
 

Finans Danmark  |  Amaliegade 7  |  1256 København K  |  www.finansdanmark.dk

 

  

Høringssvar 

 

12. juli 2022 

 

 

Fiskeristyrelsen  

mail@fiskeristyrelsen.dk  

J.nr. 22-20-000057 

 

Høring over vejledninger for brexit-ord-

ningerne  

 

Vi takker for muligheden for at kommentere på udkastet til vejledninger om 

brexit-ordningerne.  

 

Finans Danmark støtter, at fiskerierhvervet kan kompenseres for det kvoteværdi-

tab, som er en følge af brexit. Vi mener dog, at der ved udbetaling af kompen-

sationen skal tages højde for panthavernes rettigheder af hensyn til rammerne 

omkring finansieringen af fiskerierhvervet. Det er uddybet nedenfor.   

 

Vejledning om kompensation til ejere af fiskefartøjer for tab af kvoteværdi som 

følge af brexit 

Fiskerirettighederne og fiskefartøjet indgår som sikkerhed for finansieringen af fi-

skerierhvervet, som i høj grad sker i form af lån fra pengeinstitutterne. Da kvoterne 

repræsenterer en betydelig værdi, udgør de en væsentlig del af pengeinstitut-

ternes sikkerhed.   

 

Hensynet til fiskerierhvervets mulighed for at få finansiering på tilfredsstillende vil-

kår var en væsentlig årsag til, at Folketinget i 2006 vedtog en ændring af sølo-

ven, der reducerede usikkerheden omkring panterettens omfang. Ændringen 

betød, at en rettighed i et skib, der er registreret i skibsregistret, automatisk kom-

mer til at omfatte fiskerirettigheder, som er tilknyttet det pågældende skib (for 

rettigheder stiftet efter lovændringen). Ændringen indebar, at en fiskerirettighed 

kun kan sælges med samtykke fra de rettighedshavere, der har registreret pant i 

fartøjet.  

 

I udkastet til vejledning lægges der op til, at udbetaling af kompensation for kvo-

teværditab sker direkte til nemkonto for ejeren af fiskefartøjet. Vi mener, det er 

problematisk, fordi man derved ser bort fra panthavers rettigheder.  

 

Kvoteværditabet udgør også en forringelse af pantets værdi, og dermed den 

sikkerhed, der ligger til grund for udlånet til fiskerierhvervet. Panthavere/rettig-

hedshavere bør derfor inddrages i forbindelse med udbetaling af kompensatio-
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nen. Det vil være i tråd med den beskyttelse, som der i søloven er skabt i forbin-

delse med salg af fiskerirettigheder. Her kræves som nævnt et eksplicit samtykke 

fra rettighedshavere, fordi salget udgør en forringelse af pantet.  

 

Vi mener derfor, at det skal indgå i kompensationsordningen, at rettighedshave-

ren skal samtykke til udbetalingen af kompensationen, eventuelt mod at opnå 

transport i kompensationen. Det vil medvirke til, at der ikke skabes usikkerhed om 

de rammer, der er med til at sikre fiskerierhvervets finansiering på tilfredsstillende 

vilkår.  

 

Vejledning om støtte til ophugning eller permanent ombygning af fiskefartøjer til 

andre formål end fiskeri, som følge af brexit 

Det følger af udkastet til vejledning, at kompensation gives mod, at ophugning 

eller permanent ombygning af fartøjet fører til permanent ophør af fartøjets fiske-

riaktivitet, og at fiskeritilladelser og -licenser fjernes permanent fra fartøjet. Det 

medfører, at fartøjets kvoter skal sælges på markedet, til Fiskeristyrelsen eller over-

føres fra fartøjet inden ophugningstidspunktet. I den situation er det vigtigt, at 

reglerne omkring rettighedshaverne samtykke til salg af fiskerettighederne re-

spekteres, hvilket bør afspejles i vejledningen.  

 

I forhold til ophugning er det et krav for udbetaling af kompensation, at der ind-

sendes dokumentation for, at fartøjet er slettet af skibsregisteret. For at et fartøj 

kan slettes, skal det være fri af panthæftelser, eller panthaverne skal skriftligt 

samtykke til, at det slettes med pant. Det er derfor vores forståelse, at der i situati-

oner omkring ophugning er taget højde for panthavernes rettigheder.  

 

Såfremt I har spørgsmål eller behov for en uddybning af ovenstående, står vi na-

turligvis til rådighed.  

 

Med venlig hilsen 

 

Dorte Lomholt 

Direkte: 61303643 

Mail: dl@fida.dk 

 

 


