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Individuelle omsættelige kvoter – en 
gevinst for dansk fi skeri?

Jesper Levring 

Andersen

(jla@foi.dk)

· · · · · · · · · · · · · ·
Fødevareøkonomisk 
Institut,
Den Kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole. 
Afdeling for 
Fiskeriøkonomi og -for-
valtning

Regulering af fi skeriet har været diskuteret siden økonomen Jens 
Warming i 1911 publicerede sin artikel omkring renten på fi skegrunde 
i Nationaløkonomisk Tidsskrift. I de senere år har anvendelsen af in-
dividuelle omsættelige kvoter – IOK’er – til regulering af fi skeriet i 
høj grad påkaldt sig interesse. Denne artikel bidrager til debatten ved 
at beregne de mulige økonomiske gevinster ved indførsel af en IOK-
ordning i dansk fi skeri. Resultaterne viser at der potentielt er store 
gevinster at hente ved en sådan ordning, og at der er tendenser til kon-
centration af IOK’erne på færre fartøjer.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Fiskeri er ikke bare fi skeri. Forskellige fi ske-
re og fartøjer fi sker efter forskellige arter og 
bestande med forskellige redskaber og me-
toder. Dette er en af grundene til at det er 
svært at skrue en forvaltning sammen som 
tager hensyn til både fi skernes økonomi og 
bestandenes tilstand. 

Hovedparten af dansk fi skeri er lige netop 
karakteriseret ved at være et fl erartsfi skeri, 
hvori samspillet mellem arterne og de for-
skellige typer af fartøjer komplicerer for-
holdene. I forsøget på at få kabalen til at gå 
op anvender den danske fi skeriforvaltning 
således en lang række forskellige instru-
menter. Det drejer sig bl.a. om tekniske be-
grænsninger, individuelle kvoter/rationer, 
indsats- og kapacitetsbegrænsninger. 

Fra 2003 blev der indført individuelle om-
sættelige kvoter (IOK) i det danske sildefi -
skeri. Boks 1 giver en kort beskrivelse af den 
indførte IOK-ordning for det danske silde-
fi skeri. Dette foranledigede en hed debat i 
efteråret 2002, hvor Danmarks Fiskerifor-
ening drøftede indførslen af ikke-omsætte-
lige IK’er i hele det danske fi skeri. Det blev 
dog ikke tilfældet, men debatten har været 
fortsat siden da. 

Det koster ofte penge at skifte til en anden 
måde at regulere på. For en økonom er det 
derfor vigtigt at vurdere om der er økono-
miske gevinster at hente ved et regulerings-
skifte. Men det er selvfølgelig også vigtigt at 
se på hvilke øvrige konsekvenser en anden 
reguleringsmåde medfører. Får fi skebestan-
dene det bedre? Hvad kan det have af kon-
sekvenser i lokalsamfundene? 

Som et bidrag til debatten er formålet 
med denne artikel at vurdere de mulige 
økonomiske gevinster ved indførsel af en 
IOK-ordning i dansk fi skeri. Det gøres ved 
anvendelse af en økonomisk model og et 
datasæt som dækker det kommercielle dan-
ske fi skeri. 

Ved en omlægning af den nuværende regu-
lering til et IOK-ordning må fi skerne for-
ventes at tilpasse deres adfærd. Dette ind-
går i modellen, så mere præcise vurderinger 
af gevinsterne opnås. 

Individuelle (omsættelige) kvoter 
– hvorfor?
 Et af de klassiske problemer inden for 
fi skeriet er det såkaldte ’race for fi sh’-pro-
blem, hvor fi skerne konkurrerer om at fange 
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fi sken så hurtigt som muligt inden kvoten 
er udnyttet eller fi sken er fanget af andre. 
Det er både dårligt for økonomien og kva-
liteten af den landede fi sk, og derfor er øn-
sket ofte at mindske denne tilskyndelse via 
reguleringen.

Flere forskellige instrumenter har været 
anvendt til at modvirke ’race for fi sh’-pro-
blematikken. Et af de mest omtalte i de se-
nere år har været IOK’er. Ved at give hver 
fi sker ejerskabet til en andel af de respek-
tive kvoter kan de selv bestemme  hvornår 
og hvordan de ønsker at fange den tildelte 
mængde. Ved desuden at tillade fi skerne 
at sælge/købe andele kan de forøge eller 
formindske deres fangstmængde efter eget 
ønske.

Der er fl ere fordele ved den type regulering. 
Bl.a. får fi skeren mulighed for selv at be-
stemme hvornår fi sken fanges, uden frygt 
for at andre fanger den før ham. Dette giver 
højere kvalitet da fangsten kan foretages når 
kvaliteten er bedst, og større arbejdssikker-
hed fordi han ikke nødvendigvis behøver 
at fi ske i dårligt vejr. Ved at kunne handle 

med andelen bliver det muligt for fartøjer 
som kan fange fi sken med højt overskud, 
at forøge deres mængde, og dem med lavt 
overskud kan sælge ud af mængden. 

IOK’er anvendes som det primære regu-
leringsinstrument i fl ere landes fi skerifor-
valtning. Dette er eksempelvis tilfældet i 
New Zealand, Holland og Island. Erfarin-
gerne herfra er blandede, men der har ge-
nerelt været en økonomisk gevinst i form af 
højere landingspriser og stigende overskud 
ved anvendelsen af disse IOK’er.

En fi sker som økonomisk agent
 I den økonomiske teori antages det at 
producenten – fi skeren – søger at opnå 
det største økonomiske overskud ved sin 
produktion. Det er klart at nogle fi skere, 
eksempelvis fritidsfi skere, kan have andre 
målsætninger med at fi ske, det kunne være 
eventyrlyst eller kammeratskab, men disse 
udelades i denne analyse. 

En fi sker kan dog ikke frit vælge hvad han vil 
gøre for at maksimere sit overskud, men må 
tage hensyn til forskellige begrænsninger. 

De danske sildekvoter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat samt Norskehavet (At-
lantoskandisk sild) er fra 2003 reguleret med individuelle omsættelige kvotean-
dele. Fartøjerne fi k således på grundlag af deres historiske sildefi skeri i de på-
gældende farvandene tildelt en andel til hver af sildekvoterne, som efterfølgende 
kunne omsættes til andre fartøjer, dog underlagt en række restriktioner. Ved at 
gange den erhvervede andel på det pågældende års kvote fås mængden af sild som 
det pågældende fartøj må lande. Ønsket med ordningen var at opnå en bedre ud-
nyttelse af kvoterne, en højere kvalitet af den landede sild og en bedre økonomi 
for de involverede fartøjer. Ordningen løber som udgangspunkt over fem år med 
mulighed for tre års forlængelse.

Yderligere information om IOK-ordningen i det danske sildefi skeri kan eksem-
pelvis fi ndes i ”Redegørelse om Individuelle Overdragelige Kvoteandele (IOK) i 
dansk sildefi skeri”, der årligt udarbejdes af Fiskeridirektoratet og Fødevareøko-
nomisk Institut for Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Boks 1
IOK-ORDNINGEN I 

PRAKSIS

· · · · · · · · · · · · · ·
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Begrænsningerne kan både være af fysisk, 
mental eller samfundsmæssig karakter. 

De fysiske omfatter eksempelvis størrelsen 
af ens fartøj, antallet af mulige arbejdstimer 
og bestandenes tilstand. Fartøjets størrelse 
begrænser eksempelvis hvor langt væk en 
fi sker kan sejle. Jo større fartøj, jo længere 
væk fra land kan der sejles. 

En fi sker skal overskue utrolig mange for-
hold hvis han vil foretage det bedst mu-
lige valg. Disse forhold inkluderer vejret, de 
gældende auktionspriser og hvor fi skene er 
henne. Bare det at opnå information om alle 
disse ting kan i sig selv være en begræns-

ning, men samtidig at kunne overskue alle 
mulighederne og vælge den bedste er et 
problem.

Fiskeren kan i mange tilfælde også være 
begrænset af familietraditionerne – man 
har gennem generationer fi sket i et specielt 
område, og/eller af sin erfaring – man er 
eksempelvis ikke god til at fi ske i områder 
med specielle bundforhold. Ydermere udgør 
den gældende regulering også en betydelig 
begrænsning for fi skerens adfærd via til-
ladte fangstmængder, maskestørrelser osv. 

At beskrive hvorfor en fi sker handler som 
han gør er således ikke en nem opgave. 

F
O

T
O

:
 S

V
E

N
D

-
E

R
I
K

 L
E

V
I
N

S
K

Y

IO
K



 

FISK & HAV  2005 NR. 59

21

Økonomisk teori giver dog en anvendelig 
ramme, og vil derfor blive anvendt i de føl-
gende beregninger. 

Hvordan beregnes gevinsterne?
 Til at beregne gevinsterne ved indførsel 
af IOK’er i dansk fi skeri opstiller jeg en mo-
del – kaldet en lineær programmeringsmo-
del – som kan beregne hvordan den størst 
mulige indtjening  for hele den danske fi s-
kerfl åde kan opnås. 

Hvert enkelt fartøj i fi skeriet er specielt i sig 
selv. Derfor er det nødvendigt at beskrive 
produktionsstrukturen for hver af disse. 
Dette gør jeg ved at opstille en række lig-
ninger for hvert fartøj som afbilder fartøjets 
udseende i økonomisk forstand.

EU vedtager årlige kvoter som angiver den 
tilladte fangst af forskellige arter. Disse kvo-
ter skal også overholdes under en IOK-ord-
ning. Derfor inkluderer jeg begrænsninger 
i modellen som sikrer dette. Det betyder 
også at fi skebestandene ikke udnyttes mere 
i IOK-ordningen end det er tilfældet i det 
nuværende reguleringssystem.

Med udgangspunkt i ovennævnte beskri-
velse af de forskellige komponenter i model-
len, opstiller jeg modellen, som i alt består 
af over 6.500 ligninger. 

Den detaljerede beskrivelse af hvert fartøj 
muliggør en vurdering af hvad der vil ske 
hvis et fartøj tilpasser sin adfærd. Mange 
forskellige adfærdstilpasninger kan følge 
af en ændring i det omgivne reguleringssy-
stem, men jeg retter kun fokus på to.

Med den første tilpasning giver jeg fi skerne 
mulighed for at udnytte deres produktions-
faktorer (inputs) bedre. Sammenlignes alle 
fartøjer der anvender samme redskab, vil 

nogle opnå en større fangst end andre, selv-
om den samme mængde inputs anvendes. 
Nogle er altså dårligere end andre – mindre 
effi ciente. Et af ønskerne med indførslen af 
en IOK-ordning er at alle bliver lige så dyg-
tige som de bedste, så denne mulighed ind-
går selvfølgelig i modellen.

Med den anden tilpasningsmulighed foku-
serer jeg i stedet på om fartøjerne kan ændre 
sammensætningen af deres fangst. Ved en 
IOK-ordning kan fartøjerne købe og sælge 
kvoter og således i højere grad selv bestem-
me fangstsammensætningen. Derved bliver 
det muligt for dem at opnå den fangst som 
de forventer giver den højeste indtjening. 
Idet dette forventeligt vil ske, indbygger jeg 
i modellen mulighed for dette skift. 

Jeg skelner med udgangspunkt i disse to 
adfærdstilpasninger mellem fi re situationer 
som kan sammenlignes med den nuværen-
de. I hver af situationerne forudsætter jeg at 
fartøjerne henholdsvis: 

1) Ikke kan blive bedre og ikke kan ændre  
 deres fangstsammensætning.

2) Kan blive bedre, men ikke kan ændre  
 deres fangstsammensætning.

3) Ikke kan blive bedre, men kan ændre  
 deres fangstsammensætning.

4) Kan blive bedre og kan ændre deres   
 fangstsammensætning

Min analyse omfatter kun de ’ekstreme’ si-
tuationer, hvor det antages at tilpasningen 
sker fuldt ud, dvs. 1) de dårligste fartøjer bli-
ver ligeså gode som de bedste og 2) fangst-
sammensætningen kan bestemmes helt 
vilkårligt inden for hver redskabsgruppe. 
Dette er ganske vist ikke realistisk i det vir-
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kelige fi skeri, men modellens resultater kan 
alligevel bruges til at vurdere potentialet for 
en IOK-ordning.

Det er klart at jo fl ere tilpasningsmuligheder 
der tillades for et fartøj, jo højere indtjening 
kan det også opnå. Derfor vil situation 4 give 
en højere samlet indtjening end eksempelvis 
situation 1. Omvendt kan det ikke generelt 
siges om situation 2 giver højere indtjening 
end situation 3 – eller omvendt for den sags 
skyld.

Økonomiske data
 Fødevareøkonomisk Institut udgiver hvert 
år en publikation der beskriver økonomien for 
de kommercielle danske fartøjer. Et kommer-
cielt fartøj defi neredes af Fødevareøkonomisk 
Instituttet i 2002 som værende et fartøj med 

en samlet fangstværdi på mindst 230.282 
kr. En kommerciel fisker er således en 
som udøver sin aktivitet som en erhvervs-
virksomhed, og ikke blot har fiskeri som 
hobby eller til supplement af indtægten.

I 2002 var der i alt 1.212 kommercielle 
fartøjer i Danmark, og der er indsamlet 
årlige regnskaber fra 320 af disse. De 320 
fartøjer bruges således som basis for at 
afspejle økonomien for samtlige de 1.212 
kommercielle fartøjer.

Datasættet som jeg anvender her, består 
dog kun af 308 fartøjer idet de licensre-
gulerede fiskerier efter hesterejer og mus-
linger er udeladt. Disse to fiskerier er så 
specielle at de kræver en selvstændig be-
handling. 

Boks  2
OMKOSTNINGER

· · · · · · · · · · · · · ·

Brændstof Forlods Vedligeholdelse Salg

Leje og ejendom Forsikring Tjenesteydelser Arbejdskraft

GENNEMSNITLIG FORDELING AF OMKOSTNINGER 2003

Fødevareøkonomisk Institut indsamler årligt regnskaber fra cirka 330 ud af de 
godt 1200 danske kommercielle fartøjer, dvs. fartøjer med en fangstværdi over et 
givent niveau (i 2003 var dette godt 230.000 kr.). På grundlag af de indsamlede 
data udarbejdes en årlig regnskabsstatistik for det danske fi skeri. Figuren ovenfor 
viser den gennemsnitlige fordeling af omkostninger fordelt på otte grupper. Det 
ses at afl ønningen af besætningen i 2003 udgjorde 49% af et fartøjs omkostnin-
ger efterfulgt af brændstofomkostninger med 14%, omkostninger til almindelig 
vedligeholdelse med 14% og omkostninger i forbindelse med salg af fangsten med 
10%. Fordelingen af omkostningerne varierer over tid afhængig af eksempelvis 
fangstmængder, brændstofpriser etc.
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Fordelingen af de 308 fartøjer på redskabs-
type og længde er vist i Tabel 1. Mange for-
skellige redskabstyper ses at være repræ-
senteret i datasættet, og også fartøjernes 
størrelse varierer meget.

De indsamlede regnskaber er omfangsrige 
og indeholder eksempelvis fangstmængder 
og værdi fordelt på arter, havdage fordelt på 
farvande og fartøjsrelaterede omkostninger 
til brændstof, is/proviant, vedligeholdelse, 
forsikring, auktioner og besætning. Der-
udover indsamles der også oplysninger af 
mere privatøkonomisk karakter, men disse 
anvender jeg ikke her. 

Der skelnes mellem fi re typer af variable 
omkostninger, dvs. omkostninger som far-
tøjet kan påvirke på kort sigt (her brænd-
stof, is/proviant, auktion og besætning), 
og to typer af faste omkostninger, dvs. 
omkostninger som ikke kan ændres på kort 
sigt (her forsikring og vedligeholdelse). 
Mine beregninger er således kortsigtede, 
og kan derfor ikke anvendes til at sige no-
get om eksempelvis langsigtede ændringer 
i fl ådens struktur. Sådanne analyser vil 

kræve hensyntagen til bl.a. udviklingen i 
fi skebestandene og investeringsaktivite-
ten, hvilket er kompliceret.

Hvor store er gevinsterne ved IOK’er?
 Med anvendelse af datasættet fra Føde-
vareøkonomisk Institut og den opstillede 
model beregner jeg nu hvor stor indtjenin-
gen kunne have været hvis hele det danske 
fi skeri – med undtagelse af hestereje- og 
muslingefi skeriet – havde været reguleret 
med IOK’er i 2002. 

For at give et overordnet indtryk af udvik-
lingen i den totale fangstværdi, variable 
omkostninger og indtjening for den dan-
ske fi skerfl åde, er disse vist i Figur 1 for 
hver af de fi re situationer og for niveauet 
i 2002.

Indtjeningen i den danske fi skerfl åde vil sti-
ge ved en IOK-ordning. Stigningen forøges 
med fartøjernes tilpasningsmuligheder. 
Hvert trin på den lodrette akse svarer til 
1.000 kr. Stigningen skyldes overvejende 
at fi skere med lave variable omkostninger 
fanger mere. 

Tabel 1 
FORDELING AF 

FARTØJER

· · · · · · · · · · · · · ·
Da det anvendte datasæt skal 
afspejle samtlige danske fi sker-
fartøjer, er der stor variation i 
deres størrelse og fi skeredskab.
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Udviklingen er klar – indtjeningen vil stige 
betydeligt. I 2002 var indtjeningen samlet 
på godt 1,4 mia. kr. Forventes fartøjerne 
ikke at blive bedre eller at kunne ændre de-
res fangstsammensætning under en even-
tuel IOK-ordning – situation 1 – vil alene 
en bedre fordeling af fangsterne mod fartø-
jer med høj indtjening pr. fanget kilo betyde 
at indtjeningen stiger med 21% til 1,7 mia. 
kr. Den højeste indtjening vil opnås i situa-
tion 4, hvor fartøjerne har de største tilpas-
ningsmuligheder. I denne situation vil ind-
tjeningen stige med 50% til 2,1 mia. kr.

Hvordan opnås denne forbedring i indtje-
ningen? Dette fremgår også af Figur 1. Det 
ses at den totale fangstværdi i hver situation 
er stort set lig 2002-niveauet. Handlerne 
mellem fartøjerne betyder således ikke at 
der fanges større mængder (kvoterne skal 
jo overholdes), og heller ikke at de fartøjer 
som opnår en højere pris, opkøber fl ere 
kvoter.

Forbedringen i indtjeningen ses derimod 
at komme fra en betydelig reduktion i de 
variable omkostninger. Disse var i 2002 på 
2,1 mia. kr., men vil reduceres til 1,4 mia. 
i situationen hvor fartøjerne gives fl est til-
pasningsmuligheder. Omfordelingen af 
fangstmængderne sker således fra fartøjer 
med høje omkostninger til fartøjer med la-
vere omkostninger. 

Det er klart at gevinsterne fordeler sig for-
skelligt blandt fartøjerne, men generelt får 
alle redskabsgrupper en fremgang i indtje-
ningen.

Hvad vil et kilo fi sk koste?
 Min model kan også bruges til at kom-
me med skøn over hvor meget det vil koste 
at købe en tilladelse til at fange et kilo fi sk 
i et år. Kvotepriserne fremkommer ved at 
beregne hvor meget et fartøj kan forøge sin 
indtjening med hvis der havde været et kilo 
mere til rådighed. Disse er vist i Tabel 2.

Figur 1
INDTJENINGEN VIL 

STIGE

· · · · · · · · · · · · · ·
Indtjeningen i den danske 
fi skerfl åde vil stige ved en 
IOK-ordning. Stigningen 
forøges med fartøjernes 
tilpasningsmuligheder. Hvert 
trin på den lodrette akse svarer 
til 1.000 kr. Stigningen skyldes 
overvejende at fi skere med lave 
variable omkostninger fanger 
mere. 
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Kvotepriserne varierer mellem de forskellige 
situationer. Det ses generelt at jo fl ere tilpas-
ninger der kan gøres, jo højere forventes pri-
sen at blive. Dette skyldes at antallet af mulige 
omfordelinger blandt fartøjerne stiger, jo fl ere 
muligheder for tilpasninger fartøjerne har.

I fl ere tilfælde ses kvoteprisen at være nul 
kr. Årsagen er at ikke hele kvoten udnyt-
tes. Dette betyder at der er fl ere sælgere end 
købere på kvotemarkedet, hvorfor prisen vil 
blive konkurreret ned til nul kr. 

Tag som eksempel et kilo kvote af ’Andre 
arter’. Du vil gerne købe et kilo af denne, 
og leder efter en sælger. Den første sælger 
vil måske have 5 kr. for dette kilo. Dette får 
en anden sælger til at sige 4,99 kr., hvoref-
ter den første siger 4,98 kr., da han jo ellers 
ikke vil få solgt sin uudnyttede kvote – og 
sådan vil konkurrencen fortsætte indtil pri-
sen er stort set nede på nul kr.

Et logisk spørgsmål er nu hvor realistiske 
disse priser er. Jeg har tidligere nævnt at det 
danske sildefi skeri for nuværende er regule-
ret med IOK’er. Selvom fartøjerne ikke er 
forpligtet til at indberette priser for salg og 
køb af disse kvoter, er det dog sket i enkelte 

tilfælde. Sammenholdt med mundtlige ud-
sagn vurderes de gennemsnitlige priser at 
have været omkring 7 kr. for kvoten til et 
kilo sild i 2003. 

Denne pris er jo betydelig højere end priser-
ne jeg viste i Tabel 2. Årsagen er, at den gæl-
dende IOK-ordning løber over fem år, dvs. 
når der købes en rettighed til et kilo sild, 
må dette kilo fanges i hvert af de fem år, 
altså svarende til en samlet fangst på 5 kilo. 
Fremskriver jeg sildeprisen i Tabel 2 som en 
årlig indtjening i fem år, fås en femårig pris 
på mellem 6 og 12 kr. afhængig af hvilken 
situation jeg sammenligner med. 

Derfor vurderer jeg at de beregnede priser 
ikke er helt ude af trit med de faktisk obser-
verede i IOK-ordningen for sild. Om dette 
også er tilfældet for de resterende arter har 
det ikke været muligt at undersøge.

Er der regionale konsekvenser?
 En hyppig frygt i fi skerierhvervet er at 
en IOK-ordning vil have uacceptable re-
gionale konsekvenser for de lokalsamfund 
hvis økonomi i høj grad er baseret på ind-
tjeningen fra fi skeriet og dets følgeerhverv. 
Oplagte eksempler på sådanne samfund 

Tabel 2
KVOTEPRISER 

VARIERER 

· · · · · · · · · · · · · ·
De beregnede kvotepriser 
varierer afhængigt af de 
tilpasninger, som fi skerne 
forventes at kunne gøre. Prisen 
er givet som kr. pr. kg.
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er Bornholm og fl ere byer langs den jyske 
vestkyst. Frygten begrundes til dels med 
de erfaringer som er gjort i andre lande, og 
her i særdeleshed Island.

De fremkomne resultater syntes også at 
give indikationer i retning af at IOK’erne 
samles på færre og større fartøjer. Skulle 
dette være en uacceptabel følge af en IOK-
ordning, kan det eksempelvis via regule-
ringen sikres at dette ikke sker. Man skal 
dog være opmærksom på at dette vil have 
økonomiske konsekvenser i form af lavere 
indtjening.

Hvordan skal IOK’erne fordeles?
 For i det hele taget at kunne starte en 
IOK-ordning må IOK’erne fordeles blandt 

de omfattede fartøjer. Der kan anvendes 
forskellige metoder. Den mest anvendte 
har været at tildele IOK’erne på grundlag 
af fartøjernes historiske fi skeri, men forde-
lingen kunne også ske på grundlag af far-
tøjernes fangstpotentiale eksempelvis målt 
på længde eller tonnage. 

Som udgangspunkt indebærer de nævnte 
fordelingsmetoder at det enkelte fartøj ikke 
betaler noget for IOK’erne. Dette kan med-
føre en betydelig økonomisk gevinst for det 
enkelte fartøj med mindre denne allerede er 
afspejlet i fartøjets værdi. I stedet for at til-
dele IOK’erne gratis til fartøjerne kan disse 
i stedet auktioneres bort. Dette vil dog be-
tyde at fi skerne pålægges en økonomisk 
byrde, og hvis de i forvejen er økonomisk 
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trængte, kan denne mulighed rent politisk 
være svær at gennemføre. Også selvom det 
for samfundet ville være en gevinst.

Det er en lang række andre forhold som er 
relevante at forholde sig til, før en IOK-ord-
ning gennemføres. Dem kan man læse mere 
om i rapporten Udredning vedrørende an-
vendelse af individuelle omsættelige kvoter 
(IOK) i det danske fi skeri (se litteraturliste). 

Afrunding
 At vurdere fordele og ulemper ved ind-
førslen af nye reguleringsformer er inden 
for fi skeriet – ligesom for andre sektorer 
– vigtigt for at kunne danne sig et helheds-
indtryk af de forventede konsekvenser. 
Blandt disse vægter ikke mindst de økono-
miske ofte højt. 

Samlet set kan det således konkluderes at 
der på grundlag af de foretagne beregninger 
er belæg for at konkludere at der kan hentes 
betydelige gevinster ved at indføre en IOK-
ordning i dansk fi skeri. Der skal dog tages 
det forbehold at vurderingen er foretaget 
med udgangspunkt i en række simplifi ce-

rende antagelser som ikke i alle henseender 
tager hensyn til den betydelige variation 
som er den danske fi skerfl ådes særkende. 
Den opstillede modelramme kan dog i de 
fl este henseender tage hensyn til denne va-
riation. Problemerne ligger derfor primært 
i de tilgængelige data, som ikke er detal-
jerede nok i forhold til eksempelvis om-
kostningerne fordelt på farvande. Dette til 
trods anses de her gennemførte økonomi-
ske beregninger som et værdifuldt indspark 
til den fortsatte debat omkring en eventuel 
indførsel af individuelle omsættelige kvoter 
i dansk fi skeri.

Den opstillede ramme kan også bruges til at 
foretage enkle og hurtige analyser af hvilke 
konsekvenser stigende priser på fi sk og/el-
ler brændstof eksempelvis vil have. Forhold 
som i høj grad har betydning for indtjenin-
gen i fi skeriet. Selvom evalueringen af æn-
drede tekniske bevaringsforanstaltninger 
– maskestørrelser etc. – er kompliceret, kan 
modelrammen også bruges til at komme 
med en økonomisk første vurdering heraf. 
Modellen jeg har opstillet, er således fl eksi-
bel i mange henseender. 
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