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BAGGRUNDSNOTAT 

April 2021 

Individuelle kvoter (IK), Individuelle omsættelige kvoter (IOK) og den 

fiskeripolitiske diamant 

 

Peder Andersen 

 

1. Indledning 

Som led i Fiskerikommissionens arbejde er fordele og ulemper ved et IK system og et IOK system 

vigtige at få belyst  i lyset af de formål og hensyn, et reguleringssystem skal opfylde og tilgodese. 

Formålet med dette baggrundsnotat er i forlængelse af Fiskerikommissions Debatoplæg fra 2019 at 

udvide Debatoplæggets lille afsnit om fiskeripolitikkens diamants fire egenskaber (se evt. 

Debatoplægget siderne 25-26) og at sætte fokus på ligheder og forskelle mellem Individueller Kvoter 

(IK) og Individueller Omsættelige Kvoter (IOK). 

2. Fiskeripolitikkens diamant og dens fire egenskaber (endnu engang) 

Fiskeripolitikken har fire egenskaber, som er vigtige for at sikre et højt langsigtet økonomisk afkast 

fra fiskeriet, herunder en høj ressourcerente. Ressourcerenten er et mål for, hvor meget, der er 

tilbage, når alle har fået en normal aflønning i fiskeriet.  

De fire egenskaber for fiskeripolitikken, ofte kaldet diamantens fire egenskaber, består af: 

 Eksklusivitet med hensyn til rettigheden, dvs. har fiskeren sin fangstrettighed af kvoten 

alene. 

 Sikkerhed om rettigheden, dvs. fiskerens kvote eller kvoteandel kan ikke fordeles til andre. 

 Rettighedens varighed, dvs. fiskeren ved, hvor længe han råder over sin kvote og kvoteandel.  

 Overførbarhed af rettigheden, dvs. graden af retten til at overdrage eller sælge rettigheden, 

dvs. om omfanget af begrænsninger i, om kvoter eller kvoteandele kan købes og sælges. 

 

Sammenfattende kan det siges om de fire egenskaber, at jo højere, der scores på hver af dem, 

desto større vil det økonomiske overskud, herunder ressourcerenten ved fiskeriet blive. Dette 

opnås blandt andet, fordi fiskeriet bliver mindre usikkert, da der bedre kan planlægges på lang 

sigt, og det bliver samtidigt billigere at finansiere nye investeringer og omlægninger.  

 

Nedenfor vises samme figur som i Debatoplægget side 27. 
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 Figur 1: Grønlandske fiskeriers placering i fiskeripolitikkens diamant. 

 

 
 

3. Sammenligning af IK og IOK mht. de fire egenskaber 

Når der ses på et IK- og et IOK-system, kan de indrettes, så de på en række punkter umiddelbart kan 

indføres og anvendes på samme måde, men der er centrale forskelle, som har betydning for både 

mulighederne til at skabe ressourcerente, og for de vilkår ejerne af en kvote eller kvoteandel har til 

at tilrettelægge fiskeriet både mht. fleksibilitet og investeringsvilkår. Nogle af disse forhold 

gennemgås kort i det følgende.   

 

Eksklusivitet 

Eksklusivitet med hensyn til rettigheden, dvs. at fiskeren eller rederiet har fangstrettigheden til en 

given kvoteandel eller kvote af kvoten alene, kan sikres i begge reguleringssystemer. Hvis 

betingelserne for tildeling og udnyttelse er ens, er der ikke forskelle mellem at introducere og 

regulere fiskeriet, når der alene ses på den sikkerhed, en IK- og en IOK-ejer har. En tildelt licens med 

en given fangstrettighed angivet ved en mængde i et givet år kan populær sagt ikke stjæles af andre. 

 

Sikkerhed  

Umiddelbart gælder det samme ved IK og IOK med hensyn til Sikkerhed, dvs. fiskerens eller rederiets 

kvoteandel eller kvote kan ikke fordeles til andre. Der kan sikres samme vilkår i de to systemer. En 

Eksklusivitet
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tildelt licens med en given fangstrettighed, givet under samme betingelser og angivet ved en 

mængde i et givet år kan populær sagt ikke kan fratages en IK eller IOK ejer og f.eks. tildeles en 

anden fisker eller et andet rederi.  

 

Rettighedens varighed  

Med hensyn til rettighedens varighed, dvs. at fiskeren eller rederiet ved, hvor længe der rådes over 

kvoteandelen eller kvoten, er udgangspunktet, at de to systemer kan indrettes, så der er de samme 

vilkår for en IK og en IOK ejer.  

 

Men der er imidlertid forskelle. Hvis der ikke er omsættelighed (overførbarhed), dvs. ved et IK 

system, kan der opstå en række usikkerheder, som kan betyde, at der reelt er forskelle mht. 

varighed af en rettighed:  

 Der skal f.eks. tages stilling til, hvad der skal ske med kvoterettigheden, hvis indehaveren 

forlader fiskeriet.  

 Har fiskeren eller rederiet f.eks. ret til at sælge fartøj med kvoten og kvoteandelen, eller 

hjemfalder kvoten til samfundet? Dette spørgsmål gælder også, hvis der er tale om et 

dødsfald.  

 

Der kan også være behov for at fastsætte regler, hvis rettigheden er givet til et rederi, der er ejet af 

flere, f.eks. to fiskere, og den ene forlader fiskeriet.  

 

Sådanne usikkerheder om rettighedens varighed kan f.eks. skade en fiskers og et rederis muligheder 

for at skaffe kapital på normale vilkår, især fordi der ikke kan tages pant i en ikke-omsættelig kvote 

eller kvoteandel.  

 

Overførbarhed  

De mest markante forskelle på et IK og et IOK system er selvfølgelig knyttet til retten til 

omsættelighed, overførbarhed, dvs. retten til at overdrage eller sælge rettigheden til en kvote og til 

en kvoteandele.  

 

I det mest restriktive IK-system vil der ikke være nogen form for overførbarhed, dvs. der kan ikke 

sælges eller købes kvoter eller kvoteandele. I det mindst restriktive IOK-system vil der ikke være 

nogen restriktioner på at købe eller sælge kvoter eller kvoteandele. Inden for dette spektrum kan 

tænkes alle former for udgaver af et IK-og et IOK-system. Nogle få eksempler vil blive gennemgået. 

 

I et IK-system kan man forestille sig, at der inden for samme årskvote kan tillades, at en given andel 

kan lånes ud, gives bort eller sælges og tilsvarende lånes, fås som gave eller købes. Om dette så 

omfatter f.eks. næste år, skal jo i givet fald besluttes, dvs. f.eks. låne ud mod at få kvotemængden 

tilbage næste år. Kvoteflex svarer til, at det tillades at give en kvotemængde til sig selv til næste års 

fiskeri, men med den forskel, at der kan være biologiske virkninger. 

 

Jo mere fleksibelt et IK-system er, jo mindre besværligt vil det være for et rederi og en fisker at 

gennemføre sit fiskeri rationelt. Der er imidlertid en række forhold, der begrænser en økonomisk 

rationel udnyttelse af kvote og fartøj under et IK-system:  

 

 Hvis den tildelte kvotemængde og kvoteandel ikke er baseret på fiskerens eller rederiets 

historiske fiskeri, vil nogen få tildelt kvotemængder, der er under det historiske fiskeri og 

andre over det historiske fiskeri. Det betyder i det første tilfælde en indskrænkning af 
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fiskerimulighederne, og dermed en underudnyttelse af fiskerikapaciteten, hvilket så vil 

resultere i et samfundsmæssigt tab i forhold til tidligere.  

 Omvendt vil et fartøj, der får tildelt en større kvotemængde skulle udvide fiskeriet, hvilket 

fartøjet måske ikke er egnet til, eller at fiskeriet tidligere har været kombineret med andre 

jobs. Derfor er det en mulighed, at kvoten ikke opfiskes.  

 Desuden vil der være mindre fleksibilitet mht. at erstatte en given jolle eller et givet fartøj 

med en større jolle eller et mere moderne fartøj med større fangstkapacitet. I IK-systemet er 

fiskerne bundet til størrelsen af deres kvoteandele, og de vil – lidt firkantet sagt – hverken 

kunne udvikle eller afvikle sit fiskeri. 

 Et yderligere og potentielt stort problem med et IK-system er, at det bliver langt 

vanskeligere at finansiere investeringer i et IK- end i et IOK-system, da en ikke-omsættelig 

kvote og kvoteandel ikke kan bruges til pant.  

 Hertil kommer en række forhold i forbindelse med ændrede ejerforhold til jolle og fartøj, 

uanset årsagen til dette. 

 

Hvis der er udnyttelsespligt knyttet til en licens med tilhørende kvotemængde og andel, vil dette 

skabe større problemer i et IK-system end i et IOK-system, da rederiet eller fiskeren vil blive låst 

mere fast til kun at fiske sin IK-kvote, hvorimod der i et IOK-system er bedre mulighed for ved salg og 

køb at tilpasse sig, både på kort og langt sigt.  

 

Hvis den tildelte kvotemængde og kvoteandel er baseret på fiskerens eller rederiets historiske 

fiskeri, bliver forskellene på et IK- og et IOK-fiskeri på den helt korte til korte bane ikke markante, 

men fiskeren og rederiet vil i et IK-system have ingen eller meget begrænset fleksibilitet, herunder 

mht. at leje og udleje/sælge overskudskvoter, planlægge at erstatte en mindre jolle eller et mindre 

fartøj med en større, osv.  

 

Fordelen ved et IK-system er, at der ikke vil komme en markedsbaseret koncentration af kvoter og 

kvoteandele, men på den anden side vil det blive nødvendigt at finde en mekanisme til at uddele 

eller sælge kvoter og kvoteandele, der hjemfalder før tiden. 

 

Kvotekoncentration ud over det politisk ønskede kan blive resultatet i et IOK-system. Derfor er det 

relevant for at forhindre dette at fastlægge og håndhæve fastsatte kvotelofter, inklusiv regler for at 

medtage indirekte kvoter og kvoteandele. Det skal i denne forbindelse fastslås, at salg og anden 

form for overdragelse af kvoteandel er frivillig – den, der har kvoteandel til rådighed, afgør selv, om 

han/hun vil afgive den. 

 

4. Hvor store forskelle er der mellem et IK og et IOK system 

Der er ingen tvivl om, at der er et tab i økonomisk effektivitet ved at anvende et IK-system i stedet 

for et IOK-system. Forskellen kan f.eks. måles ved summen af ressourceafgifter, hyren/lønnen og 

økonomisk overskud i rederiet i de to systemer. Men der kan jo af mange grunde være store 

forskelle i forskellige fiskerier.  

 

 

5. Konklusion  

At vælge mellem et IK- og et IOK-system bliver at afveje et samfundsøkonomisk tab over for de 

andre hensyn, herunder mindre koncentration og mindre fleksibilitet. En sådan afvejning kan i 

sagens natur falde forskelligt ud i forskellige fiskerier og på forskellige tidspunkter. 


