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MOF alm. del – svar på spørgsmål 347 fra Simon 

Kollerup (S) stillet den 14. december 2018 til ministeren for 
fiskeri og ligestilling og ministeren for nordisk samarbejde. 
 
 
Spørgsmål 
Vil ministeren oplyse, om personer, der ejer 0,4 pct. af den samlede danske 
FKA-kvote eller 1 pct. af den samlede danske IOK-kvote, har foretaget 
handler med FTA-andele i perioden fra den politiske aftale blev indgået 
den 19. juni 2018 til den 12. december 2018? Hvis det er tilfældet, ønskes 
oplysninger om omfanget af FTA-andele i handlerne, købesum samt alle 
relevante datoer for handlens indgåelse og gennemførelse og 
Fiskeristyrelsens modtagelse af meddelelse om, behandling og 
godkendelse af handlen.” 
 
 
Svar 
Jeg har forelagt spørgsmålet for Fiskeristyrelsen, der har oplyst følgende, 
til hvilket jeg kan henholde mig: 

 

”Fiskeristyrelsen har registreret, at én person (Person A), som er ejer af 
FTA-andele af blåmuslinger og østers på Limfjorden, og samtidig er ejer 
af mere end 0,4 pct. af den samlede danske FKA-kvote, har foretaget 
handler/overdragelser med FTA-andele i perioden fra den politiske aftales 
indgåelse den 19. juni 2018 til den 12. december 2018.  
 
Person A var, inden den politiske aftales indgåelse den 19. juni 2018, 
ejer/medejer af 2,5 FTA-andele af blåmusling og 4 FTA-andele af østers. 
Af disse andele var Person A 100 pct. ejer af 1 FTA-andel af blåmuslinger 
og 3 FTA-andele af østers og 50 pct. ejer (medejer) af 1,5 FTA-andel af 
blåmuslinger og 1 FTA-andel af østers.  
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Pr. 12. december 2018 er Person A 100 pct. ejer af 3 FTA-andele af 
blåmuslinger og 4 FTA-andele af østers.  
 
Person A var således både før og efter den 19. juni 2018 over loftet på 3/3 
FTA.  
 
Oversigt over Person A´s ejerskab af FTA-andele fremgår af bilag 1.  
 
Oversigt over de handler/ overdragelser af FTA-andele, hvor Person A 
har været involveret, fremgår af bilag 2. 
 
Det fremgår af bilag 2, at Person A den 16. oktober 2018, har overtaget 
0,5 FTA-andel af blåmusling fra person B. Endvidere har Person A 
ligeledes den 16. oktober 2018, via en overdragelse overtaget det fulde 
ejerskab af de FTA-andele (1,5 FTA-andel af blåmusling og 1 FTA-andel 
af østers) som person A inden 16. oktober ejede 50 pct. af.  
 
Der er ikke foretaget yderligere handler med FTA-andele af personer, der 
ejer 0,4 pct. af den samlede danske FKA-kvote eller 1 pct. af den samlede 
danske IOK-kvote i perioden fra den politiske aftale blev indgået den 19. 
juni 2018 til den 12. december 2018.” 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Eva Kjer Hansen 
 


