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Høring over udkast til bekendtgørelse om frivillige foreningsfartøjer - (UM id: 
218-46072/3850475) 
 

Danmarks Fiskeriforening har modtaget ovennævnte bekendtgørelse i høring. 

 

Indledning 
Danmarks Fiskeriforening finder det vigtigt at de godkendelser til frivillige 
kystfiskerforeninger der gives, kommer til at understøtte aktiviteter i lokalområdet, 
og ikke skabe konflikter og/eller i værste fald konkurrere med lokale fiskere og/eller 
bierhvervsfiskere, der sælger fra fartøjerne. 
 
Derfor foreslås, at en godkendelse som kystfiskerforening også betinges af enten 
at der ikke er erhvervsfiskere/bierhvervsfiskere i den pågældende havn, eller at de 
pågældende fiskere høres inden der udstedes en godkendelse. Dermed forbedres 
mulighederne for, at ordningen kan oplyse og udbrede viden, uden risiko for evt. 
lokale konflikter. 
 
Bemærkninger til de konkrete paragraffer. 
Vedr. 1. Stk. 3. Godkendelse, jf. stk. 2, er betinget af, at indtægterne fra foreningens 
fiskerimæssige aktiviteter, jf. stk. 1, alene anvendes til vedligeholdelse og drift af 
foreningen og dens aktiver.  
 

Danmarks Fiskeriforening finder det vanskeligt at kontrollere denne betingelse, og 
jf. ovenfor finder vi det er vigtigt, at sikre der ikke via ”kystfiskerforeninger” bliver en 
ulige konkurrence til de fiskere der sælger fra kajen og lever af fiskeri. Derfor 
foreslås – jf. også ovenfor – at der ikke godkendes kystfiskerforeninger i havne med 
erhvervsfiskere /bierhvervsfiskere, med mindre de berørte fiskere er hørt.  

Vedr. § 2. Foreninger, jf. § 1, stk. 1, skal årligt indsende årsregnskab og årsberetning 
til Fiskeristyrelsen og skal løbende indberette alle væsentlige ændringer i 
foreningens sammensætning, formål og drift.  
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For erhvervsfiskere gælder at indberetninger om salg af fisk skal ske inden for 48 
timer. Danmarks Fiskeriforening anbefaler at samme regler skal gælde for 
kystfiskerforeninger.  
 

Vedr. § 3. Godkendelse, jf. § 1, stk. 1, udstedes til det ansøgte fartøj og er betinget 
af, at fartøjet ikke er over 15 meter og er godkendt af Fiskeristyrelsen til anvendelse 
til erhvervsmæssigt fiskeri, jf. § 1, i bekendtgørelse om registrering af fartøjer, der 
anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand.  
 

For god ordens skyld skal understreges, at af hensyn til søsikkerheden, forventes 
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 gennemgået 
søsikkerhedskursus. 
 
 

Danmarks Fiskeriforening har ikke yderligere bemærkninger.  

 

Med venlig hilsen 

  

Ole Lundberg Larsen 

Underdirektør, Danmarks Fiskeriforening PO   


