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11. oktober 2019 
 Ref.: oll 

 
 
Danmarks Fiskeriforenings bemærkninger til høring om udkast til revideret 
bekendtgørelse om registrering som erhvervsfisker med A-status 
(sagsnr- 2019-13669) 
 

Danmarks Fiskeriforening har den 28. september modtaget ovennævnte høring. 

 

I høringen foreslår Ministeriet for Fødevarer og Miljø en række mindre tekniske 

ændringer, angiveligt på anbefaling af Kammeradvokaten. 

 

Indledningsvist skal Danmarks Fiskeriforening opfordre at Miljø- og 

Fødevareministeriet indkalder Erhvervet til en drøftelse af bestemmelserne om 

registrering som erhvervsfisker med A-status. Det er vores vurdering, at for især 

små og mindre fartøjer kan der være en risiko for at de i nogen perioder ikke vil 

kunne leve op til kravet om 12 måneder med mindst 60% af indtægterne fra fiskeriet.  

Dette er ikke nødvendigvis fordi at de ikke er erhvervsfiskere, men der har måske 

været en periode med meget små indtægter fra fiskeriet! Der kan også være andre 

forhold der gør det relevant at drøfte om 60% af indtægten de sidste 12 måneder er 

”det rigtige” krav at opstille for at være erhvervsfisker.  

 

Danmarks Fiskeriforening har desuden følgende forslag til ændringer ud over de 

ændringer Miljø- og Fødevareministeriet har foreslået: 

 

Vedr. § 5, stk.1. – hvor det fremgår at ” For at erhvervsfiskere kan opretholde retten til at være 

registreret som erhvervsfiskere med A-status skal mindst 60 % af deres bruttoindkomst de foregående 12 måneder 

stamme fra erhvervsfiskeri. Indkomsten skal komme fra en personlig arbejdsindsats ombord på et registreret 

fiskefartøj, jf. dog stk. 2 og 4” 

 

Danmark Fiskeriforening undrer sig over, at der ikke der foreslået ændring af 

ordlyden ”de foregående 12 måneder” i det fremsendte høringsforslag.  
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Praksis (fra kontrol foretaget af Fiskeristyrelsen) fra den seneste tid har vist, at 
denne formulering ikke passer til nutidig praksis for især virksomheders regnskaber. 
Derfor Anbefaler Danmarks Fiskeriforening at ændre/supplere den nuværende 
formulering i § 5, stk. 1, så der bliver mulighed for: 

• at virksomheder kan anvende opgørelser fra seneste regnskabsår som grundlag 
for vurderingen af retten til at være registreret som erhvervsfisker med A-status. 
Dette bør i øvrigt gælde uanset om der anvendes forskudt regnskabsår 

• Tilsvarende foreslås, at det for ansatte bliver muligt at anvende seneste 
årsopgørelse. 

 
Danmarks Fiskeriforening understreger at disse ændringsforslag ikke vil ændre på 
lovens formål eller mulighederne for at omgå bestemmelserne. Det er alene en 
tilpasning der skal imødekomme en praktisk virkelighed, hvor der siden indsættelse 
af ordlyden i § 5, stk.1t er sket meget mht. virksomhedsdannelse mm. Da ordlyden 
”de sidste 12 måneder” blev indsat var stort set alle danske fiskerivirksomheder 
personligt ejede fartøjer med én eller 2 ejere. I dag er mange fiskerivirksomheder 
organiseret i andre virksomhedsformer eller er blot så store at man ikke uden videre 
kan ”levere” tallene fra de sidste 12 måneder. Regnskaber udfærdiges i 
regnskabsår. Da ordlyden de sidste 12 måneder blev indsat var stort set alle danske 
fiskerivirksomheder personligt ejet.  
 
Da praksis har vist, at det kan være vanskeligt at levere regnskab/opgørelser for ”de 
sidste 12 måneder” anbefales, at der åbnes for muligheden for at anvende det 
seneste regnskabsår (seneste årsregnskab) og/ eller årsopgørelsen fra SKAT.  Der 
har været eksempler på at virksomheder har skullet anvende over en uges 
”revisortid” for at udskille de sidste 12 måneder fra, og det uanset at der eksisterede 
et revisorgodkendt aflagt årsregnskab. 
 
§ 5, stk. 2. Erhvervsfiskere med A-status, som er ejere eller medejere af et 
registreret fiskefartøj eller af kapitalandele i et selskab, som er berettiget til at drive 
erhvervsmæssigt fiskeri efter fiskerilovens § 16, kan til bruttoindkomsten fra 
erhvervsfiskeri desuden medregne en personlig og aktiv arbejdsindsats i land i 
forbindelse med tilrettelæggelse af driften af fiskeriet. 
 
Danmarks Fiskeriforening kan tiltræde den nye formulering, men skal stærkt 

anbefale at Fiskeristyrelsen i tæt samarbejde med erhvervet udarbejder en 

retningslinje/vejledning for hvad der kan ”medregnes i en personlig og aktiv 

arbejdsindsats i land i forbindelse med tilrettelæggelse af driften af fiskeriet”. 

 

§ 5, stk. 3. Erhvervsfiskere med A-status, som gennemgår uddannelse som 
fiskeskipper efter lov om maritime uddannelser, er under uddannelsen og i op til 12 
måneder efter uddannelsens afslutning undtaget det i stk. 1 nævnte krav om 
bruttoindkomst ved erhvervsfiskeri. 
 

Her foreslås en tilføjelse efter ”fiskeskipper”, med ”eller andet relevant maritim 

uddannelse”. Aktuelt har vi mødt interesse for at gennemføre en 
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maskinistuddannelse, men der være andre relevante maritime uddannelser. På den 

baggrund foreslår Danmarks Fiskeriforening at denne paragrafs 

anvendelsesområde udvides. 

 

 

Danmarks Fiskeriforening har ikke yderligere bemærkninger.  

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Lundberg Larsen 

Underdirektør, Danmarks Fiskeriforening PO   


