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1 §§ 14, 15, og 22, i Bekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019 om lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) med senere ændringer 
1 § 2 i Bekendtgørelse nr. 1289 af 15. juni 2021 om registrering som erhvervsfisker med A-status 

ANSØGNINGSSKEMA OM  
REGISTRERING SOM ERHVERVSFISKER1

    til Fiskeristyrelsen i: _______________________________

Ansøgers 
navn og adresse: 

Ansøgers 
kontaktoplysninger: 

Evt. kontaktperson/ 
fuldmagtshaver 

Navn: 

Gade og nr.:

Postnr. og by: 

CPR nr.: 

Telefonnr.: 

Mobil.nr.: 

Mail: 

Kontaktoplysninger: 

Navn: 

Adresse: 

Tlf. nr.: 

Vigtig information: 

Ansøgningsskemaet, med tilhørende bilag, skal sendes til 
den lokale Fiskerikontrol eller som mail til:  

Fiskeriinspektorat Vest: inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk 
Fiskeriinspektorat Øst: inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk 

Kontrolgrænserne mellem Fiskeriinspektorat Vest og Øst kan aflæses på kortet (bilag 1) 

Ansøgningen vedrører (sæt kun ét kryds): 

☐ Jeg ansøger efter bestemmelserne i Fiskeriloven § 14 stk.
1 og § 15, pkt. 1. samt A-statusbekendtgørelsens § 2
(standardansøgning) (registreringskode E)

Udfyld og underskriv denne side 
og udfyld afsnit A. 

☐ Jeg ansøger efter bestemmelserne i fiskeriloven § 14 stk.
5 samt A-statusbekendtgørelsens § 3, stk. 3, pkt. 1.
(uddannelse) (registreringskode E)

Udfyld og underskriv denne side, samt indsend ”Det
Blå Bevis” senest 12 måneder efter uddannelsens 
afslutning. 

☐ Jeg ansøger om genregistrering efter bestemmelserne i
fiskerilovens § 15, pkt. 2.
(genregistrering inden for 5 år) (registreringskode E5)

Udfyld og underskriv denne side. 

☐ Jeg ansøger på grund af ferskvandsfiskeri, nævnt i A-
statusbekendtgørelsens § 6.
(ferskvand) (registreringskode E)

Udfyld og underskriv denne side, og indsend kopi af 
omsætningstilladelsen. 

☐ Jeg ansøger som arving om tilladelse til at fortsætte
fiskeriet efter bestemmelserne i fiskerilovens § 22
(arvinger) (registreringskode E2)

Udfyld og underskriv denne side 
og udfyld afsnit B. 

☐ Jeg ansøger på grund af særlige forhold, nævnt i A-
statusbekendtgørelsens § 8 stk. 1
(særlige forhold) (registreringskode E8)

Udfyld og underskriv denne side 
og udfyld afsnit C  og afsnit D eller afsnit E. 

Dato Underskrift Evt. fuldmagt 

________________________ ☐ Fuldmagt vedlagt.

mailto:inspektoratvest@fiskeristyrelsen.dk
mailto:inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk
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AFSNIT A 

Afsnit A udfyldes, hvis  du ansøger om at blive erhvervsfisker med A-status efter 
bestemmelserne i fiskeriloven § 14 stk. 1 og § 15, pkt. 1 samt A-statusbekendtgørelsens § 2. 

(standard ansøgning) (registreringskode E) 

På hvilket grundlag søger du om at blive erhvervsfisker med A-status? 
Sæt kun ét kryds: 

☐ Du har enten...
− dansk indfødsret (statsborgerskab),
− eller er omfattet af Den Europæiske Unions og

EØS᾽ regler om etablering, arbejdskraftens frie
bevægelighed og udveksling af tjenesteydelser,

− eller haft bopæl her i landet, i en uafbrudt periode
på mindst 2 år, umiddelbart forud for 
ansøgningen, 

og mindst 60 pct. af din personlige indkomst, i 
de foregående 24 måneder, stammer fra en 
personlig arbejdsindsats på et fiskefartøj med reel 
tilknytning til dansk fiskerihavn. 

☐ Du har enten...
− dansk indfødsret (statsborgerskab),
− eller er omfattet af Den Europæiske Unions og

EØS᾽ regler om etablering, arbejdskraftens frie
bevægelighed og udveksling af tjenesteydelser,

− eller haft bopæl her i landet, i en uafbrudt periode
på mindst 2 år, umiddelbart forud for 
ansøgningen, 

og du har været beskæftiget med erhvervsfiskeri inden 
for de seneste 5 år, og har inden for de 5 år haft 
en 24 måneders periode, hvor mindst 60 pct. 
af din personlige indkomst stammer fra en 
personlig arbejdsindsats på et fiskefartøj med reel 
tilknytning til dansk fiskerihavn. 

Du skal dokumentere din ansøgning 

Du skal kunne dokumentere, at du har dansk indfødsret (statsborgerskab), 
eller at du er omfattet af Den Europæiske Unions og EØS´ regler om etablering, arbejdskraftens 

frie bevægelighed og udveksling af tjenesteydelser, 
eller at du har haft bopæl her i landet, i en uafbrudt periode på mindst 2 år, umiddelbart forud for ansøgningen. 

Sæt kun ét kryds: 

☐ Du har dansk indfødsret (Statsborgerskab).

Dokumenteres med kopi af pas eller udskrift fra CPR*. 

☐ Du er omfattet af Den Europæiske Unions og EØS´
regler om etablering, arbejdskraftens frie bevægelighed og
udveksling af tjenesteydelser.

Dokumenteres med. statsborgerskab i et EU-land. 

☐ Du har haft bopæl i Danmark i en uafbrudt periode på
mindst 2 år umiddelbart forud for ansøgningen.

Dokumenteres med udskrift fra CPR* 

☐ Din indfødsret eller bopæl er dokumenteret på anden
måde. Oplys hvordan:

*Du kan på www.borger.dk trække en udskrift af dine nuværende og tidligere adresseoplysninger. Når du er logget ind på
borger.dk, kan du på forsiden vælge ”Det Centrale Personregister (CPR)” under overskriften ”Samfund og rettigheder”.
Herfra kan du vælge at se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR.

http://www.borger.dk/


3 

AFSNIT A (fortsat) 

Dokumentation for indtægt 

Du skal kunne dokumentere at 60 pct. af din personlige indkomst 
stammer fra en personlig arbejdsindsats på et registreret fiskerfartøj med reel tilknytning til dansk fiskerihavn. 

Sæt gerne flere krydser: 

☐ Du bekræfter hermed, at min personlige indkomst, jf. fiskerilovens § 14, stk. 1, nr. 2, er dokumenteret med kopi af et
eller flere af følgende dokumenter:

☐ Personlig indkomst:
Udskrift over personlige indkomstoplysninger de
foregående 24 måneder fra Skattestyrelsen*, eller ved
fremsendelse af årsopgørelser fra de seneste to afsluttende
indkomstår, samt ansættelses- eller hyrekontrakt.

☐ Hvis du har drevet personlig virksomhed:
Udskrift over indkomstoplysninger de foregående 24
måneder fra Skattestyrelsen*, samt en opgørelse over
omsætningen, fratrukket de fradragsberettigede
omkostninger, for de foregående 24 måneder.

Alternativt kan årsregnskaber og årsopgørelser for de 
seneste to indkomstår indsendes. 

*Når du logger ind på www.skat.dk med NemID kan du på forsiden vælge ”Skatteoplysning”. På den side kan du vælge
”Søg i indkomstoplysninger”. Vælg ”Alle” under ”Personlig indkomst”. Specificer herefter perioden, du ønsker
indkomstoplysninger fra og vælg ”Indkomstoplysninger mv., detaljeret”. Bemærk, at du ikke kan lave et samlet udtræk,
når perioden løber over flere kalenderår. Du skal derfor lave udtræk for flere år.

Dokumentation for tilknytning til registreret fartøj 

Du skal kunne dokumentere, 
at din personlige arbejdsindsats var relateret til et fartøj med tilknytning til dansk fiskerihavn. 

Sæt gerne flere krydser: 

☐ Arbejdsindsatsen på et fiskefartøjs tilknytning til dansk
fiskerihavn er dokumenteret ved fiskefartøjets tilknytning
til et fast forretningssted i Danmark, hvorfra driften af
fiskeriet tilrettelægges og styres.
Oplys selskab/filial og CVR-nummer:

☐ Arbejdsindsatsen på et fiskefartøj med tilknytning til en
dansk fiskerihavn er dokumenteret ved at mindst 50 pct. af
fiskefartøjets samlede landinger i de foregående 12
måneder er foregået i dansk havn.

☐ Arbejdsindsatsen på et fiskefartøj med tilknytning til en
dansk fiskerihavn er dokumenteret ved at mindst 50 pct. af
fiskefartøjets fangstrejser de foregående 12 måneder er
udgået fra dansk havn.

☐ Arbejdsindsatsen på et fiskefartøj med tilknytning til en
dansk fiskerihavn er dokumenteret på anden vis - oplys
hvordan:

http://www.skat.dk/
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AFSNIT B 

Afsnit B udfyldes kun, hvis du er arving, eller sidder i uskiftet bo efter afdød fisker. 
I disse tilfælde kan der søges om tilladelse til at fortsætte fiskeriet 

efter bestemmelserne i fiskerilovens § 22 
(arvinger) (registreringskode E2) 

Du skal kunne dokumentere din relation til afdøde fisker. 
Enten som arving, eller som efterladt i uskiftet bo. 

Sæt kun ét kryds: 

☐ Din relation, som arving til afdød fisker, er
dokumenteret med en kopi af skifteretsattesten.

☐ Din relation, som efterladt til afdød fisker, siddende i
uskiftet bo, er dokumenteret med en kopi af
skifteretsattesten.

Hvis du som arving har haft status af afdødes samlever (ikke ægtefælle), skal det dokumenteres, at du havde samme 
folkeregisteradresse som afdøde i mindst 2 år før dødsfaldet. 

☐ Du har vedlagt en kopi af udskrift fra CPR-registret, der beviser, at du* og afdøde**, har haft samme
folkeregisteradresse i mindst 2 år før dødsfaldet.

*Du kan på www.borger.dk trække et udskrift af dine nuværende og tidligere adresseoplysninger.
Når du er logget ind på borger.dk kan du på forsiden vælge ”Det Centrale Personregister (CPR)” under overskriften
”Samfund og rettigheder”.
Herfra kan du vælge at se de oplysninger, der er registreret om dig i CPR.

**Dokumentation kan indhentes ved henvendelse til det lokale folkeregister. 

http://www.borger.dk/
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AFSNIT C 

Afsnit C udfyldes kun, hvis du ønsker at blive registreret som erhvervsfisker efter 
bestemmelserne i fiskerilovens § 21 i en maksimal periode på 3 år. 

(sociale, økonomiske eller helbredsmæssige forhold) (registreringskode E8) 

Du skal kunne dokumentere dine sociale, økonomiske eller helbredsmæssige forhold. 
På hvilken baggrund ansøger du om, at blive erhvervsfisker? 

Sæt kun ét kryds: 

☐ På baggrund af dine sociale forhold
Fremsend redegørelse for, hvilke sociale forhold, der skal kunne begrunde en registrering efter Fiskerilovens §21.
Udfyld afsnit D nedenfor.

☐ På baggrund af dine økonomiske forhold
Fremsend redegørelse for, hvilke økonomiske forhold, der skal kunne begrunde en registrering efter Fiskerilovens §21.
Udfyld afsnit D nedenfor.

☐ På baggrund af mine helbredsmæssige forhold
Fremsend redegørelse for hvilke helbredsmæssige forhold, der skal kunne begrunde en registrering efter fiskerilovens §21
samt lægelig dokumentation for de helbredsmæssige tilstand.
Udfyld afsnit E nedenfor.

Har du tidligere været registreret som? (sæt kryds): 

☐ Erhvervsfisker ☐ Bierhvervsfisker ☐ Fritidsfisker

Oplys i hvilken periode: fra d. til d. 

Hvis du ikke tidligere har været erhvervsfisker, bierhvervsfisker eller fritidsfisker, 
hvilken erfaring har du i så fald med fiskeri? 

Beskriv dine erfaringer med fiskeri: 
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AFSNIT D 

Afsnit D udfyldes kun, hvis din ansøgning er begrundet med sociale forhold eller økonomiske 
forhold, herunder indtægtsmæssige og/eller beskæftigelsesmæssige forhold. 

Jf. afsnit C 

Beskriv dine sociale forhold, herunder dine indtægts- og beskæftigelsesmuligheder: 
(en erklæring fra din socialforvaltning/sagsbehandler vedrørende dine indtægts- og 

beskæftigelsesmuligheder skal vedlægges) 

Detaljeret beskrivelse: 

Hvis du forventer snarlige ændringer i din beskæftigelsessituation 
(arbejdsløshed, pension, nedsat arbejdstid o.l.) skal du angive det her: 

Detaljeret beskrivelse: 

Hvis du har bemærkninger vedrørende særlig årsag eller begrundelse for at drive 
erhvervsfiskeri, kan du beskrive det her: 

(husk at vedlægge eventuel dokumentation) 

Detaljeret beskrivelse: 
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AFSNIT E 

Afsnit E udfyldes kun, hvis din ansøgning er begrundet med helbredsmæssige forhold. 
Jf. afsnit C 

Beskriv dine helbredsmæssige forhold: 
(der skal vedlægges en erklæring fra din læge) 

Detaljeret beskrivelse: 

Er du tilkendt førtidspension? (sæt kryds) 

☐ Ja (dokumentation skal vedlægges) ☐ Nej

Hvis du har bemærkninger vedrørende særlig årsag eller begrundelse for at drive 
erhvervsfiskeri, kan du beskrive det her: 

(husk at vedlægge eventuel dokumentation) 

Detaljeret beskrivelse: 
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Dine personlige oplysninger i ANSØGNINGSSKEMA 
OM REGISTRERING SOM ERHVERVSFISKER.
Side: 1

Nummer: 1 Forfatter: Fiskeristyrelsen Emne: GDPR ny Dato: 28-06-2021 14:23:16 
Vigtig information om dine personlige oplysninger 
(klik på GDPR-ikonet for at læse hele teksten) 

Det følger af Fiskeriloven og A-statusbekendtgørelsen, at du skal ansøge Fiskeristyrelsen om at blive erhvervsfisker. Ansøgningen 
kræver, at du afgiver nogle personlige oplysninger såsom navn, adresse, CPR nr. og kontaktoplysninger. 
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 at 
blive erhvervsfisker, uanset hvilken tilmeldingsform du vælger. 

Du kan finde yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger ved at klikke på ikonet ”Fiskeristyrelsens 
Databeskyttelsespolitik”. 

Fiskeristyrelsen 2021 
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