
 

 
 

 

Nordensvej 3, Taulov 
DK - 7000 Fredericia 

Axeltorv 3, Axelborg 
DK - 1609 København V 

Tlf. +45 70 10 40 40  
Fax. +45 75 45 19 28 

cvr.nr. 45 81 25 10 
mail@dkfisk.dk 

www.dkfisk.dk 
 

 

 

   
17. maj 2021 
Ref.: OLL/CSS 

 

Høring over udkast til revideret bekendtgørelse om registrering som erhvervsfisker 

med A-status (Sagsnr. 2021-317) - Opdateret 

 

Dette høringssvar afløser tidligere fremsendt høringssvar om samme sag. 

 

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (herefter benævnt ”DFPO”) har den 23. 

april 2021 modtaget ovennævnte høring. 

 

DFPO vil i forbindelse med høringen henvise til vores tidligere bemærkninger indsendt til 

høring af august 2020 af lovforslag om ændring af fiskeriloven, hvor revidering af reglerne 

om tilknytning til dansk fiskeri første gang blev foreslået. Ved vedtagelsen af lov nr. 844 af 

10. maj 2021 om ændring af fiskeriloven, blev det endeligt vedtaget at de foreslåede 

ændringer til reglerne om tilknytning til dansk fiskeri vil træde i kraft den 1. juli 2021 sammen 

med resten af ændringsloven. 

 

Konkrete bemærkninger i forhold til bekendtgørelsen 

Vedr. § 3, stk. 2. 

Generelt er det DFPOs synspunkt at hensigten med bestemmelserne om opretholdelse af 

a-status ikke er at skærpe/stramme reglerne.  

 

Vedr. personlig og aktiv indsats: 

Det fremgår ikke af bekendtgørelsen hvad ”personlig og aktiv arbejdsindsats i land” er. Det 

er derfor helt centralt for vores bemærkninger, at vi bliver bekendt med hvordan ”personlig 

og aktiv arbejdsindsats i land” skal forstås - da vi endnu ikke er det, går vi ud fra at det 

vedrører alle opgaver vedr. fiskefartøjers administration, planlægning, drift og vedligehold. 

Dernæst er det helt centralt at myndighederne i samarbejde med erhvervet udarbejder en 

vejledning, hvor der tydeligt fremgår eksempler og opgaver der kan indgå i en person og 

aktiv arbejdsindsats. Dette for at sikre gennemsigtighed og fiskernes retssikkerhed i forhold 

til at opfylde bestemmelserne. Udgangspunktet for vejledningen må være at den nuværende 

retstilstand opretholdes. 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

Slotsholmsgade 12 

1216 København K 

 

Mail: fisk@fvm.dk  

Kopi: thfri@fvm.dk    

 

mailto:fisk@fvm.dk
mailto:thfri@fvm.dk
mailto:thfri@fvm.dk


 
 

 
 
 

 

 

2 

 

Vedr. forudsætning om ejerskab for at kunne medregne indtægt fra arbejdsindsats i land 

Det er vigtigt for DFPO at disse bestemmelser ikke kommer til at virke til hinder for fx 

generationsskifter, hvor en ældre fisker over tid overdrager sit fartøj eller fiskeriselskab til en 

eller flere yngre fiskere, men fortsat deltager i virksomheder, selv om han ikke længere ejer 

50% - ja, måske bare 10% af virksomheden. Vi kan ikke læse af forslaget hvordan 

tegningsret skal forstås, hverken for et selskab eller for et partrederi. Så spørgsmålet er her 

om bestemmelserne vil virke til hinder for at en fisker kan arbejde i land (og indtægten kan 

tælle som indtægt fra fiskeri) selv om man måske kun ejer 10% af fartøjet? Hvis det er 

tilfældet, så vil DFPO anbefale at bestemmelserne ændres. Også her finder DFPO, at det 

er vigtigt, at myndighederne udarbejder en vejledning om hvad der menes med 

”tegningsberettiget for selskabet eller partrederiet. 

  

Afslutningsvist vil DFPO genfremsætte vores bekymring over, at bekendtgørelsen ikke vil 

være til hinder for, at udenlandske fiskerivirksomheder kan opkøbe danske kvoter op til 

kvotekoncentrationsloftet samtidig med, at de ejer store kvoteandele i andre lande.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Lundberg Larsen 

Underdirektør, Danmarks Fiskeriforening PO 
 


