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1. Indledning
Denne vejledning handler om ansøgning til afvigelse fra aktivitetskravet i bekendtgørelse om regulering af fiskeriet som følge af igangværende eller planlagt generationsskifte i dansk fiskeri, samt den påkrævede dokumentation, herunder revisorerklæringer, i forbindelse med ansøgningen.
1.2 Regler om aktivitetskrav
I bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018 om regulering af fiskeriet (reguleringsbekendtgørelsen) fastsættes i § 46 et krav om, at fartøjer, hvorpå der
er placeret fartøjskvoteandele (FKA) og/eller individuelle overdragelige kvoteandele
(IOK) skal opfiske minimum 25 % af henholdsvis værdien og vægten af fartøjets samlede årsmængder – fartøjet skal være aktivt. Såfremt dette krav ikke bliver efterlevet, vil der ske modregning af årsmængder svarende til de mængder
eller værdien heraf, der mangler for at leve op til kravet.
1.3 Regler om generationsskifte
I forlængelse af bestemmelsen om aktivitetskrav, er der indført en række
undtagelsesmuligheder for aktivitetskravet, herunder muligheden for at ansøge
om tilladelse til ikke at efterleve aktivitetskravet forudsat, at ansøger er under
generationsskifte eller forpligtiger sig til at påbegynde generationsskifte i perioden frem til 30. juni 2020. Se mere herom i afsnit 1.3.1.
Imødekommes ansøgningen gives der tilladelse til, at ansøgers fartøj/fartøjer ikke er omfattet af aktivitetskravet i den i bekendtgørelsen angivne periode,
og vil derfor ikke få modregnet årsmængder i de tilfælde, hvor fartøjet ikke efterlever kravet om at opfiske minimum 25 % af fartøjets samlede årsmængder
eller værdien heraf.
1.3.1 Hvornår er et generationsskifte i gang eller påbegyndt

I Reguleringsbekendtgørelsens § 49, stk. 2, nr. 1, kan der ansøges om tilladelse til ikke at opfylde aktivitetskravet, såfremt minimum 10 % af den samlede forretning økonomisk set er skiftet senest per 13. juli 2018.
Såfremt minimum 10 % af den samlede forretning økonomisk set ikke er
skiftet senest den 13. juli 2018, kan ansøger i stedet for forpligtige sig til minimum at skifte 20 % af den samlede forretning økonomisk set senest den 30.
juni 2020, jf. i § 49, stk. 2, nr. 2.
1.4 Hvem er vejledningen rettet til
Vejledningen retter sig til erhvervsfiskere og erhvervsfiskerselskaber der er i
gang med at foretage generationsskifte eller planlægge at påbegynde generationsskifte.
Vejledningen er også en hjælp til Fiskeristyrelsen, der skal kontrollere, om
ansøgere lever op til kravene i reguleringsbekendtgørelsen.

2. Erhvervsfiskerens ansvar
2.1 Generationsskifteaftalen
I reguleringsbekendtgørelsen stilles der krav om, at der sammen med ansøgning om tilladelse til at afvige fra aktivitetskravet skal indsendes en kopi af den
generationsskifteaftale, der lægges til grund for ansøgningen.
I bilag 18 og 19 til reguleringsbekendtgørelsen (den uafhængige revisors erklæring om generationsskifte) uddybes dette ved, at der skal være udarbejdet
en gennemsigtig generationsskifteaftale, der er klar og entydig.
For at gøre en generationsskifteaftale klar og entydig, anbefales den at indeholde:
1) Dato for aftalens indgåelse.
2) Dato for generationsskiftets afslutning
3) Oversigt over generationsskiftets forløb, herunder frekvensen for
overdragelser.
2.2 Den samlede forretning økonomisk set
Erhvervsfiskere og –selskaber er forpligtiget til at dokumentere, at en given
andel af den samlede forretning økonomisk set er skiftet, for derved at have mulighed for at få tilladelse til at afvige fra aktivitetskravet i reguleringsbekendtgørelsen.
Ved den samlede forretning økonomisk set forstås en fastsættelse af værdien af
den fiskerirelaterede del af selskabet, der skal være overdraget. Her kan værdifastsættelsen ske ved 2 udgangspunkter:
1) Selskabets egenkapital.
2) Den samlede værdi af selskabet (fastsat ud fra de regnskabsmæssige / bogførte værdier).
2.3 Generationsskifteerklæringen
Som en del af ansøgning om tilladelse til ikke at opfylde aktivitetskravet, skal
der indsendes en generationsskifteerklæring, jf. § 49, stk. 4, nr. 1, og § 49, stk.
7, 2. pkt. Erklæringerne skal være underskrevet af en revisor, som derved bekræfter, at parterne omfattet af generationsskiftet lever op til de i reguleringsbekendtgørelsen stillede krav.
2.4 Tidsfrister
Ansøgning om tilladelse til ikke at opfylde aktivitetskravet efter reguleringsbekendtgørelsens § 49, stk. 2, nr. 1 og 2, skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest
den 6. januar 2019.

Fartøjer, der opnår tilladelse efter § 49, stk. 2, nr. 2, skal indsende dokumentation om, at kravet i bestemmelsen er opfyldt. Dokumentationen skal være Fiskeristyrelsen i hænde senest den 14. juli 2020, jf. § 49, stk. 7.

