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Miljø- og fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. 620 (MOF alm. del) stillet 2. april efter 

ønske fra udvalget. 

Spørgsmål nr. 620 

 
"Ministeren bedes i forlængelse af sin besvarelse af MOF alm del – samrådsspørgsmål 
AR den 31. marts 2017 i Miljø og Fødevareudvalget give en samlet 
redegørelse over tidsforløbet vedrørende arbejdet med kvotekoncentrationsregler/” 
kvotekonger” siden december 2015.” 

Svar 

 

Som bilag (bilag 1: "Notat om forløb om kvotekoncentration”) til dette svar har jeg vedlagt 

ministeriets redegørelse. 

Først og fremmest vil jeg sige om forløbet, at jeg i foråret 2016 har fremlagt forslag, som efter 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsens opfattelse var hensigtsmæssige i forhold til at imødegå 
kvotekoncentration. Set i bakspejlet ville det have været hensigtsmæssigt, hvis jeg 
efterfølgende på baggrund af partiernes interesse, også havde oversendt alle forslag fra min 
mødesag af 10. marts 2016. Det beklager jeg, for det var – set i lyset af forløbet – bedre, at 
partierne bag Fiskeripakken kunne have foretaget deres egen bedømmelse af forslagene.  
 
Hvad angår partiernes mere overordnede ønske om at drøfte yderligere indsatser ift. 
kvotekonger – altså bredere end problematikken om bestemmende indflydelse – var det bl.a. 
formålet med de møder, jeg indkaldte aftalepartierne til i perioden fra januar til marts. 
Desuden har jeg 25. marts bedt om, at Erhvervsstyrelsen inddrages ift. mulige ekstra tiltag 
mod kvotekoncentration og kvotekonger, ligesom jeg har bedt Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 
om at indkalde Erhvervsfiskeriudvalget i indeværende uge med henblik på at få eventuelle 
nye ideer på banen til at modvirke kvotekoncentration og kvotekonger.  
 
Derudover har jeg bedt Landbrugs- og Fiskeristyrelsen gennemføre et egentligt ”nabotjek” 
hos relevante nabolande frem mod 1. maj med henblik på at drøfte nye initiativer mod 
kvotekoncentration ved et møde for partierne bag en Vækst- og Udviklingspakke for dansk 
fiskeri, der indkaldes omkring den 1. maj 2017.  
 
Det gode samarbejde med Folketinget er højeste prioritet for mig. Med denne redegørelse og 
min erkendelse af et behov for et mere åbent samarbejde, håber jeg, at vi fremadretttet kan få 
en god dialog og et godt samarbejde.  
 

Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17
MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 620
Offentligt



 

 

2 

Jeg ser frem til en god fremadrettet dialog om mulige tiltag om kvotekoncentrationsreglerne 
og implementering af Fiskeripakken, idet regeringen ønsker at tiltræde aftalen. 
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