
ANSØGNING OM
TILLADELSE TIL AT OVERGÅ FRA

FRITIDSFISKERI TIL BIERHVERVSFISKERI 
Du skal kunne dokumentere, at du har været fritidsfisker i mindst 5 år. 

Ansøgningen skal indsendes til det lokale Fiskeriinspektorat.
(se post/- mailadresser på side 7) 
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Ansøgerens navn

Stilling

Adresse

Postnr. og by

Telefonnr.

CPR-nr.

E-mail

Ansøgningsfrist: 
15. februar eller

15. august
Jeg accepterer Fiskeristyrelsens 
databeskyttelsespolitik - (GDPR)

Til Fiskerikontrollen i

Du skal udfylde alle felter i ansøgningsskemaet.
(bortset fra side 5, som skal udfyldes af fiskeriinspektoratet). 
Bierhvervsfiskernævnet har brug for oplysningerne for at kunne træffe afgørelse. 

[version 1.1]

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Hvis du forventer snarlige ændringer i din beskæftigelsessituation
(arbejdsløshed, pensionering, nedsat arbejdstid o.lign.) skal du skrive det her:

Hvis din ansøgning imødekommes, skal fiskeriet foregå efter de regler, der 
gælder for erhvervsmæssigt fiskeri. Det indebærer bl.a., at:

• Fiskeriet skal foregå med et fartøj, som har fiskeritilladelse, dvs. at fartøjet er
registreret som fiskerfartøj. Det kan ske på følgende måder:

1. Du skal enten købe eller leje et fartøj med fiskeritilladelse.
2. Du kan også ansøge om fiskeritilladelse til et fartøj, hvis du har disponibel

kapacitet, jf. bekendtgørelse nr. 1302 af 15. juni 2021 om fartøjer, der
anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand. Det betyder, at hvis du har
et fartøj, som du anvender i dit fritidsfiskeri, så kan dette fartøj kun
anvendes i dit bierhvervsfiskeri, hvis du har disponibel kapacitet dertil. Du
skal således opkøbe kapacitet (dvs. tonnage og motorkraft), som svarer til
kapacitet i dit fritidsfiskerfartøj.

• Hvis fiskeriet skal foregå efter kvoterede arter f.eks. torsk, rødspætter, sild,
tunger kan der i begrænset omfang søges om dette i henhold til § 68, stk. 1. i
Reguleringsbekendtgørelsen.

• Hvis fiskeriet skal foregå i Nordsøen, Skagerrak eller Kattegat med et fartøj over
10 meter og med visse redskabskategorier, skal fartøjet disponere over såkaldte
kW-andele.

• Alle fangster skal indberettes til Fiskeristyrelsen efter de gældende regler.

På baggrund af ovenstående bedes du oplyse om dine planer for at udøve fiskeriet på 
bierhvervsfisker vilkår, herunder nærmere om fartøjet. Dvs. fartøjets længde, 
motorkraft og om fartøjet tidligere har været anvendt til fiskeri.
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Hvilken havn/landingsplads påtænker du at anvende som udgangspunkt
for fiskeriet?

Hvilke afsætningskanaler forventer du at benyttet?

Har du tidligere være registreret som (sæt kryds):

A Erhvervsfisker B Bierhvervsfisker C Fritidsfisker NB: Reg.nummer: 

I hvilken periode: Dato fra:

Ved hvilket Fiskeriinspektorat
har du været registreret:

Sted:

Ovennævnte skal kunne dokumenteres. Dokumentationen kan være i form af
kvitteringer fra Bank/Posthus eller registrerings-kort.

I hvilke farvandsområder ønsker du at drive fiskeri?
En detaljeret beskrivelse heraf ønskes og en tydelig angivelse med skravering
skal indtegnes på skemaets kortskitse. ICES kvadrat SKAL anføres.

Hvilke arter ønsker du at fiske efter?

Ansøgningen vil bl.a. blive vurderet på baggrund af det eksisterende fiskeri i
området.

til:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Oplysninger om fiskeredskaber (art, antal, størrelse) du ønsker af anvende 
samt om hvilke fiskearter, der skal fiskes efter. 
Redskabet SKAL beskrives: 

redskaber
Hvilke fiske-
arter fiskes der 
fortrinsvis efter? 

Angiv evt. den 
periode, red-
skaberne øn-
skes anvendt

Redskabs
type

Redskabets
størrelse

Antal

RUSER OG TEJNER
På grund af de gældende åleregler, gives der ikke tilladelse til rusefiskeri efter ål. 

Pæleruser

Kasteruser

Andre

Tejner

KROGE
På grund af de gældende åleregler, gives der ikke tilladelse til krogfiskeri efter ål.
Kroge

GARN
Garn

ANDRE REDSKABER

Evt. bemærkninger vedrørende 
særlig årsag/begrundelse for at drive 
bierhvervsfiskeri (brug gerne et 
ekstra stykke papir, hvis der ikke er 
plads): 

Dato 

Ansøgerens underskrift 
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UDFYLDES AF FISKERIINSPEKTORATET 
Fiskeriinspektoratet påser at ansøgningen er korrekt og fuldstændigt udfyldt.

Fiskeriinspektoratets oplysninger til brug for Nævnets vurdering.
(Alle spørgsmål skal besvares).

Hvad er omfanget af fiskeriet i det ansøgte område? (angiv fx antallet af 
fiskere og arter der fiskes i området evt. registrerede landinger). 

  landede Er erhvervsfiskeriet stigende, stabilt eller aftagende, set i relation til 
den  fiskemængde og antal beskæftigede med fiskeri i området? 

Er der i området et intensivt fritidsfiskeri, set i forhold til områdets størrelse? 
(Beskriv fiskeriet nærmere i ord). 

Hvilket fiskeri foregår der i området (redskabsanvendelse, arter m.v.)? Er der 
sket ændringer i området i det sidste halve år? 

Vil en tilgang af bierhvervsfiskere være af væsentlig betydning for opretholdelsen 
af fiskeriet i det pågældende lokalområde og for muligheden for et alsidigt 
havnemiljø? Er der aktiviteter eller tilskud til projekter i området af betydning for 
fiskeri- og havnemiljøet? 

Vedrører ansøgningen fiskeri i et Natura 2000 område? (Hvis afdelingen har 
viden om arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget af relevans for fiskeri, 
bedes dette oplyst) 

Oplysninger af betydning for ansøgningen (herunder om der normalt foretages 
udsætninger i området eller oplysning om seneste kontrolaktivitet)? 

Dato

Underskrift
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Fiskeriinspektorat Vest

Afdelingen i Frederikshavn 
Sandholm 10 
9900 Frederikshavn 

Afdelingen i Nykøbing Mors 
N. A. Christensensvej 40 
7900 Nykøbing Mors 

Afdelingen i Hvide Sande 
Vesterhavsvej 302 
6830 Nørre Nebel 

Fiskeriinspektorat Øst

Afdelingen i Ringsted 
Frejasvej 1 
4100 Ringsted 

Afdelingen i Kolding 
Eltangvej 230 
6000 Kolding 

Afdelingen i Randers 
Haraldsvej 60, 2. L32 
8960 Randers SØ 

Afdelingen i Rønne 
Munch Pedersens Vej 8 
3700 Rønne 

Tlf 72 18 56 00 
 Mail inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk 

Tlf 72 18 56 00 
Mail inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk 

Tlf 72 18 56 00 
Mail inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk 

Tlf 72 18 56 00 
Mail inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk 

Tlf 72 18 56 00 
Mail inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk 

Tlf 72 18 56 00 
Mail inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk 

Tlf 72 18 56 00 
Mail inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk 



 

 

Dine personlige oplysninger i ansøgningsskemaet 

Side: 1 
Nummer: 1 Forfatter: Fiskeristyrelsen Emne: GDPR ny Dato: 25-06-2020 10:10:27 
Vigtig information om dine personlige oplysninger 
(klik på GDPR-ikonet for at læse hele teksten) 

Det følger af § 5, stk. 1 i bkg. nr. 1476 af 1. december 2016, at ansøgninger om tilladelse til at drive bierhvervsfiskeri, 
skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest den 15. februar eller den 15. august. Ansøgningen kræver, at du afgiver 
nogle personlige oplysninger såsom bl.a. navn og adresse. 
Oplysningerne bruges som udgangspunkt ikke til andre formål, herunder forskning, og oplysningerne gives alene 
videre til andre, såfremt dette følger af reglerne om offentlighed i forvaltningen, eller det i øvrigt er i 
overensstemmelse med reglerne for udlevering af oplysninger, herunder bl.a. reglerne i databeskyttelsesloven.  

Inden du udfylder dette ansøgningsskema, skal du vide, at Fiskeristyrelsen arkiverer de oplysninger, som du indtaster 
elektronisk. Oplysningerne gemmes, så længe dette er påkrævet efter reglerne i offentlighedsloven og arkivloven. 
Eventuelle papirversioner af ansøgningsskemaet, vil blive destrueret efter 5 år, men inden da vil der blive taget en 
elektronisk kopi, som Fiskeristyrelsen ligeledes gemmer, så længe dette er påkrævet efter reglerne i 
offentlighedsloven og arkivloven.  

Hvis du ikke ønsker, at Fiskeristyrelsen gemmer dine personlige oplysninger, mister du desværre muligheden for at 
ansøge om tilladelse til at blive bierhvervsfisker, uanset hvilken ansøgningsform du vælger. 

Du kan finde yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger på vores hjemmeside: 
fiskeristyrelsen.dk 

Fiskeristyrelsen 2020 

http:fiskeristyrelsen.dk
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