
                                  
 
 
 
 
 
Høringsnotat – høring over udkast til bekendtgørelse om betingelser 
for at tildele fiskeritilladelser til foreninger med formål at oplyse og 
udbrede viden om lokalt kystfiskeri i Danmark 
 

 
Som led i udmøntningen af bemyndigelsen til fiskeriministeren i fiskerilovens § 16 b, 
om godkendelse af frivillige kystfiskerforeninger, har Udenrigsministeriet udarbejdet 
udkast til bekendtgørelse om betingelser for at tildele fiskeritilladelser til foreninger 
med formål at oplyse og udbrede viden om lokalt kystfiskeri i Danmark.  
 
Bekendtgørelsesudkastet har været udsendt i offentlig høring i perioden 14. februar 
2019 til 3. marts 2019. I forbindelse med den offentlige høring har Udenrigsministe-
riet modtaget høringssvar fra: 

 Danmark Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO)  

 Danske havne 

 Erhvervsstyrelsen 
 
Danske Havne og Erhvervsstyrelsen har ingen bemærkninger til bekendtgørelsesud-
kastet.  
  
Danmarks Fiskeriforening producent Organisation 
DFPO finder det vigtigt, at tilladelser til kystfiskerforeninger ikke vil skabe konflikter 
og/eller konkurrere med erhvervs- og bierhvervsfiskere.  
 
Dernæst finder DFPO det vanskeligt at kontrollere bestemmelsen om, at foreningens 
indtægter alene anvendes til vedligeholdelse og drift af foreningen og dens aktiver, og 
derved skaber ulige konkurrence med erhvervs- og bierhvervsfiskere.  
 
Derudover anbefaler DFPO, at der skal gælde samme frister for kystfiskerforeninger 
og erhvervs-/bierhvervsfiskere om indberetning om salg af fisk (48 timer).  
 
Slutteligt understreger DFPO, at af hensyn til søsikkerheden, forventes det at fartøjet 
skal godkendes af Søfartsstyrelsen og deltage i Fiskeriets Arbejdsmiljøråd på lige vilkår 
som andre registrerede fartøjer. Tilsvarende forventes at skippere har de nødvendige 
papirer, ligesom besætningerne skal have været gennem søsikkerhedskursus.  
 
Udenrigsministeriets bemærkninger 
I fiskerilovens § 16 b, stk. 2, fastsættes, at frivillige kystfiskerforeningsfartøjer kun må 
fiske i henhold til fiskerirettigheder tildelt af fiskeriministeren. I § 89 i bekendtgørelse 
om regulering af fiskeriet fastsættes, at godkendte frivillige kystfiskerfartøjer efter an-
søgning kan få tildelt årsmængder med en maksimal årlig landingsværdi på 50.000 kr. 
Omfanget af fiskeriet af frivillige kystfiskerfartøjer vil være begrænset, og forventes 
derfor ikke at påvirke et eventuelt eksisterende erhvervs- og/eller bierhvervsfiskeri.  
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Grundet fiskeriets begrænsede omfang, og at formålet med foreningerne er oplysning 
om lokalt kystfiskeri frem for et målrettet erhvervsfiskeri, vurderer Udenrigsministe-
riet, at der ikke er de samme behov for indberetning om salg af fisk inden for 48 timer, 
og at det er tilstrækkeligt, at indberetning om salg af fisk indgår i årsregnskabet og –
beretningen.  
 
På fiskeriområdet lovgiver og kontrollerer Udenrigsministeriet fiskeriloven og regler 
udstedt med hjemmel i fiskeriloven. De frivillige kystfiskerforeninger skal overholde al 
lovgivning, de er underlagt, og ikke blot fiskeriloven og regler udstedt med hjemmel i 
fiskeriloven.  
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