
              
 

 
Ansøgningsskema til de minimis-tilskud til kompensation for 

erhvervsmæssigt fiskeri efter ål 2019 
 
 

Journal nr. (Reserveret til Fiskeristyrelsen)  

19-XXXX-XXXXXX 

 
 
Ansøgningsfrist: Ansøgningen skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest den 30. april 2019.  
 

Du skal sende din ansøgning ved brug af sikker digital post, f.eks. via e-Boks med ”Fiskeristyrelsen til-
skud” som modtager. Du kan finde en vejledning til at sende via sikker digital post på Fiskeristyrelsens 
hjemmeside: https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsguide/. Du kan læse mere om, hvordan du kan 

sende sikkert til Fiskeristyrelsen på vores hjemmeside: https://fiskeristyrelsen.dk/kontakt/send-sikkert/ 
og i vejledningens punkt 6. 
 
Vi anbefaler, at du læser vejledningen: Vejledning om de minimis-tilskud til kompensation for erhvers-

mæssigt fiskeri efter ål 2019 https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsguide/kompensation-til-aalefi-
skere/ 
 
Nederst i ansøgningsskemaet finder du en beskrivelse af, hvordan Fiskeristyrelsen behandler dine per-
sonoplysninger.  
 

Ansøger gøres opmærksom på, at oplysninger fra ansøgningsskemaet,  
bortset fra CPR nr., kan blive offentliggjort. 

 
 

1. Oplysninger om ansøger 
 

Ansøgers navn:       

Ansøgers CPR-nummer:       

Bedriftsnummer:       

Evt. navn på bedrift / virksomhed / partrederi:       

(Evt.) CVR-nummer for bedrift:       

Kontaktperson (fx ansøger eller fiskerikonsulent):       

Gade/vej og nr.:       

Postnr.:       By:       

Kommune:       Region:       

Telefon/mobil:       E-mail:       

Tilskud udbetales til ansøgers NemKonto.  

 
 

2. Ejerkreds i ålebedriften 
 

https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsguide/
https://fiskeristyrelsen.dk/kontakt/send-sikkert/
https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsguide/kompensation-til-aalefiskere/
https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsguide/kompensation-til-aalefiskere/
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Består ejerkredsen i bedriften af flere end én person? 
  Ja 
  Nej 

Hvis ja, anfør navne, CPR nr. og ejerandel på samtlige personer, der indgår i ejerkredsen: 

Navn:       CPR nr.:       Ejerandel:       pct. 

Navn:       CPR nr.:       Ejerandel:       pct. 

Navn:       CPR nr.:       Ejerandel:       pct. 

 

 

3. Gyldig tilladelse til at fiske efter ål i 2018/2019 
 

Ansøger har en gyldig tilladelse til at fiske efter ål i følgende år 
2018  

2019  

 

 

4. Ålelandinger i månederne november, december og januar i årene 2015-2018 
 
 

Anfør om du har drevet erhvervsmæssigt fiskeri efter ål i 

følgende perioder (måneder / år) 

 

Kompensationen udregnes ud fra ansøgeres historiske fi-

skeri de sidste tre år i månederne november, december 

og januar.  

 
Fra nov. 2015 til jan. 2016 

 
 

Fra nov. 2016 til jan. 2017  

Fra nov. 2017 til jan. 2018  

 

 

5. Overtrædelse af forbuddet mod ålefiskeri 
 

Ansøger bekræfter ikke at have overtrådt forbuddet mod 

erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand fra 1. november 

2018 til og med 31. januar 2019. 

 

jf. Bekendtgørelse nr. 1205 af 5. oktober 2018 

  Ja (Jeg har ikke overtrådt forbuddet) 

  Nej (Jeg har overtrådt forbuddet) 

 

 

6. Fiskeri ved siden af åle-bedriften 
 

Ansøger har i løbet af perioden 2015-2017 ejet – eller 

haft ejerandele – i fartøjer, der ikke indgår i ålebedriften? 

  Ja  

  Nej 



              
 

6.1  Fartøj(er) ejet af ansøger udelukkende i løbet af perioden 2015-2017 
 

 EU-ident 
(DNK) nr.: 

Havneken-
dingsnummer 

Fartøjets navn Periode for ejerskab 
 

Ved samejerskab anføres 
 

    (kun relevant for fartøjer ejet 
i løbet af perioden 01.01.2015 

til 31.12.2017) 

Navne på fartøjsejere Ejerandel 

(%) 

Periode for samejerskab 
(i perioden 01.01.2015 til 

31.12.2017) 

Fartøj #1                                                          Fra            til            

                   
 

                   
 

                   

    pct. 
 

    pct. 
 

    pct. 

Fra          til           
 
Fra          til           
 
Fra          til           

Fartøj #2                                                          Fra            til            

                   
 

                   
 

                   

    pct. 
 

    pct. 
 

    pct. 

Fra          til           
 
Fra          til           

 

Fra          til           

Fartøj #3                                                          Fra            til            

                   
 

                   
 

                   

    pct. 
 

    pct. 
 

    pct. 

Fra          til           
 
Fra          til           

 
Fra          til           

Fartøj #4                                                          Fra            til            

                   
 

                   
 

                   

    pct. 
 

    pct. 
 

    pct. 

Fra          til           

 

Fra          til           
 
Fra          til           

 

6.2  Ændringer i ejerskabsforhold 

 

Hvis der er foretaget ændringer i løbet af perio-

den for ejerskab ift. fartøjet, f.eks. navneæn-
dring o.l. skal det anføres her: 

                                                                                                                                                                  
 

 



              
 

7. Tidligere modtaget de minimis tilskud 
 

Har ansøger modtaget de minimis tilskud til andre formål  

i perioden 2016-2018 

  Ja 

  Nej 

Hvis ja, anfør hvem der udbetalte tilskuddet, journalnum-

mer og kompensationens størrelse: 

Udbetaler:                  

Journal nr.:                  

Beløb:                  DKK 

Dato for udbetaling:                  

 

 

8. Svig 
 

Ansøger bekræfter ikke at have begået svig i forbindelse med 
projektansøgninger under Hav- og Fiskeriudviklingsprogram-
met (EHFF 2014-2020) eller fiskeriudviklingsprogrammet (EFF 
2007-2013)  
 
Som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i forordning nr. 508/2014.  

  Ja (har ikke begået svig) 
  Nej (har begået svig) 

 
 

 

9. Ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU) 
 

Ansøger har på tidspunktet for indsendelse af ansøgningen in-

gen ejerandel i fiskefartøjer, der er opført på EU-listen over 
fartøjer, der udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri 
(IUU-fiskeri). 

  Ja (står ikke på IUU-listen) 
  Nej (står på IUU-listen) 

 

 

10. Alvorlige overtrædelser af den fælles fiskeripolitiks regler 
 

 
Hvert fartøj opført under punkt 7 har under 9 point registreret 
i Fiskeristyrelsens overtrædelsesregister.  
 

Vurderet i henhold til bilag XXX i Kommissionens gennemførel-
sesforordning (EU) nr. 404/2011. 

  Ja (alle fartøjer har under 9 point) 
  Nej (ét eller flere har over 9 point) 

 
 
 

11. Tjekliste  

(Fiskeristyrelsen skal have de nævnte oplysninger for at kunne behandle ansøgningen. Fiskeristyrelsen 
kan give afslag, hvis ansøgningsskemaet er mangelfuldt) 

 Alle punkter i ansøgningen er udfyldt 

 Alle oplysninger er korrekte 

 
Ansøger har bekræftet at være i besiddelse af en gyldig tilladelse til at fiske efter ål i 
2018 og 2019 (punkt 4) 
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 Ansøger har bekræftet ikke at have fisket ål i lukkeperioden (punkt 5) 

 Ansøger har oplyst om tidligere modtaget de minimis (punkt 7) 

 Ansøgningen er dateret og underskrevet (Punkt 12) 

* kan downloades fra hjemmesiden Fiskeristyrelsen.dk i Tilskudsguide under kompensation til ålefiskere 
 
 

12. Ansøgers underskrift 

 

Med min underskrift bekræfter jeg: 

 at Fiskeristyrelsen må undersøge, om min ansøgning efterlever betingelserne for kompensation, 
 at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, 
 at jeg ikke har fortiet oplysninger af betydning for ansøgningens afgørelse, og 
 at jeg er bekendt med reglerne for ordningen. 

Dato (dd.mm.åååå):             

Navn (blokbogstaver):                  

Underskrift:  

 
 

 
OBS: Ansøgningsskema skal sendes til Fiskeristyrelsen med sikker digital post f.eks. via e-Boks med ”Fi-

skeristyrelsen tilskud” som modtager. Du kan finde en vejledning til at sende via sikker digital post på Fiskeristyrelsens hjemmeside: 

https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsguide/. Du kan læse mere om, hvordan du kan sende sikkert til Fiskeristyrelsen på vores 

hjemmeside: https://fiskeristyrelsen.dk/kontakt/send-sikkert/.  

http://www.naturerhverv.dk/
http://naturerhverv.dk/tilskudsguide/
https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsguide/
https://fiskeristyrelsen.dk/kontakt/send-sikkert/
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13. Behandling af personoplysninger  
 

N.B. Dette afsnit vedrører alene Fiskeristyrelsens behandling af dine personoplysninger 
Ansøgningsskemaer skal sendes til Fiskeristyrelsen via sikker digital post via f.eks. e-Boks med ”Fiskeristyrelsen tilskud” 

som modtager. Ikke til nedenstående e-mailadresse 

 
Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 
Fiskeristyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. 
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

 
Fiskeristyrelsen 
Nyropsgade 30 
1602 København V 
CVR-nr.: 39097176 
Telefon: +45 72 18 56 00 
Mail: DPO@fiskeristyrelsen.dk  

 

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren  
Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vo-
res databeskyttelsesrådgiver.  
 
Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder: 

 På e-mail: DPO@Fiskeristyrelsen.dk 
 På telefon: +45 72 18 56 00 
 Ved brev: Fiskeristyrelsen, Nyropsgade 30 / 1780 København V, ATT: databeskyttelsesrådgiveren 

 
Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger 
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål: 
 

 Behandle din ansøgning om minimis-tilskud til kompensation for ålefiskere 2019, herunder at 
vurdere om du opfylder betingelser for at modtage tilskuddet i henhold til bekendtgørelse om de 
minimis-støtte til kompensation for erhvervsmæssigt fiskeri efter ål 

 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: 
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger  

 

 offentlig myndighedsudøvelse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, og  
 at kunne identificere dig, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.  

 
 
Kategorier af personoplysninger 
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

 
 almindelige oplysninger, herunder dit navn og oplysninger om din virksomhed, og  
 dit CPR nr.  

 
Modtagere eller kategorier af modtagere 
Vi videregiver dine personoplysninger til Skat.  
 

Hvor dine personoplysninger stammer fra 
Vi indsamler personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, herunder Søfartsstyrelsen. 
 

Opbevaring af dine personoplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger til de ikke længere er nødvendige for vores opgavevaretagelse. Her-
efter vil dine oplysninger blive slettet eller overgivet til Rigsarkivet, medmindre Fiskeristyrelsen ved lov 
bliver pålagt at bevare oplysningerne i en længere periode, eller Fiskeristyrelsen har en saglig begrun-

delse herfor. 

mailto:DPO@fiskeristyrelsen.dk

