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Til høringsparterne på vedlagte liste   
 Dato:  18. februar 2019 

   

  

 

Høring over udkast til om de minimis-støtte til kompensation for  
erhvervsmæssigt fiskeri efter ål  
 
Fiskeristyrelsen sender hermed følgende udkast i høring:  

 Bekendtgørelse om de minimis-støtte til kompensation for  

erhvervsmæssigt fiskeri efter ål. 

 Vejledning om om de minimis-tilskud til kompensation for 

erhvervsmæssigt fiskeri efter ål 

 Ansøgningsskema til de minimis-tilskud til kompensation for 

erhvervsmæssigt fiskeri efter ål 2019 

 

Bemærkninger til udkastet sendes til mail@fiskeristyrelsen.dk med kopi til 

andcla@fiskeristyrelsen.dk senest mandag d. 4.  marts 2019 med angivelse af 

j.nr. 18-1224-000004. Spørgsmål til det faglige indhold af materialet bedes rettet 

til: Anders Sigurd Clausen på andcla@fiskeristyrelsen.dk. 

 

Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 

udløb. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, 

herunder afsenders navn og e-mailadresse. 

 
Om bekendtgørelsen  
Tilskudsordningen skal afbøde det indtægtstab, som de danske ålefiskere pådrages 

som konsekvens af det indførte forbud mod erhvervsmæssigt fiskeri af ål i saltvand 

i perioden 1. november 2018 til og med 31. januar 2019.  

 

Forbuddet blev vedtaget med bekendtgørelse nr. 1205 af 5. oktober 2018 om forbud 

mod erhvervsmæssigt fiskeri af ål, hvilket er en implementering af Rådets 

forordning (EU) 2018/120 af 23. januar 2018 om fastsættelse af fiskerimuligheder 

for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande.  

 

Forbuddet har store økonomiske konsekvenser for de danske ålefiskere, idet ca. 25 

pct. af alle ål landes i perioden fra november til januar. Ålefiskere har ikke mulighed 

for at indhente den tabte fortjeneste i årets øvrige måneder på grund af ålens 

sæsonbetonede vandring. Derudover betyder specialisering og investering i de 
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redskaber, der anvendes i ålefiskeriet, at der ikke uden videre kan omstilles til nyt 

fiskeri i de tre måneder, forbuddet gælder.  

 

Kompensationen vil blive udbetalt til de fiskere, der havde en gyldig tilladelse til at 

fiske efter ål i den periode, hvor fiskeriet efter ål i saltvand har været lukket, og som 

er særligt berørt af forbuddet. Med særligt berørt forstås, at en væsentlig del af en 

fiskers indtægt stammer fra ålefiskeri. Med dette udgangspunkt er der følgende 

betingelser for at opnå kompensation:  

 

 Ansøger skal have gyldig tilladelse til at fiske efter ål i saltvand i 2018 

og 2019 

 Ansøgers andel af fangster af ål i en forudgående referenceperiode fra 

2015-2017 skal udgøre over 30 procent af ansøgers samlede 

landingsværdi.  

 Der fastsættes en bagatelgrænse for kompensation på 10.000 kr.  

 Ansøger må ikke have overtrådt forbuddet mod at fiske ål under den 

indførte lukkeperiode.  

 

Kompensationen beregnes ud fra et gennemsnit af ansøgerens landinger fra 

ålefiskeri i månederne november, december og januar i en treårig periode 2015/16, 

2016/17 og 2017/18. Kompensationen fastsættes dermed ud fra et estimat af 

ansøgerens indtægtstab ved forbuddet i 2018/19 baseret på ansøgerens historiske 

landinger. 

 
Forholdet til EU-lovgivningen  
Bekendtgørelsen udstedes som en national kompensationsordning under 

overholdelse af Kommissionens forordning (EU) nr. 717/2014 af 27. juni 2014 om 

anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde på de minimis-støtte i fiskeri og akvakultursektoren. 

 

Det indebærer, at den samlede de minimis-støtte ydet til en enkelt virksomhed i 

fiskeri- og akvakultursektoren ikke må overstige EUR 30.000 (ca. DKK 223.500) 

over en periode på tre regnskabsår. 
 

Bestemmelserne i bekendtgørelsen går ikke videre end minimumskravene i EU-

lovgivningen, herunder hvad der er nødvendigt for at administrere EU-

lovgivningen. 

 
Ikrafttrædelsesdato 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. april 2019.  

 
 
Med venlig hilsen 

 

Fiskeristyrelsen 


