
 

FISKEAFGIFTSFONDEN  
version 1 af 29. juni 2017 

Vejledning om tilskudsordning for  

yngre fiskeres førstegangsetablering 

 
Juli 2017 

 

 

 

 

 



 

 

Kolofon 
 
29. juni 2017. 
 
Denne vejledning er udarbejdet af Fiskeafgiftsfonden i 2017. 
 
Danmarks Fiskeriforening PO er fondsadministrator for Fiskeafgiftsfonden. 
 
 
Fiskeafgiftsfonden 
v/Danmarks Fiskeriforening PO 
Nordensvej 3, Taulov 
7000 Fredericia 
 
Tlf.: 7010 4040 
 
E-mail: fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk 
 
Websted: www.fiskeafgiftsfonden.dk 
 
 
 



 
VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL   
YNGRE FISKERES FØRSTEGANGSETABLERING / JULI 2017  
 

FISKEAFGIFTSFONDEN version 1 af 29. juni 2017  1

Indholdsfortegnelse 
 

1.  Formål med tilskudsordningen ........................................................................... 2 

2.  Hvem kan søge om tilskud? ............................................................................... 2 

3.  Hvad gives der tilskud til? .................................................................................. 3 

4. Hvor meget kan der opnås i tilskud? ................................................................... 3 

5. Ansøgning .......................................................................................................... 4 

5.1. Indsendelse af ansøgning ……………………………………………………...……4 

5.2. Hvad skal ansøgningen indeholde ………………………………………………....4 

5.3. Ansøgningsfrist ………………………………………………………………………..4 

5.4. Kvittering for modtagelse af ansøgning ……………………………………………4 

6. Afgørelse af ansøgninger .................................................................................... 5 

6.1. Betingelser for tilskud ....………………………………………………………….....5 

6.2. Forpligtelser som tilsagnshaver  ....…..………………………….…………………5  

6.3. Fiskeafgiftsfonden kan give afslag hvis..…………………………………………..6 

6.4. Betingelser for at opretholde tilsagn: ............................................................ 6 

6.5. Overdragelse af tilsagn ………………………………………………………………7 

7. Udbetaling af tilskud ........................................................................................... 7 

7.1. Øvrige betingelser for udbetaling af tilskud ................................................... 7 

8.  Kontrol .............................................................................................................. 8 

9. Bortfald og tilbagebetaling af tilskud ................................................................... 8 

9.1. Force majeure ............................................................................................. 8 

10.  Brug af data i ansøgningsskemaet ................................................................... 9 

11. Klage ................................................................................................................ 9 

12. Danske love og regler ....................................................................................... 9 

13. Tjekliste .......................................................................................................... 10 

 



VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL  
YNGRE FISKERES FØRSTEGANGSETABLERING / JULI 2017  

FISKEAFGIFTSFONDEN version 1 af 29. juni 2017                                             2 

1.  Formål med tilskudsordningen  

 

Formålet med ordningen er at hjælpe yngre fiskere i gang som selvstændige i fiske-
riet ved tilskud til køb af første fiskerfartøj. 
 
Der kan gives tilskud til yngre fiskeres første erhvervelse af et fiskefartøj eller dele 
heraf, hvor: 
 

1. fartøjet har en længde på under 24 meter, 
2. er udstyret til havfiskeri (fiskeri i saltvand),  
3. er mellem 5 og 30 år gammelt, og  
4. hører til i et flådesegment, hvor der ifølge den senest tilgængelige flådekapa-

citetsrapport er balance i de fiskerimuligheder, der er til rådighed for det på-
gældende segment.  
 

Definitioner i denne vejledning: 
1. Første erhvervelse af et fiskefartøj: Personen har ikke tidligere været registreret 

med et fiskefartøj i Fartøjsregisteret. 

2. Erhvervelsestidspunkt: Overtagelsesdagen i henhold til adkomstdokument. 

3. Havfiskeri: Fiskeri i saltvand.  

4. Antagelighed: Hvis ansøger er fisker, eller hvis én eller flere fiskere deltager i 
projektet, så skal alle opfylde kravet om antagelighed.  
Ved manglende antagelighed forstås, at enhver ansøger ikke antages til støtte 
under EHFF, hvis det er konstateret, at ansøgeren har begået en alvorlig 
overtrædelse. Se mere om manglende antagelighed i Europa-Parlamentets og 
Rådets Forordning (EU) Nr. 508/2014, artikel 10.   
Foruden at vise antagelighed på ansøgningstidspunktet, skal ansøger efter 
indsendt ansøgning og opnået tilsagn, fortsat opfylde kravene for antagelighed 
i hele projektperioden og i en periode på 5 år efter at den sidste betaling er fo-
retaget.   
Det er Landbrugs- og Fiskeristyrelsen der kontrollerer, om tilsagnshaver viser 
manglende antagelighed.  

 
Tilskudsordningen er en national ordning finansieret med nationale midler. 
 
Bemærk, at ved eventuelle uklarheder mellem denne vejledning og bekendtgørelsen 
er det altid bekendtgørelsens tekst, der gælder. 
 

 

2.  Hvem kan søge om tilskud?  

 

Ansøger skal være registreret erhvervsfisker med A-status og Blåt Bevis eller have  
været registreret som erhvervsfisker i mindst 5 år regnet fra ansøgningstidspunktet. 
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Ansøger må ikke tidligere have været registreret som ejer af et andet erhvervsfisker-
fartøj, og skal på ansøgningstidspunktet være under 40 år. Det betyder, at ansøger 
ikke tidligere må have været registreret med et fiskefartøj i Fartøjsregistret. 
 
Det er et krav for behandlingen af ansøgningen, at fiskefartøjet ikke erhverves, før 
ansøger har indsendt ansøgning om tilsagn om tilskud. 
 

Hvis ansøger ikke er antagelig på ansøgningstidspunktet, kan ansøgningen ikke be-
handles. 
 
Ansøgningstidspunktet beregnes som det tidspunkt, hvor ansøgningen er modtaget 
hos Fiskeafgiftsfonden. 
 
Fiskeafgiftsfonden registrerer dato og tidspunkt for modtagelsen. 
 
 
3.  Hvad gives der tilskud til? 

 

Der kan gives tilskud til udgifterne til erhvervelse af et fiskerfartøj eller dele heraf, 
herunder: 
 

1. Til købesummen 
2. Til udgifter til registrering af ejerforholdet  
3. Til udgifter til advokat og revisor som er nødvendige for erhvervelse af fartøjet   
4. Til moms, der endeligt bæres af tilsagnsgiver 

 
Bemærk, at fartøjet skal være udstyret til fiskeri og klar til drift, når det erhverves.  
 
Eventuelle udgifter til klargøring af fartøjet samt eventuelle udgifter til anskaffelse af 
kapacitet og fiskerirettigheder skal derfor være afholdt af sælger eller ejer af fartøjet 
og indgå i købe-/overdragelsessummen for at være tilskudsberettigede. 
 
Der kan ikke ydes tilskud til:  
 

1. Udgifter, hvortil der ydes tilskud efter anden lovgivning 
2. Moms, medmindre denne endeligt bæres af tilsagnshaver 
3. Udgifter, der ikke er udspecificerede på faktura eller på tilsvarende vis. 

 
 
4. Hvor meget kan der opnås i tilskud?  

 

Tilskuddet kan udgøre op til 25 pct. af de tilskudsberettigede udgifter dog maksimalt 
500.000,- kr. pr. yngre fisker.   
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5. Ansøgning   

 

Ansøgninger, som opfylder betingelserne for tilskud, behandles og prioriteres i den 
rækkefølge, de modtages. Rækkefølgen afgøres først af dato og dernæst tidspunkt 
for modtagelse af ansøgningen.  
 
 
5.1. Indsendelse af ansøgning 
 
Ansøgning om tilskud til yngre fiskeres førstegangsetablering sker ved at udfylde et 
særligt ansøgningsskema, som findes på Fiskeafgiftsfondens hjemmeside: 
www.fiskeafgiftsfonden.dk 
 
Ansøgningen skal indsendes via e-mail (fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk) eller via e-
Boks. 

 
5.2. Hvad skal ansøgningen indeholde? 
 

1. Et udfyldt og underskrevet ansøgningsskema 

2. En udfyldt og underskrevet svig- og antagelighedserklæring 

(svig- og antagelighedserklæring findes på Fiskeafgiftsfondens hjemmeside)   

3. Dokumentation for ansøgers alder på ansøgningstidspunktet 

4. Dokumentation for at være registreret som erhvervsfisker med A-status og have er-

hvervet det Blå Bevis,  

eller  

dokumentation for mindst 5 års registrering som erhvervsfisker med  

A-status i medfør af fiskeriloven 

5. Dokumentation for teknisk og økonomisk levedygtighed for virksomheden efter er-

hvervelsen af fartøjet. Her skal følgende indgå: 

5.1. Virksomhedens finansiering og egenkapital 

5.2. Virksomhedens forventede fremtidige fangstmuligheder 

5.3. Virksomhedens fremtidige omkostninger, afsætningsforhold og indtjening. 

 
 
5.3. Ansøgningsfrist 
 
Der modtages ansøgninger fra 3. juli 2017 til 1. august 2019 eller så længe, der er 

midler til rådighed. 

 
Ansøgninger kan indsendes hele året.  
 
Bemærk dog, at ansøgninger skal være modtaget i Fiskeafgiftsfonden: 

• Inden ansøger fylder 40 år, og  



 

FISKEAFGIFTSFONDEN version 1 af 29. juni 2017   5 

 

• Ansøgning indsendes, inden fiskefartøjet (eller en del heraf) erhverves  
(erhvervelsestidspunktet er overtagelsesdato i henhold til adkomstdokument). 

 
5.4. Kvittering for modtagelse af ansøgning 
 
Vi kvitterer med kvitteringsbrev (på e-mail) for at have modtaget din ansøgning. 
 
 
6. Afgørelse af ansøgninger 

 

Fiskeafgiftsfondens bestyrelse foretager en prioritering af de tilskudsberettigede an-

søgninger, således at der gives tilsagn i den rækkefølge ansøgningerne modtages.  

Skulle det vise sig, at der ansøges og gives tilsagn til flere, end der er midler til in-

den for de første 24 timer efter ansøgningsperiodens åbning, reduceres tilsagnene 

med en lige stor procentdel.  

Hvis der gives tilsagn til en ansøgning, hvor der ikke er tilstrækkeligt med midler til-

bage, reduceres tilsagnet. 

 

6.1. Betingelser for tilskud 

 

Følgende betingelser gælder for modtagelse af tilskud,  

 

1. At fiskefartøjet ikke erhverves, før ansøger har indsendt ansøgning om til-

skud, 

2. at ansøger erhverver fiskefartøjet eller dele heraf, og dermed som fysisk eller 

juridisk person ejer den del af fiskefartøjet som ansøgningen om tilskud ved-

rører, senest 3 måneder efter tidspunktet for tildeling af tilsagn, og at hele fi-

skefartøjet i den forbindelse skifter ejerkreds,  

3. at ansøger er antagelig, jf. pkt. 3, og 

4. at ansøger driver erhvervsmæssigt fiskeri med det fiskefartøj, hvortil der er 

ydet tilskud til erhvervelsen i mindst 3 år fra udbetaling af tilskuddet. 

 

Desuden kan Fiskeafgiftsfondens bestyrelse i relevant omfang fastsætte yderligere 

betingelser for tilskud i tilsagnet. 

 

 

6.2. Forpligtelser som tilsagnshaver: 

 

Når ansøger har fået tilsagn om tilskud, er ansøger forpligtet til: 
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1. At indsende udbetalingsanmodning og betalingsdokumentation rettidigt - dvs. 

senest 6 mdr. efter tilsagn, 

2. at opbevare og efter anmodning fremsende al dokumentation vedrørende ud-

betalingsanmodninger med tilhørende originale regnskabsbilag indtil mindst r 

5½ år fra datoen for udbetaling af tilskud,  

3. at give Fiskeafgiftsfondens sekretariat meddelelse om forhold, der kan medfø-

re, at betingelserne for udbetaling af hele eller dele af tilskuddet er bortfaldet,  

4. fortsat at opfylde betingelserne for antagelighed efter artikel 10 i forordning 

nr. 508/2014 i hele operationens gennemførelsesperiode og i en periode på 5 

år efter dato for udbetaling af tilskud, og 

5. i hele perioden, hvor betingelserne for tilskud skal være opfyldt, på forlangen-

de af Fiskeafgiftsfondens bestyrelse at afgive erklæring om, hvorvidt betingel-

serne for tilskud er opfyldte 

 
 
6.3. Fiskeafgiftsfonden kan give afslag hvis 

 

1. De påkrævede oplysninger i ansøgningen ikke er afgivet  

2. Udgifterne ikke er tilskudsberettigede  

3. Ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplys-

ninger af betydning for sagens afgørelse 

4. Ansøger ikke er søgeberettiget  

   

6.4. Betingelser for at opretholde tilsagn:  

 

For at opretholde tilsagn er du som tilsagnshaver forpligtet til: 
 

1. At afgive de oplysninger Fiskeafgiftsfondens sekretariat anmoder om til brug 
for sagsbehandlingen. 

2. at indsende udbetalingsanmodning og betalingsdokumentation rettidigt, 
3. at drive erhvervsmæssigt fiskeri med det fiskefartøj, hvortil der er ydet tilskud 

til erhvervelsen i mindst 3 år fra udbetaling af tilskuddet, 
4. at opbevare al dokumentation vedrørende udbetalingsanmodninger med tilhø-

rende originale regnskabsbilag i mindst 5½ år fra datoen for udbetaling af til-
skud, 

5. uden ugrundet ophold at give Fiskeafgiftsfondens sekretariat meddelelse om 
forhold, der kan medføre at betingelserne for udbetaling af hele eller dele af 
tilskuddet er bortfaldet, og derfor ikke skal udbetales, og 

6. uden ugrundet ophold at give Fiskeafgiftsfondens sekretariat meddelelse, hvis 
tilsagnet ikke anvendes.  

 
Fiskeafgiftsfondens bestyrelse fastsætter i tilsagnet nærmere betingelser for til-
sagnshavers forpligtigelse til at informere om den offentlige medfinansiering.  
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Fiskeafgiftsfondens bestyrelse kan i tilsagnet fastsætte yderligere betingelser for til-
skud.   
 
 
6.5. Overdragelse af tilsagn 

 

Fiskeafgiftsfondens bestyrelse kan tillade, at tilsagnet overdrages til en anden, der 

opfylder betingelserne for at være tilsagnshaver, og som opfylder kravet om antage-

lighed i bekendtgørelsens § 3. Den, der får overdraget tilsagnet, overtager alle ret-

tigheder og forpligtigelser efter tilsagnet.  

 

Ansøgningen skal indgives på et særligt skema, som kan rekvireres hos Fiskeaf-

giftsfonden.  

 
 

7. Udbetaling af tilskud 

 
Anmodning om udbetaling af tilskud skal ske på et særligt udbetalingsanmodnings-
skema, som udarbejdes af Fiskeafgiftsfonden. I skemaet skal tilsagnshaver oplyse 
om betalte tilskudsberettigede projektudgifter, som skal kunne dokumenteres.  
 
Sammen med udbetalingsanmodningen skal der indsendes en revisorerklæring fra 
en registreret eller statsautoriseret revisor. Indberetningen fra revisoren skal også 
ske på en af Fiskeafgiftsfonden udarbejdet formular. 
 
Skemaet for udbetalingsanmodning og formular til revisorerklæring er under udar-
bejdelse og vil kunne hentes på www.fiskeafgiftsfonden.dk. 
 
Anmodning om udbetaling af tilskud skal indsendes via e-mail eller e-Boks til Fiske-
afgiftsfonden. 
 
Tilskuddet udbetales til tilsagnshavers NemKonto. 
 
Fiskeafgiftsfonden indberetter tilskuddet til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, som ind-
beretter til SKAT. 
 

7.1. Øvrige betingelser for udbetaling af tilskud 

 

Der er ud over betingelserne under pkt. 7 en række øvrige betingelser, der skal væ-
re opfyldt, før Fiskeafgiftsfonden kan udbetale tilskud:  
 

1. Ansøger skal have opnået de nødvendige tilladelser fra offentlige myndighe-
der 

2. Tilsagnshaver skal indsende udbetalingsanmodning rettidigt, dvs. at udbeta-
lingsanmodningen skal være Fiskeafgiftsfonden i hænde senest 6 måneder 
efter tilsagnsdato.  
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Der vil blive udarbejdet en udbetalingsvejledning, hvor du kan læse udbetaling af til-
skud. Vejledningen vil være at finde på www.fiskeafgiftsfonden.dk. 
 
 
8.  Kontrol 

 

Fiskeafgiftsfonden foretager den fysiske og administrative kontrol og den efterføl-
gende regnskabskontrol. 
  

 

9. Bortfald og tilbagebetaling af tilskud 

 
Tilsagn om tilskud kan helt eller delvist bortfalde, og tilskud kan helt eller delvist 
kræves tilbagebetalt, hvis betingelserne i Bekendtgørelsen ikke overholdes.  
 
I tilfælde af tilbagebetaling vil der blive pålagt renter, som beregnes fra tidspunktet 
for meddelelse af tilbagebetalingskravet og til tilbagebetaling sker, med den rente-
sats, der er fastsat i Renteloven. Rentetillægget udgør dog mindst 50 kr.  
 

9.1. Force majeure 

 
Fiskeafgiftsfonden anerkender følgende begivenheder som force majeure og andre 
ekstraordinære omstændigheder, der forhindrer tilsagnshaver i at gennemføre pro-
jektet, og dermed ikke medfører bortfald af tilsagn og tilbagebetaling eller nedsæt-
telse af tilskud.  
 

1. En alvorlig naturkatastrofe, der i væsentlig grad berører tilsagnshavers virk-
somhed 

2. Tilsagnshavers død 
 
I særlige tilfælde kan andre omstændigheder end de tidligere nævnte godkendes 
som force majeure eller andre ekstraordinære omstændigheder.   
 
Hvis tilsagnshaver eller dennes dødsbo ønsker at påberåbe sig force majeure eller 
andre ekstraordinære omstændigheder, skal dette meddeles Fiskeafgiftsfondens 
sekretariat skriftligt senest 15 arbejdsdage efter det tidspunkt, hvor tilsagnshaver el-
ler dennes dødsbo er i stand til at gøre det.  
 
Meddelelsen skal være vedlagt fyldestgørende dokumentationsmateriale. Det er en 
betingelse for anerkendelse af force majeure eller andre ekstraordinære omstæn-
digheder i konkrete tilfælde, at de indtrufne begivenheder forhindrer tilsagnshaver i 
at opfylde sine forpligtelser, og at tilsagnshaver ikke ved en forholdsmæssig indsats 
kunne have sikret sig herimod.  
10.  Brug af data i ansøgningsskemaet  
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Oplysninger om projektet vil blive brugt af Fiskeafgiftsfonden til sagsbehandling, 
administration, tilskudsudbetaling, kontrol og statistik. 
 
Fiskeafgiftsfonden offentliggør navnene på tilsagnsmodtagere på Fiskeafgiftsfon-
dens hjemmeside. 
 

 
11. Klage 

 

Klager over afgørelser om tilskud, der træffes af Fiskeafgiftsfonden, kan indbringes 
for Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.  
 
Klagen indgives gennem Fiskeafgiftsfonden og skal være Fiskeafgiftsfonden i hæn-
de senest 4 uger efter, at ansøger har modtaget den afgørelse, der klages over. 
 
Klagen indsendes via e-mail eller e-Boks (fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk) til Fiskeaf-
giftsfonden.  
 
Fiskeafgiftsfonden videresender klagen til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen sammen 
med Fiskeafgiftsfondens bemærkninger til sagen. 
 
 
12. Danske love og regler  

 
Denne vejledning er baseret på bestemmelserne i: 
 

• Bekendtgørelse nr. 898 af 29. juni 2017 om tilskudsordning for yngre fiskeres 
førstegangsetablering. 
 

• Tekstanmærkning nr. 172 ad 24.24.51 i aktstykke nr. 22 af 8. december 2016 
til § 24 på finansloven for finansåret 2017.   

 
• Bekendtgørelse nr. 41 af 12. januar 2017 om støtte til fiskeriet i henhold til 

EU’s statsstøtteregler og finansieret af Fiskeafgiftsfonden.  
 

• Aftale om administration af tilskudsordning for yngre fiskers etablering med 
første fartøjer mellem Landbrugs- og Fiskeristyrelsen og Fiskeafgiftsfonden af 
28. juni 2017. 
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13. Tjekliste  

 
Vær opmærksom på, at for at opfylde betingelserne for tilskud, skal du kunne sætte 
kryds i ”JA” ud for alle nedenstående udsagn. 
 
Det fartøj, ansøger søger støtte til: 
 
Fartøjet er udstyret og klar til drift! 
 

     Ja: ☐          Nej: ☐ 

Fartøjet er mellem 5 og 30 år gammelt på tidspunkt 
for meddelelse af tilsagn om tilskud! 

     Ja: ☐          Nej: ☐ 

Fartøjet har en længde overalt under 24 m! 
 

     Ja: ☐          Nej: ☐ 

Ansøger: 
 
Jeg er registreret som erhvervsfisker med A-status 
og har været det i de seneste 5 forudgående år 
eller 
jeg er registreret som erhvervsfisker med A-status 
og er indehaver af det Blå Bevis! 

      
 

     Ja: ☐       Nej: ☐ 

Det er korrekt, at jeg ikke tidligere har været regi-
streret som ejer af et andet erhvervsfiskerfartøj! 

     Ja: ☐       Nej: ☐ 

Ansøgning: 
 
Ansøgningen indsendes og kvittering herfor modta-
ges, inden fartøjet eller dele heraf handles! 

     Ja: ☐          Nej: ☐ 

Ansøgningsskemaet er udfyldt  
og underskrevet! 

     Ja: ☐          Nej: ☐ 

Svig- og antagelighedserklæring er udfyldt  
og underskrevet! 

     Ja: ☐          Nej: ☐ 

Ansøgningen er vedlagt dokumentation for 
ansøgers alder på ansøgningstidspunktet! 

     Ja: ☐          Nej: ☐ 

Ansøgningen er vedlagt dokumentation for  
erhvervsfisker A-status og Blå Bevis 
eller 
dokumentation for mindst 5 års registrering som er-
hvervsfisker A-status i medfør af Fiskeriloven! 

 
 

     Ja: ☐          Nej: ☐ 

Ansøgningen er vedlagt dokumentation for 
teknisk og økonomisk levedygtighed for  
virksomheden efter erhvervelsen af fartøjet! 

 

     Ja: ☐          Nej: ☐ 

 

Fiskeafgiftsfonden 

v/Danmarks Fiskeriforening PO  Tlf. 7010 4040 
Nordensvej 3, Taulov   www.fiskeafgiftsfonden.dk 
7000 Fredericia   fiskeafgiftsfonden@dkfisk.dk 



 

 

 


