
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om puljefiskeri 
 

Ordningens indhold 

Bekendtgørelsen omhandler puljefiskeri, som er en samarbejdsform, hvor fiskerne indskyder deres kvoter i 

en såkaldt pulje. De øvrige fiskere i puljen kan så, mod betaling, fiske på de andre deltageres fiskemængder. 

Der er i dag 6 puljer, som hver bestyres af en puljebestyrer. Det er puljebestyreren, som repræsenterer 

puljen i forhold til NaturErhvervstyrelsen. I bekendtgørelsen fastsættes først og fremmest kravene i 

forbindelsen med indtræden og udtræden af en pulje. Indtræden i puljen sker som hovedregel pr. 1. januar, 

men kan også forekomme i løbet af året. I forbindelse med indtræden i en pulje i løbet af et puljeår, skal 

puljebestyreren indsende en såkaldt dags dato erklæring, som indeholder en oversigt over puljens samlede 

mængder, landede mængder samt den resterende mængde. Det er kravet om, at puljebestyreren skal 

indsende dags dato erklæring, som bortfalder med den nye bekendtgørelse, hvilket er et ønske fra 

erhvervet, som finder det besværligt og overflødigt, at de skal indsende denne erklæring.  

Administrative konsekvenser 
TER (Team Effektiv Regulering, Erhvervsstyrelsen) vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører 

administrative konsekvenser under 4 mio. kr. årligt.   

 
På baggrund af det samlede relevante materiale, som årligt indsendes i forbindelse med tilladelse til 

puljefiskeri, anslås det samlede tidsforbrug at udgøre op mod 10 timer pr puljebestyrer og 0,25 timer pr 

fisker. Det anslås at puljebestyreren er ansvarlig for at udfylde, ansøgningsskema, årsopgørelse og 

indtrædelsesskema (som anvendes i forbindelse med indtræden i en pulje i løbet af et puljeår), mens de 

enkelte fiskere er ansvarlige for at udfylde en fuldmagt. De relevante skemaer og formularer udfyldes af 

hhv. 6 puljebestyrere og 745 fiskere. Indtrædelsesskemaet indsendes gennemsnitligt 50 gange årligt, mens 

de øvrige skemaer og formularer kun udfyldes og indsendes en gang årligt. Da der regnes med en timesats 

på 371,16 kr. pr. fisker og 1.000 kr. pr. puljebestyrer, svarer dette til, at de samlede administrative byrder 

pr. fisker udgør 89,56 kr. og pr puljebestyrer 10.000 kr.  

Modsat tidligere år, skal der i 2017 ikke længere indsendes en dags-dato-erklæring i forbindelse med 

indtrædelsesansøgningen. Det anslås at det samlede tidsforbrug i forbindelse med indsendelse af dags-

dato-erklæringen udgør 0,25 timer. Dags-dato-erklæring er gennemsnitligt blevet indsendt 50 gange årligt 

af puljebestyreren. Som følge af ændringen lettes de administrative byrder for erhvervet med 12.500 kr. 

årligt. 

Skatter, afgifter, subsidier mv. 

Der vurderes ingen ændringer i skater, afgifter og subsidier. 

Øvrige efterlevelseskonsekvenser  
Der vurderes ingen øvrige efterlevelseskonsekvenser. 



Adfærdsvirkninger 
Der vurderes ingen øvrige adfærdsvirkninger. 

BNP 
Der vurderes ingen øvrige BNP-effekter. 

Afledte effekter 
Der vurderes ingen øvrige afledte effekter. 

 


