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1.

Indledning

Denne vejledning skal hjælpe dig, når du søger om kompensation for tabt indtjening som følge af
kvotereduktionerne for torsk og sild i Østersøen i 2020.
I vejledningen finder du oplysninger om ordningens formål, hvem der kan søge om kompensation,
hvordan du søger og om de forskellige betingelser for at få kompensation.
Du skal indsende en ansøgning for at opnå kompensation.
Der skal ikke søges om både tilsagn og udbetaling. Der søges én gang om kompensation.
Alle relevante dokumenter, der skal bruges i forbindelse med ansøgningen, findes på Fiskeristyrelsens
hjemmeside Fiskeristyrelsen.dk i Tilskudsguide under Kompensation til torske- og sildefiskere i
Østersøen 2020.

2.

Ordningens formål

Kompensationsordningen til torske- og sildefiskere i Østersøen skal afbøde de økonomiske
konsekvenser af kvotereduktionerne i Østersøen i 2020.
Ved kvoteforhandlingerne for 2020 blev torskekvoterne i vestlig Østersø nedsat med 60 pct. og i østlig
Østersø med 92 pct. i forhold til 2019. Ligeledes blev kvoten for sild i den vestlige Østersø reduceret
med 65 pct.
Formålet med ordningen er at kompensere for tabt indtjening til de torske- og sildefiskere,
der er særlig berørt af torske- og sildekvotereduktionerne i Østersøen i 2020.
Det betyder, at du skal være aktiv erhvervsfisker pr. 1. januar 2020 og enten have fået tildelt en licens
med tilhørende kvote(r) til at fiske torsk i østlig Østersø eller torsk eller sild i vestlig Østersø pr. 1
januar 2020, eller landet torsk i østlig Østersø eller torsk eller sild i vestlig Østersø i referenceperioden
(2017-2019).
Derudover skal du opfylde ordningens øvrige betingelser, som du kan læse om herunder.

3.

Administration af ordningen

Fiskeristyrelsen administrerer ordningen og træffer afgørelse om udbetaling af kompensation.
Al skriftlig kommunikation med Fiskeristyrelsen i forbindelse med tilskud under ordningen skal ske ved
brug af sikker digital post f.eks. via. e-Boks, tunnelløsning, virk.dk eller sikker mail.
”Fiskeristyrelsen tilskud” skal vælges som modtager.
Du finder på Fiskeristyrelsen hjemmeside en vejledning i, hvordan du indsender din ansøgning med eBoks. Læs mere i vejledningen her.

4.

Afsatte midler

Der er afsat i alt 8.500.000 kr. til udbetalinger i 2020.
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5.

Ansøgningsperiode

Fiskeristyrelsen kan modtage din ansøgning fra den 1. juli 2020.
Din ansøgning skal være modtaget i Fiskeristyrelsen senest den 12. august 2020 kl. 23:59.
Hvis Fiskeristyrelsen modtager din ansøgning efter ansøgningsfristen, vil den ikke blive behandlet.

6.

Hvordan søger du om tilskud?

Du skal sende din ansøgning om kompensation i et særligt skema, som du finder på Fiskeristyrelsens
hjemmeside Fiskeristyrelsen.dk i Tilskudsguide under Kompensation til torske- og sildefiskere i
Østersøen 2020.
Ansøgningen må gerne skrives på engelsk.
Din ansøgning skal indeholde:
 Udfyldt ansøgningsskema
Det er vigtigt, at dit ansøgningsskema er fyldestgørende. Hvis ansøgningsskemaet er mangelfuldt,
f.eks. hvis du ikke har oplyst ejerskabsperioden for et eller flere fartøj(er), kan det betyde, at du får et
afslag.
Du skal sende din ansøgning ved brug af sikker digital post f.eks. via e-Boks, tunnelløsning, virk.dk
eller sikker mail. ”Fiskeristyrelsen tilskud” skal vælges som modtager.
Du finder på Fiskeristyrelsen hjemmeside en vejledning i, hvordan du indsender din ansøgning med eBoks. Læs mere i vejledningen her.
Vær opmærksom på, at der skal vedlægges underskrevet fuldmagt, hvis ansøgningen indsendes af en
konsulent (på vegne af ansøgeren). Konsulentens digitale underskrift (NemID) kan ikke erstatte
ansøgers underskrift.
Ansøgningen skal sendes til Fiskeristyrelsen både som PDF- og word-dokument. Det er kun PDFdokumentet, der skal være underskrevet.
Kvittering for modtagelse af ansøgning
Fiskeristyrelsen kvitterer med kvitteringsbrev for at have modtaget din ansøgning. Kvitteringsbrev
fremsendes til din e-boks inden for syv arbejdsdage.

7.

Hvem kan søge om tilskud?

Tilskud kan gives til følgende ansøgere:
 Erhvervsfiskere med A-status i medfør af fiskerilovens § 14.
 Erhvervsfiskerselskaber i medfør af fiskerilovens § 16.
Der kan kun være én ansøger pr. kompensationsansøgning.
Hver ansøger skal kun indsende en kompensationsansøgning. Hvis ansøger ejer/har ejerandele i flere
fartøjer, skal hvert fartøj anføres i ansøgningsskemaet.
Kompensationen ydes som et såkaldt de minimis-tilskud (statsstøtte).
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Jf. EU-reglerne om de minimis-tilskud, kan ansøger maksimalt modtage EUR 30.000 (ca. 223.500 kr.) i
de minimis-støtte over en treårig regnskabsperiode (indeværende + to foregående regnskabsår) 1.
Såfremt dit regnskab følger kalenderåret, må du i perioden 2018-2020 maksimalt modtage EUR
30.000 i de minimis støtte. Hvis du i denne periode har modtaget et tilskudsbeløb svarende til loftet for
de minimis-tilskud, kan du ikke få udbetalt kompensation. Det gælder uanset, om støtten er givet som
led i kompensationsordningen for torskefiskeri i 2018 eller en anden de minimis-ordning under EHFF.
Har du f.eks. modtaget EUR 22.000 i de minimis-støtte i perioden 2018-2020, kan du højst få EUR
8.000 under denne tilskudsordning. Anden støtte efter øvrige EHFF-ordninger skal ikke medregnes.

8.

Betingelser for tilsagn om tilskud

Tilsagn om tilskud er betinget af følgende:
 Ansøgeren er aktiv erhvervsfisker pr. 1. januar 2020.
 Ansøgeren har enten pr. 1 januar 2020 fået tildelt en licens med tilhørende kvote(r) til at fiske
torsk i østlig Østersø eller torsk eller sild i vestlig Østersø i 2020, eller landet torsk i østlig
Østersø eller torsk eller sild i vestlig Østersø i referenceperioden (2017-2019).
 Ansøgers landingsværdier i Østersøen udgør minimum 30 procent af vedkommendes samlede
landingsværdier i referenceperioden (2017-2019)2.
 Ansøger overskrider ikke EU’s regler om de minimis under EHFF, jf. 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.
 Ansøger har ikke begået svig i forbindelse med projektansøgninger under Hav- og
Fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF 2014-2020) eller fiskeriudviklingsprogrammet (EFF 20072013) som omhandlet i artikel 10, stk. 3, i forordning nr. 508/2014.
 Ansøger overskrider ikke de maksimale satser for ejerandele og kvoteandele jf. §§ 94-98 og §§
102-106 i bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017 om regulering af fiskeriet i 20142020.
 Ansøger må ikke på tidspunktet for indsendelse af ansøgning have ejerandele i fiskefartøjer, der
er opført på EU-listen i medfør af artikel 27, stk. 1 i forordning 1005/2008/EF over fartøjer, der
udøver ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri)
 Ansøger skal på tidspunktet for indsendelse af ansøgning for de fiskerfartøjer, der søges om
kompensation til, have under 9 point registreret i Fiskeristyrelsens register for alvorlige
overtrædelser af den fælles fiskeripolitik i medfør af bilag XXX til forordning 404/2011/EU.
 Ansøgers kompensationsudbetaling skal være på eller over minimumsgrænsen på 15.000 kr.
Landingsværdier i Østersøen: Der udbetales kun kompensation såfremt landinger fra Østersøen
udgør minimum 30 procent af ansøgers samlede landingsværdier i referenceperioden 2017-2019.
Afhængighedsgraden på 30 procent af fiskeriet i Østersøen beregnes på baggrund af landingsværdier
på alle arter. Hvis ansøger ejer flere fartøjer/fartøjsandele, beregnes én samlet afhængighedsgrad.
Fartøjsejere, der er nyregistrerede som erhvervsfiskere med A-status i fiskeriet i perioden 2. januar
2019 – 1. januar 2020, og som opfylder denne ordnings øvrige betingelser, er undtaget denne
betingelse.
Alvorlige overtrædelser: Fiskeristyrelsen registrerer overtrædelser i overtrædelsesregistret efter et
pointsystem, jf. bilag XXX i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011. For hvert
fartøj, der indgår i ansøgningen, gælder det, at det enkelte fartøj skal have under 9 point.
Fiskeristyrelsen kan træffe afgørelse om bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af tilskud, hvis
betingelserne for tilsagn om tilskud ikke er opfyldt.

1) Jf. 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.
2) Nyetablerede erhvervsfiskere er undtaget denne betingelse.
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9.

Kompensationens størrelse

Kompensationen vil blive beregnet på baggrund af faldet i værdien af ansøgers licens- eller
landingsværdier for torsk i østlig Østersø eller torsk eller sild i vestlig Østersø i 2020.
For FKA-fiskere vil kompensationen enten blive beregnet som faldet i ansøgers licensværdi(er) fra
2019-2020 eller pba. ansøgers gennemsnitlige landingsværdier i referenceperioden.
 Landingsværdi opgøres som: den gennemsnitlige kilopris (torsk/sild) * den landede mængde pr.
31 december.
 Licensværdi opgøres som: den gennemsnitlige kilopris (torsk/sild) * den tildelte mængde pr. 1.
januar.
For kystfiskerfartøjer tillægges tillige kystfiskertillægget ved begge opgørelser.
Ved beregning via licensværdier, vil kompensationen for den enkelte ansøger blive beregnet som:
 Licensværdi 2019 minus licensværdi 2020.
 For nyetablerede fiskere, der er nyregistrerede som erhvervsfiskere med A-status i fiskeriet i
perioden 2. januar 2019 – 1. januar 2020, og som pr. 1 januar 2020 har fået tildelt en
mængde, estimeres en fiktiv licensværdi for 2019 pba. den generelle kvotereduktion.
Ved beregning via landingsværdier, vil kompensationen for den enkelte ansøger blive beregnet som:
 60 pct. af ansøgers fartøj(er)s gennemsnitlige landingsværdi på torsk i vestlig Østersø i
perioden 2017-2019,
 65 pct. af ansøgers fartøj(er)s gennemsnitlige landingsværdi på sild i vestlig Østersø i perioden
2017-2019, og
 92 pct. af ansøgers fartøj(er)s gennemsnitlige landingsværdi på torsk i østlig Østersø i perioden
2017-2019.
For FKA-fiskere afhænger beregningsmetoden af hvilken kompensationsmodel, der vil give det højeste
kompensationsbeløb for den enkelte ansøger. Ansøger skal altså ikke selv vælge hvilken
kompensationsmodel der foretrækkes.
For MAF-fiskere vil kompensationen for den enkelte ansøger blive beregnet som:
 60 pct. af ansøgers fartøj(er)s gennemsnitlige landingsværdi på torsk i vestlig Østersø i
perioden 2017-2019,
 65 pct. af ansøgers fartøj(er)s gennemsnitlige landingsværdi på sild i vestlig Østersø i perioden
2017-2019, og
 92 pct. af ansøgers fartøj(er)s gennemsnitlige landingsværdi på torsk i østlig Østersø i perioden
2017-2019.
Uanset størrelsen af ansøgers licens- eller landingsværdier, kan der ikke udbetales mere end beløbsloftet
på EUR 30.000 (ca. 223.500 kroner). Det maksimale beløb vil være mindre, hvis ansøger har modtaget
anden de minimis-støtte i perioden 2018-2020.
Fiskeristyrelsen udregner kompensationsbeløbet på baggrund af styrelsens landingsdata for de fartøjer,
som ansøger har ejet i perioden 2017-2020. Efterlevelse af ordningens kriterier beregnes på tværs af
alle de fartøjer, som ansøger har ejet i perioden 2017-2020.
Såfremt den samlede kompensationspulje overansøges, vil alle tilskud blive reduceret forholdsmæssigt.
Der er fastsat en minimumsgrænse for udbetaling af tilskud på 15.000 kr. Der udbetales ikke tilskud
under dette beløb.
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Eksempel på beregning af kompensation pba. licensværdier (for FKA-fiskere):
Du er FKA-fisker. I 2019 blev du forhindret i at opfiske din samlede mængde (licensværdi) torsk i østlig Østersø,
som følge af torskestoppet. Til gengæld lejede du ekstra kvoter til at fiske torsk i vestlig Østersø i 2019. Derfor
steg din landingsværdi på torsk i vestlig Østersø fra 200.000 kr. til 400.000 kr. fra 2018 - 19 (jf. tabel 2).
Licensværdier
Tabel 1
Fartøj 1

Fartøj 2

Torsk, Østlig
Østersø
Torsk, Vestlig
Østersø
Sild, vestlig
Østersø
I alt:

2018

2019

2020*

Fald i
licensværdi fra
2019-2020

250.000

250.000

20.000

230.000

200.000

200.000

80.000

120.000

150.000

150.000

52.500

97.500

600.000

600.000

152.500

447.500

*De generelle kvotereduktioner for 2020: Torsk østlig Østersø -92%, torsk vestlig Østersø -60% og sild vestlig Østersø -65%.

Ved udregning af kompensation pba. licensværdier lyder din kompensationen på:
Licensværdier 2019 (600.000 kr.) – licensværdier 2020 (152.500 kr.) = 447.500 kr.
Eksempel på beregning af kompensation pba. landingsværdier (FKA- og MAF-fiskere):
Du ejer tre fartøjer. I perioden 2017-2019 fordeler landingsværdierne for de tre fartøjer sig som følger (kr.):
Landingsværdi
Tabel 2
Fartøj 1

Fartøj 2
Fartøj 3

Torsk, Østlig
Østersø
Torsk, Vestlig
Østersø
Sild, vestlig
Østersø
Andre farvande
(Skagerrak)
I alt:

2017

2018

2019

I alt

Gns. pr. år
2017-2019

200.000

250.000

50.000

500.000

166.667

150.000

200.000

400.000

750.000

250.000

-

100.000

150.000

250.000

83.333

1.000.000

1.000.000

1.500.000

3.500.000

-

-

-

-

5.000.000

-

Ved udregning af kompensation pba. landingsværdier, lyder kompensationen på:
(166.667*0,92) + (250.000*0,6) + (83.333*0,65) = 357.500 kr.
Din kompensation vil i dette tilfælde blive beregnet på baggrund af dine licensværdier.
Eksempel på modregning af de minimis-loftet og tidligere modtaget de minimis-støtte:
Da dit kompensationsbeløb overstiger loftet for de minimis-støtte på 223.500 kr. reduceres beløbet.
I 2018 fik du udbetalt de minimis-støtte for i alt 150.000 kr. som led i kompensationsordningen for torskefiskeri.
Da beløbsloftet for de minimis-støtte lyder på EUR 30.000 (ca. 223.500 kr.) over en treårig regnskabsperiode
(dvs. 2018, 2019 og 2020), modregnes støttebeløbet fra 2018 i dit kompensationsbeløb for 2020.
Din kompensation i 2020 lyder altså på: 223.500 kr. – 150.000 kr. = 73.500 kr.
Eksempel på beregning af afhængighedsgrad af fiskeriet i Østersøen:
Afhængighedsgraden af fiskeriet i Østersøen beregnes som andel af dine samlede landingsværdier i
referenceperioden. Der beregnes én samlet afhængighedsgrad på tværs af alle fartøjsandele, du måtte have ejet
i referenceperioden.
Foruden de to fartøjer i Østersøen ejer du også et tredje fartøj i Skagerrak (jf. tabel 2). I Østersøen har du kun
landet torsk og sild i referenceperioden. Dine samlede landingsværdier i 2017-2019 er på 5.000.000 kr.
Din afhængighedsgrad af fiskeriet i Østersøen beregnes som følger:
((500.000+750.000+250.000) / 5.000.000) * 100 = 30%
Da afhængighedsgraden af fiskeriet i Østersøen minimum skal udgøre 30% af dine samlede landinger er du
berettiget til kompensation.
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10. Afgørelse om kompensation eller afslag,
herunder reduktion af kompensationsbeløb
Afgørelse om kompensation
Ansøger skal ikke i selve ansøgningen dokumentere, at ansøgeren efterlever betingelserne i punkt 8
for at opnå kompensation. Fiskeristyrelsen vurderer på baggrund af de indsendte oplysninger i
ansøgningsskemaet samt styrelsens egne oplysninger, om ansøgeren er berettiget til kompensation.
For hver enkel ansøger, kontrollerer Fiskeristyrelsen, om de angivne betingelser under punkt 8 i denne
vejledning er opfyldt. Hvis betingelserne er opfyldt, vil kompensationsbeløbet blive udbetalt.
Afslag
Vi kan give afslag til din ansøgning, hvis vi vurderer, at:
 Du ikke har afgivet de påkrævede oplysninger i ansøgningsskemaet.
 Du ikke opfylder ordningens betingelser.
Reduktion af kompensationsbeløb
Hvis det samlede ansøgte kompensationsbeløb overstiger kompensationsrammen på 8.500.000 kr., vil
dit tilskudsbeløb blive reduceret forholdsmæssigt. Reduceres et kompensationsbeløb til mindre end
15.000 kr. vil kompensationsbeløbet bortfalde, som følge af minimumsgrænsen for udbetalt
kompensation.
Tilbagebetaling
Fiskeristyrelsen kan kræve hel eller delvis tilbagebetaling af kompensation, hvis
 Ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af
betydning for sagens afgørelse,
 Ansøger ikke sikrer, at Fiskeristyrelsen får adgang til de oplysninger, som ansøger har pligt til
at afgive.
 Ansøger ikke overholder betingelserne for kompensation.

11. Besked om kompensation
Når Fiskeristyrelsen har behandlet din ansøgning og truffet beslutning om, hvorvidt du får
kompensation eller afslag, sender Fiskeristyrelsen afgørelsen til dig. Der udbetales kompensation i
umiddelbar forlængelse af afgørelsen. Der skal ikke søges særskilt om udbetaling.
Hvis du får afslag på din ansøgning, sender Fiskeristyrelsen et afslagsbrev med begrundelser (inkl.
henvisning til lovgrundlag) for afslaget samt en klagevejledning.

12. Klage
Du kan klage skriftligt over Fiskeristyrelsens afgørelser under kompensationsordningen senest 4 uger
fra den dag, du modtog afgørelsen.
Du sender klagen til Fiskeristyrelsen via sikker digital post, fx e-Boks til modtageren "Fiskeristyrelsen
tilskud".
Du kan bruge klageskemaet, som du finder på vores hjemmeside Fiskeristyrelsen.dk.
Med mindre vi finder grundlag for at genoptage sagen og træffe ny afgørelse, sender vi klagen
sammen med vores kommentarer videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse i
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sagen. Afgørelser truffet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kan ikke indbringes for anden offentlig
myndighed.
Modtager vi klagen for sent, vil den som udgangspunkt ikke blive behandlet.

13. Udbetaling af tilskud
Du kan læse mere om udbetaling af tilskud i udbetalingsvejledningen, som findes på vores hjemmeside
Fiskeristyrelsen.dk i Tilskudsguide under Kompensation til torske- og sildefiskere i Østersøen 2020.
NemKonto
Fiskeristyrelsen overfører tilskuddet til din NemKonto.
Indberetning af tilskud til Skattestyrelsen
Fiskeristyrelsen indberetter det udbetalte tilskud til skattemyndighederne. Med hensyn til afklaring af
skattemæssige konsekvenser anbefaler vi, at du selv tager kontakt til Skattestyrelsen.
Modregning
Hvis Fiskeristyrelsen har restancer på andre af styrelsens ordninger, kan det blive modregnet ved
udbetaling af kompensation.

14. Administrativ kontrol
Fiskeristyrelsen foretager administrativ kontrol i forbindelse med administrationen af denne ordning.
Vi kan til brug for kontrollen indhente oplysninger fra andre offentlige myndigheder i nødvendigt
omfang eller fra ansøger.

15. Straffebestemmelser og svig
Svindel med tilskudsberettigelse eller brug af tilskud
Fiskeristyrelsen kontrollerer ansøgninger om tilskud for svig.
Svig defineres i denne sammenhæng som at give urigtige eller vildledende oplysninger eller fortie
oplysninger, herunder undlader at opfylde en oplysningspligt af betydning for sagens afgørelse med
forsæt til at opnå uberettiget udbetaling til sig eller andre. Det kan være ukorrekte erklæringer eller
dokumenter, tilsidesættelse af en oplysningspligt eller anvendelse af midler eller investeringer til andet
formål, end de var bevilget til.
Omgåelse af betingelserne for tilskud - herunder når ansøgeren kunstigt opdeler sin virksomhed eller
bedrift for at få adgang til tilskud - betragtes også som svig.
Svig medfører, at tilskuddet helt eller delvist bortfalder og kan desuden medføre udelukkelse fra
mulighed for tilskud3, bøde eller i alvorlige tilfælde fængselsstraf 4.

3) art. 10, stk. 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og
Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr.
791/2007 samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1255/2011, EU-Tidende 2014, nr. L 149, side 1, EHFF.
4) §289a i Straffeloven (LBK nr. 976 af 17. september 2019).
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16. Fiskeristyrelsens brug af data
Oplysninger indsendt af ansøger vil blive brugt af Fiskeristyrelsen til sagsbehandling, administration,
tilskudsudbetaling og kontrol.
Fiskeristyrelsen har i forbindelse med kontrol mulighed for at indhente oplysninger hos andre offentlige
myndigheder i fornødent omfang, herunder med henblik på samkøring og sammenstilling af
oplysningerne. Behandlingen af oplysningerne vil ske i overensstemmelse med
databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven regler. Oplysninger vil kun blive indhentet, i
det omfang det er relevant for den konkrete afgørelse.
Offentliggørelse, bl.a. på internettet
Fiskeristyrelsen er dataansvarlig, og oplysninger om projektet vil blive brugt til bl.a. sagsbehandling,
administration, tilskudsudbetaling og kontrol. Derfor skal du være opmærksom på følgende:


Oplysningerne kan behandles af danske og europæiske revisions- og undersøgelsesorganer for
at værne om EU’s finansielle interesser. Endvidere kan de blive brugt til statistik, forskning,
planlægning og evaluering.



At oplysninger om navn, evt. firmanavn, adresse, projekttitel samt størrelse
kompensationsbeløb vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.



At alle kan anmode om aktindsigt i sager, der behandles af den offentlige forvaltning efter
offentlighedsloven, og at der kun er få oplysninger/dokumenter, som er undtaget fra pligten til
udlevering efter offentlighedsloven.

Efter databeskyttelsesforordningen har du bl.a. mulighed for:
 At bede om indsigt i, hvilke oplysninger der behandles i forbindelse med projektet, jf.
databeskyttelsesforordningens artikel 15


At få berigtiget eller slettet oplysninger, der er urigtige eller vildledende, eller på anden måde er
behandlet i strid med lovgivningen, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 16 og artikel 17.

17. Lovgrundlag
De gældende regler af betydning for kompensationsordningen fremgår af:
Danske regler (love og bekendtgørelser)
 Bekendtgørelse nr. 1017 af 19. juni 2020 om kompensation for torske- og sildefiskere i
Østersøen 2020.


Bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2019 om regulering af fiskeriet
(reguleringsbekendtgørelsen).



Bekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019 af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven).



Aktstykke nr. 94 af 28. januar 2020, tiltrådt af Finansudvalget den 20. februar 2020.

EU-regler (forordninger og direktiver)
 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.
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Europa Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om Den
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003,
(EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa Parlamentets og
Rådets forordning nr. 1255/2011, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) 2020/460 af 30. marts 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 1301/2013,
(EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår særlige foranstaltninger til
mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer og andre dele af deres
økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet (investeringsinitiativ som reaktion på
coronavirusset).



Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles
bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond,
Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den
Europæiske Hav-og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Havog Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning nr. 1083/2006, , som senest ændret ved
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/460 af 30. marts 2020 om ændring af
forordning (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013 og (EU) nr. 508/2014 for så vidt angår
særlige foranstaltninger til mobilisering af investeringer i medlemsstaternes sundhedssystemer
og andre dele af deres økonomier som reaktion på covid-19-udbruddet (investeringsinitiativ
som reaktion på coronavirusset).



Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 af 8. april 2011 om
gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1224/2009 om oprettelse af en EFkontrolordning med henblik på at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, senest
ændret ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/30 af 14. januar 2020 om
ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 404/2011 for så vidt angår de nærmere regler
for direkte elektronisk udveksling af oplysninger vedtaget i henhold til den fælles fiskeripolitiks
regler.



Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal
forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og reguleret fiskeri, om ændring af
forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af
forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999, som senest ændret ved Kommissionens
forordning (EU) nr. 202/2011 af 1. marts 2011 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EF)
nr. 1005/2008 for så vidt angår definitionen af fiskevarer og om ændring af Kommissionens
forordning (EF) nr. 1010/2009 for så vidt angår skemaer for forhåndsmeddelelser, benchmarks
for havneinspektioner og anerkendte fangstdokumentationsordninger, der er vedtaget af
regionale fiskeriforvaltningsorganisationer.

18. Yderligere oplysninger
Denne vejledning findes på vores hjemmeside Fiskeristyrelsen.dk i Tilskudsguide under Kompensation
til torske- og sildefiskere i Østersøen 2020.
Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål på tlf. 72 18 56 00 eller
mail@fiskeristyrelsen.dk
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Bilag – Sådan udfyldes ansøgningsskemaet
Punkt i ansøgningsskema
1. Oplysninger om ansøger

Hvad skal udfyldes
Udfyldes med ansøgers kontaktoplysninger, herunder om
ansøger er erhvervsfisker jf. Fiskerilovens §14 eller
erhvervsfiskerselskab, jf. Fiskerilovens §16
Der oplyses CPR-nummer for erhvervsfisker (individ) og
CVR-nummer samt p-nummer for erhvervsfiskerselskab
(virksomhed)
Med Fiskeriloven forstås: Bekendtgørelse nr. 261 af 21.
marts 2019 af lov om fiskeri og fiskeopdræt

2. Ejerkreds i ansøgervirksomhed

Såfremt du søger som erhvervsfiskerselskab (CVR) skal
forhold om ejerkredsen i virksomheden anføres.
Hvis der er flere ejere, oplyses navn, CPR samt deres
ejerandel i virksomheden.

2.1. eventuelle ændringer

3. Aktiv pr. 1. januar 2020

Såfremt der er sket ændringer i ejerkredsen i perioden
01.01.2017 – 01.01.2020, skal dette anføres under punkt
2.1. Det kunne f.eks. være hvis der er trådt en ny ejer ind i
ejerkredsen i 2018.
Det er en betingelse for at få udbetalt kompensation, at du
er registreret aktiv enten som erhvervsfiskerselskab eller
erhvervsfisker med A-status pr. 1. januar 2020.
Ansøgeren bedes bekræfte dette forhold.

4. Nyetableret erhvervsfisker

Hvis du er nyetableret erhvervsfisker, dvs. nyregistreret som
erhvervsfisker med A-status i perioden 02.01.2019 –
01.01.2020, skal du svare ’ja’, samt anføre
registreringsdatoen.

5. Tidligere modtaget de minimistilskud

Det skal oplyses, om ansøger inden for de seneste tre
regnskabsår har modtaget de minimis-tilskud, herunder
beløbsstørrelse.
Dette gælder både for kompensationsordningen for
torskefiskere i Østersøen 2018 samt de minimis-tilskud
modtaget til andre formål i perioden 2018-2020.
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6. Forbindelse til øvrige virksomheder, Det skal oplyses, om ansøgeren (anført under pkt. 1 – og
herunder holdingselskaber
evt. pkt. 2, hvis der er flere ansøgere) indgår i ejerkredsen i
andre virksomheder.
Hvis dette ikke er tilfældet svares der ’nej’ og du kan gå
videre til pkt. 7
6.1 anfør oplysninger om ansøger og
virksomheder (inkl. CVR)

Hvis du – eller én af dine medansøgere (pkt. 2) – derimod
har forbindelse til andre virksomheder, skal det under pkt.
6.1 oplyses hvilke(n) virksomhed(er) samt virksomhedens
CVR-nummer.

6.2 Bestemmende indflydelse

Det skal desuden oplyses, om de anførte enheder (personer
og virksomheder) er forbundet i form af bestemmende
indflydelse.
Hermed forstås én af følgende former for forbindelse mellem
enheder:
a) en enhed besidder flertallet af de stemmerettigheder,
der er tillagt aktionærerne eller deltagerne i en anden
enhed
b) en enhed har ret til at udnævne eller afsætte et
flertal af medlemmerne af administrations-, ledelseseller tilsynsorganet i en anden enhed
c) en enhed har ret til at udøve en bestemmende
indflydelse over en anden enhed i medfør af en med
denne indgået aftale eller i medfør af en
bestemmelse i dennes vedtægter
d) en enhed, der er aktionær eller selskabsdeltager i en
anden enhed, råder i medfør af en aftale med andre
selskabsdeltagere i denne anden enhed over flertallet
af selskabsdeltagernes stemmerettigheder.

6.3 Beskriv forbindelsen /
forholdet for den bestemmende
indflydelse

Hvis du har svaret ’ja’ under punkt 6.2. skal du beskrive
hvor den bestemmende indflydelse ligger. Det kan f.eks.
være én virksomhed, der bestemmer over en anden, eller én
person, der har bestemmende indflydelse over flere
virksomheder.
Denne oplysning efterspørges, fordi der kun kan gives
tilskud til én ansøger/virksomhed. Denne bestemmes ift.
den medbestemmende indflydelse, jf. art. 2, stk. 2 i EuropaKommissionens forordning nr. 717/2014
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7. Fartøj(er) ejet af ansøger

Det oplyses, hvilket eller hvilke fartøj(er) ansøger har
ejet/haft ejerandele i perioden fra 01.01.2017 – 01.01.2020.
For hvert fartøj oplyses
- Ident. (DKN) nr.
- Havnekendingsnummer
- Fartøjets navn
- Periode for ejerskab (01.01.2017 – 01.01.2020)
Hvis der er flere ejere af fartøjet, oplyses
- Navne på de øvrige ejere
- Deres respektive ejerandel i fartøjet.
- Perioden for samejerskab (01.01.2017 – 01.01.2020)

7.1 eventuelle ændringer

8. Svig

Hvis der er foretaget ændringer på fartøjet, f.eks. ændring
af navn eller havnekendingsnummer, fra 01.01.2017 –
01.01.2020, skal det anføres her.
Ansøger bekræfter ikke at have begået svig i forbindelse
med projektansøgninger under Hav- og
Fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF 2014-2020) eller
fiskeriudviklings-programmet (EFF 2007-2013).
Dvs. at du skal svare ’ja’, hvis du ikke har begået svig.
Med svig forstås en bevidst handling, der påvirker retten til
tilskud eller omfanget af tilskuddet. Det kan for eksempel
være ukorrekte erklæringer eller dokumenter,
tilsidesættelse af en oplysningspligt eller anvendelse af
midler eller investeringer til andet formål end de var bevilget
til.
Svig defineres nærmere i artikel 10, stk. 3, i forordning nr.
508/2014.

9. Ulovligt, urapporteret og
ureguleret fiskeri (IUU)

Ansøger bekræfter ikke at have ejerandel(e) i fiskefartøjer,
der er opført på EU-listen over fartøjer, der udøver ulovligt,
urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) på
tidspunktet for indsendelse af ansøgningen.
Dvs. at du skal svare ’ja’, hvis du ikke har begået ulovligt,
urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU).

10. Alvorlige overtrædelser af den
fælles fiskeripolitiks regler

Ansøger skal bekræfte, at hvert fartøj, der søges om
kompensation for, har under 9 point registreret i
Fiskeristyrelsens overtrædelsesregister.
Dvs. at du skal svare ’ja’, hvis dine fartøjer ikke står
registreret med alvorlige overtrædelser af den fælles
fiskeripolitiks regler (9+ point).
Fiskeristyrelsen registrerer overtrædelse i
overtrædelsesregistret efter et pointsystem, jf. bilag XXX i
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr.
404/2011.
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Ansøger oplyses skriftligt om overtrædelser ifm. kontrol.
Såfremt du ikke har modtaget skriftlig henvendelse fra
Fiskeristyrelsen vedr. overtrædelser, svares ’nej’.
11. Ejerandele og kvoteandele

Ansøger skal bekræfte ikke at overskride de maksimale
satser for ejerandele og kvoteandele.
Dvs. at du skal svare ’ja’, såfremt du ikke overskrider de
maksimale satser for ejerandele og kvoteandele.
Forholdene herom beskrives nærmere i: §§ 94-98 og §§
102-106 i bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018 om
regulering af fiskeriet i 2014-2020
(reguleringsbekendtgørelsen).

12. Tjekliste

Ansøger bedes gennemgå ansøgningen og sikre, at alt er
udfyldt korrekt.
Der gives afslag, hvis de påkrævede oplysninger i
ansøgningen ikke er afgivet.
Fiskeristyrelsen kan desuden ændre afgørelsen, hvis
ansøger har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger
eller har fortiet oplysninger af betydning for sagens
afgørelse.

13. Ansøgers underskrift

Ansøger bedes underskrive ansøgningen samt anføre dato.
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1216 København K
Tlf.: 38 14 21 42
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1780 København V
Tlf.: 72 18 56 00
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