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Høringsnotat  

 

Udkast til bekendtgørelse om de minimis støtte til kompensation for 

erhvervsmæssigt fiskeri efter ål 

 

 

 

Udkast til bekendtgørelsen og vejledning blev sendt i ekstern høring den 18. 

februar 2019 med frist for afgivelse af høringssvar den 4. marts 2019.  

Fiskeristyrelsen har modtaget høringssvar fra følgende organisationer: 

 Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (DFPO) 

 Skatteministeriet 

 Erhvervsstyrelsen 

 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

 Rigsrevisionen 

 Søfartsstyrelsen 

 Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.  

 

Det er alene DFPO, der har bemærkninger til bekendtgørelsens og vejledningens 

indhold.  

 

Høringssvarene berører følgende dele af bekendtgørelsen: 

1. Ejerskifte, jf. udkastets § 5, stk. 1. 

2. Referenceperioderne, jf. udkastets § 2, stk. 1. punkt 5 og 6   

3. Estimering af kompensations, jf. udkastets § 5, stk. 1 

4. Dispensation fra beregningsmetoden, jf. udkastets § 5, stk. 5 

 

Høringssvarene berører følgende punkter i vejledningen: 

5. NemID og underskrift, jf. vejledningens punkt 6 

6. Referenceperioden, jf. vejledningens punkt 8 

 

I det følgende gennemgås høringssvarene i relation til kompensationsordningen. 

Fiskeristyrelsens kommentarer hertil er anført i kursiv.  De fremsendte 

høringssvar kan ses på Høringsportalen: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62760 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/62760
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Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse og vejledninger 

Bestemmelsen  Høringssvar Bemærkninger 

§ 5, stk. 1. DFPO spørger til, hvordan 
kompensationen beregnes, hvis 
der her været ejerskifte i 
referenceperioden, som 
kompensationen beregnes på 
baggrund af? 
 
 

Kompensationsordningen tager 

udgangspunkt i ansøgeren. Ikke 

ålebedriften, virksomheden eller 

fartøjet.  

 

Det betyder, at kompensation 

udregnes på baggrund af de ål, som 

ansøgeren/fiskeren egenhændigt har 

landet på samme måde som ved 

kompensationsordningen for 

torskefiskerne i Østersøen, der var 

åben i 2018.   
 

Som det fremgår af § 5 i 

bekendtgørelsen, så beregner 

Fiskeristyrelsen kompensationen på 

baggrund af et gennemsnit af 

værdierne af ansøgers historiske 

landinger i referencemånederne.  

 

§ 2, stk. 1. punkt 5 

og 6   

DFPO bemærker, at der i §1, stk. 
1, nr. 5 er nævnt en række 
referenceår (hhv. 2015/16, 
2016/17 og 2017/18), der ikke 
stemmer overens med §1, stk. 1, 
nr. 6, hvor referenceårene er 
2015, 2016 og 2017. 
 
DFPO spørger i forlængelse heraf, 
om §1, stk. 1, nr. 6 kan slettes. 
 

 

Ordningen er opsat med to forskellige 
referenceperioder, der ikke er 
identiske. Der er tale om hhv. 
referencemåneder og referenceår. 
 
Kompensationen udregnes på 
baggrund af månederne november, 
december og januar i henholdsvis 
2015/2016, 2016/2017 og 2017/2018, 
jf. § 5, stk. 1 og § 2, nr. 5 
 

Betingelsen for kompensation 
beskrevet i §4, stk. 1, nr. 4 ”ansøgers 
andel af fangster af ål skal udgøre 
minimum 30 pct. af ansøgers 
gennemsnitlige, årlige samlede 
landingsværdi i referenceårene” 
udregnes derimod på baggrund af 
referenceårene 2015, 2016 og 2017. 
 

Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at 

slette den ene definition.  

 

§ 5, stk. 1 DFPO spørger til om ”estimerer” 
kan udskiftes med ”beregner”, da 
”estimerer” kan opfattes som 
indeholdende en usikkerhed, som 
beregner ikke gør. 
 

For at undgå misforståelser 

imødekommes ønsket.  
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§ 5, stk. 5 DFPO spørger til, hvordan det 

skal forstås ”at der ikke kan 

dispenseres fra 

opgørelsesmetoden såfremt 

ansøger ikke har været aktiv i alle 

referencemånederne”. 

 

Med opgørelsesmetoden forstås § 

1, stk. 1: 

”Fiskeristyrelsen beregner 

kompensationen på 

baggrund af et gennemsnit af 

værdierne af ansøgers 

historiske landinger 

referencemånederne 

[månederne november, 

december og januar i 

henholdsvis 2015/2016, 

2016/2017 samt 

2017/2018]”,  

 

DFPO spørger, om det betyder at 

der ikke kan gives kompensation, 

hvis ikke ansøgeren har været 

aktiv i alle referencemåneder.  

Eller om beregningen fortages på 

baggrund af alle måneder, uanset 

hvor mange måneder ansøger har 

været aktiv. 

 

DFPO anbefaler, at kompensation 

beregnes på grundlag af den 

samlede omsætning ansøgeren 

har haft i referenceperioderne – 

uanset at der evt. har været en 

måned uden landinger. 

Det er ikke et krav for at få 

kompensation, at ansøger har været 

aktiv i alle 9 referencemåneder.  

Uanset antallet af måneder, hvor 

ansøgeren har haft landinger, så 

udregnes kompensationen, jf. § 5, stk. 1 

som et gennemsnit af værdierne af 

ansøgers historiske landinger i 

referencemånederne. Såfremt en 

ansøger ikke har haft landinger i én 

eller flere af referencemånederne, så 

indgår denne/disse måned(er) uagtet i 

beregningen af gennemsnittet, som 

beskrevet i vejledningens punkt 8.   

 

Det er således ikke et krav for at få 

kompensation, at ansøgeren har været 

aktiv i alle månederne i 

referenceperioden. Fravær af eller 

lavere aktivitet i en eller flere 

referencemåneder vil dog medføre, at 

kompensationen vil være lavere, da de 

pågældende måneder desuagtet 

indgår i beregningen af 

gennemsnittet.  

 

At der ikke kan dispenseres fra 

opgørelsesmetoden betyder, at der 

principielt kan være mange grunde til, 

at fiskere har haft en mindre end 

normal aktivitet i referenceperioden, 

men at det ikke er muligt at afgrænse, 

hvilke rimelige årsager der kan 

begrunde, at der ses bort fra mindre 

erhvervsaktivitet,  

 

 

Punkt 6 i 

vejledningen 

 

DFPO spørger, om kravet om 

fysisk underskrift kan fraviges, 

hvis ansøgning fremsendes via e-

boks.  
 

Eftersom ansøger logger på e-boks ved 

hjælp af NemID, der udgør en unik 

identifikation, er det ikke nødvendigt 

med fysisk underskrift ved 

fremsendelse via e-boks.  

 

I det tilfælde ansøgningen sendes af 3. 

part, f.eks. en konsulent, på vegne af 

ansøgeren, skal der fremsendes 

fuldmagt med ansøgers fysiske 

underskrift.  
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Vejledningen tilrettes, så det 

præciseres, hvornår underskrift er 

påkrævet.   

 

Punkt 8 i 

vejledningen 

DFPO bemærker, at årstallet 2015 
ikke indgår i referenceperioden i 
vejledningens punkt 8, 
”Kompensationen for 
indtægtstab i ålefiskeriet er 
baseret på dit historiske 
ålefiskeri i årene 2016-2017”. 

Imødekommes:  

Jf. §2, stk. 1. nr. 6 er referenceårene 

2015-2017  

 

Vejledningen tilrettes, så det fremgår, 

at 2015 indgår i referenceårene.  

 

Punkt 13 i 

vejledningen 

SKAT bemærker, at SKAT pr. 1. 
juli 2018 ophørte med at eksistere 
og blev erstattet af syv nye 
styrelser, som hver har ansvar for 
et klart defineret opgaveområde. 
På den baggrund vil indberetning, 
videregivelse af oplysninger og 
evt. henvendelse skulle ske til 
Skattestyrelsen. 
 
Skatteministeriet anbefaler, at 
vejledning og 
ansøgning opdateres i 
overensstemmelse hermed. 

Imødekommes:  

SKAT ændres til Skattestyrelsen. 

 

 

 


