inden for landbrug, skovbrug og fiskeri; 2) Baseret på Danmarks Statistiks standardiserede 

timefortjeneste for SLON20, kategori 41: Almindeligt kontor- og sekretærarbejde; 3) Baseret på timeløn for konsulenter på 1.000 kr. anvendt i en Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering af ændringer i 

Reguleringsbekendtgørelsen fra Erhvervsstyrelsen i 2017. Kilde: Danmarks Statistik; Interviews med erhvervet; Vejledning om Erhvervsøkonomiske Konsekvensvurderinger, 2015; Manual til Aktivitetsbaseret 

Måling af Virksomheders Administrative Byrder 2012
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APPENDIX: METODE TIL OPGØRELSE AF BYRDER I FISKERIERHVERVET

Indikator for overordnet kvalitet af data




