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Udenrigsministeriet. København, den 10. februar 2019.

a. Udenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der kan afholdes udgif-
ter til en tilskudsordning til kompensation af ålefiskere i saltvand.

Tilskudsordningen indebærer merudgifter på 4,2 mio. kr. i 2019. Udgiften afholdes af de på finans-
loven opførte midler under § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.

b. 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 for-
tjeneste i årets øvrige måneder på grund af ålens sæsonbetonede vandring. Derudover betyder specia-
lisering og investering i de redskaber, der anvendes i ålefiskeriet, at der ikke uden videre kan omstil-
les 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 tilknyttes følgende betingelser for at opnå kompensation:
– Ansøger skal have gyldig tilladelse til at fiske efter ål i saltvand i perioden 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 an-
søgerens historiske landinger.
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Ordningen skal overholde EU’s regler om de minimis, hvorfor støtten vil blive ydet inden for ram-
merne 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.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:

§ 06.53.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (Reservationsbev.)
20. Kompensationsordningen til ålefiskere (ny konto)

45. Tilskud til erhverv 4,2
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
49. Reserver og budgetregulering -4,2

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på at sikre hjemmel til at overføre bevilling og
afholde udgiften i indeværende finansår, jf. budgetvejledningens pkt. 2.2.9.

d. - - -

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at der opsættes en tilskudsordning til
udbetaling af kompensation til ålefiskere, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for
2019 opføres følgende:

(mio. kr.) Udgift
§ 06.53.10. Nationale tilskud inden for fiskerisektoren (Reservationsbev.) 4,2
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag -4,2

f. Finansministeriets tilslutning forelægger.

København, den 10. februar 2019

EVA KJER HANSEN

/ Ole Toft

Til Finansudvalget.
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Tiltrådt af Finansudvalget den 21-02-2019.
Alternativets medlem af udvalget finder at det er positivt, at fiskerne bliver kompenseret, men hvis denne kompen-
sation skal fortsætte i årene frem, er det ikke en holdbar løsning, og fiskerne skal i stedet justere deres erhverv.
Alternativet mener ikke at fredning af ål skal være isoleret til et enkelt år, men i højere grad efterleve anbefalinger-
ne fra ICES.
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