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4. marts 2019 
 Ref.: oll 

 
Høring over udkast til bekendtgørelse om de minimis-støtte tll kompensation 
for erhvervsmæssigt fiskeri efter ål - (j.nr: 18-1244-000004) 
 

Danmarks Fiskeriforening skal udtrykke tilfredshed med, at der nu kommer en 

kompensationsordning for de ålefiskere, som har været ramt af stop for ålefiskeriet 

fra og med november 2019 til og med januar 2019.  

 

Danmarks Fiskeriforening har følgende bemærkninger: 

 

Vedr. det udsendte udkast til bekendtgørelse om de minimis-støtte til kompensation 

for erhvervsmæssigt fiskeri efter år 

Indledningsvist skal Danmarks Fiskeriforening bede om oplysning hvordan 

kompensation beregnes, hvis der her været ejerskifte i perioden? Vi er gjort 

opmærksom på en virksomhed, der har købt og flyttet redskaber i perioden. 

Hvordan vil kompensation for en sådan virksomhed bliver behandlet? Det er et 

væsentligt spørgsmål at få opklaret, da vi tidligere har oplevet at ejerskifte i en 

referenceperiode har resulteret i tab af kompensation. 

 

Vedr. §2 5) og 6) 

I 5) er nævnt referencemåneder, hhv. 2015/16, 2016/17 og 2017/18. Det stemmer 

ikke helt overens med 6), hvor referenceårene er 2015, 2016 og 2017? 

 

Primært af kosmetiske årsager anbefaler Danmarks Fiskeriforening, at slette 6), så 

der ikke kan være anledning til uoverensstemmelse. 

 

Vedr. § 3. stk. 2. 

Danmarks Fiskeriforening er tilfreds med ansøgningsperioden og håber at 

kompensation til fiskerne kan udbetales inden sommerferien.  

 

 

 

Fiskeristyrelsen 
Nyropsgade 30 
DK-1780 København V 
 
 
Mail: mail@fiskeristyrelsen.dk  
Kopi: andcla@fiskeristyrelsen.dk 

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

2 

Vedr. §5. 

Her anføres, at ”Fiskeristyrelsen ”estimerer” kompensationen på baggrund af et 

gennemsnit af værdierne af ansøgers historiske landinger i referencemånederne, jf. 

§ 2, nr. 5. Et estimat er normalt behæftet med en vis usikkerhed og derfor ikke et 

velegnet ord.  

 

Danmarks Fiskeriforening anbefaler, at Fiskeristyrelsen i stedet for ”estimerer” 

skriver ”beregner”.  

 

Vedr. § 5, stk. 5. 

Her fremgår at der ikke kan dispenseres fra beregningsmetoden i stk. 1, som følge 

af at ansøger ikke har været aktiv i alle referencemåneder. 

 

Betyder det, at der ikke kan gives kompensation, hvis ikke man har været aktiv i alle 

referencemåneder? Eller at hvis man ikke har været aktiv i én måned, så sker 

beregning på baggrund af alle måneder? Danmarks Fiskeriforening anbefaler, at 

kompensation kan beregnes på grundlag af den samlede omsætning man har haft 

i referenceperioderne – uanset at er evt, har været en måned uden landinger.  

 

Vedr. Vejledning om ”kompensation til ålefiskere” 

Vedr. pkt. 6: 

Her har Danmarks Fiskeriforening følgende spørgsmål: 
• Hvis ansøgningen indsendes via sikker post og fiskerens eget Nem ID, skal den 

så også underskrives fysisk af ansøger?  

• Er der mulighed for at konsulenter indsender sikkert via Fiskeriforeningens 
digitale signatur? 

 

Vedr. pkt. 8.  
Her anføres, at kompensationen udregnes efter ansøgers historik.   
 
Her skal blot anføres at det i vejledningen side 6 nederst fremgår at 
”Kompensationen for indtægtstab i ålefiskeriet er baseret på dit historiske ålefiskeri 
i årene 2016-2017. Jf. bekendtgørelse skal 2015 vel med?  
 

Danmarks Fiskeriforening har ikke yderligere bemærkninger.  

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Lundberg Larsen 

Underdirektør, Danmarks Fiskeriforening PO   


