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Til høringsparterne på vedlagte liste Sagsnummer: 16-0171-00006       

                   Dato: 3. november 2016 

 

      

 

      

 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om administration og 

revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. inden-

for jordbrugets- og fiskeriområdet 

NaturErhvervstyrelsen sender følgende udkast i høring: 

 Bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde 

m.v. indenfor jordbrugets- og fiskeriområdet 

 

Bemærkninger sendes til jura@naturerhverv.dk, senest torsdag den 24. no-

vember 2016 med angivelse af j. nr. 16-0171-000066 

 

Spørgsmål til det faglige indhold bedes rettet til: 

 Serap Kitir Bulut på sekibu@naturerhverv.dk eller tlf. nr. 45 26 36 44. 

 

Høringssvar bliver offentliggjort på høringsportalen på www.hoeringsportalen.dk 

efter høringsfristens udløb. 

 

Om bekendtgørelsen 

Bekendtgørelsen er revideret i lyset af Rigsrevisionens beretning nr. 17/2015 om 

tilskudsforvaltningen i landbrugets fonde og indeholder de ændringer og præci-

seringer, som fremgår af vedlagte notat. Herudover er der enkelte yderligere 

konsekvensændringer som følge af styrelsens navneændring oktober 2011, æn-

dringer i hjemmelsgrundlaget og ændrede formkrav til fremsendelse af regnskab 

og budget m.m. Disse ændringer er der også redegjort for i notatet. Bekendtgø-

relsen ophæver den gældende administrationsbekendtgørelse på fondsområdet 

nr. 1099 af 21. september 2010.  

Det er besluttet, at bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017, hvorfor der er 

høringsfrist på 3 uger. 

 

Forholdet til EU-lovgivningen 

Bekendtgørelsen implementerer ikke EU-lovgivning.  

 

http://www.hoeringsportalen.dk/


Side 2/5 

Erhvervsøkonomiske konsekvenser 

Bekendtgørelsen retter sig mod fondene som forvaltningsmyndigheder og vurde-

res ikke at have administrative konsekvenser for erhvervslivet. Der er derfor ik-

ke udarbejdet en økonomisk konsekvensvurdering af bekendtgørelsen. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Regeringen har med virkning fra 1. oktober 2015 besluttet, at alle nye love og bekendtgø-

relser som hovedregel skal træde i kraft enten 1. januar eller 1. juli, såfremt de har direkte 

konsekvenser for erhvervslivet.  

 

Bekendtgørelsen har ikke direkte konsekvenser for erhvervslivet men følger 

principperne for de to ikrafttrædelsesdatoer. Bekendtgørelsen forventes at træde 

i kraft 1. januar 2017. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

Serap K. Bulut 
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      Bilag 

 

Notat om de væsentligste ændringer i bekendtgørelse om administration og 

revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugets- 

og fiskeriområdet 

Udkast til bekendtgørelse om administration og revision af promille- og produktions-

afgiftsfonde m.v. indenfor jordbrugets- og fiskeriområdet sendes i offentlig høring fra 

den 3. november 2016 til den 24. november 2016. 

Baggrund 

De foreslåede ændringer i bekendtgørelsen præciserer grundlaget for fondenes for-

valtning og skal ses i sammenhæng med Rigsrevisionens beretning om tilskudsfor-

valtningen i landbrugets fonde (beretning nr. 17/2015). Reglerne skal samlet set 

styrke fondenes forvaltning og bidrage til et øget fokus på principperne for effektiv 

tilskudsforvaltning. Herudover sker der en ajourføring af enkelte andre bestemmel-

ser.  

Bekendtgørelsen erstatter bekendtgørelse nr. 1099 af 1099 af 21. september 2010 

om administration og revision af promille- og produktionsafgiftsfonde m.v. indenfor 

jordbrugets- og fiskeriområdet. 

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2017. 

De enkelte ændringer 

§ 16, stk. 2 

Bestemmelsen er ny. Med bestemmelsen præciseres det for god ordens skyld, at be-

styrelsen er det besluttende organ i fonden, og at beslutninger efter bekendtgørelsen 

træffes af bestyrelsen. Bestemmelsen indebærer hverken en udvidelse eller ind-

skrænkning af de beføjelser og kompetencer, som bestyrelsen allerede er tillagt. 

§ 17, stk. 3 

Bestemmelsen er ny. Det præciseres, at fonden forud for en ansøgningsrunde skal 

overveje om offentliggørelse af ansøgningsfrister og ansøgningsprocedurer mv. på 

egen hjemmeside skal suppleres med offentliggørelse på andre platforme og i andre 

relevante medier. Fondens overvejelser, herunder begrundelse for fravalg eller tilvalg 

af supplerende offentliggørelse, skal noteres i bestyrelsesreferatet.  

§ 18 

Bestemmelsen er ny. Det præciseres, at fonden forud for hver ansøgningsrunde skal 

beslutte tildelingskriterier for de hovedformål i landbrugsstøtteloven og fiskeriloven, 
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som er relevante for fonden. Tildelingskriterierne skal offentliggøres sammen med 

ansøgningsfrister og ansøgningsprocedurer. Bestemmelsen skal bidrage til øget gen-

nemsigtighed i de beslutninger, som bestyrelsen træffer.  

§ 19, stk. 2 og 3 

Bestemmelserne er nye. Det præciseres, at fondene skal anvende tildelingskriterier, 

aktivt i prioriteringen mellem indkomne ansøgninger. Tildelingskriterierne skal endvi-

dere anvendes aktivt i begrundelserne over for ansøgere, der meddeles afslag.  

Idet fondene skal kunne dokumentere, på hvilket grundlag prioriteringen af ansøg-

ninger er foretaget, skal de hovedhensyn, der ligger til grund for fondens beslutnin-

ger om bevilling af tilskud og afslag på tilskud, noteres i bestyrelsesreferatet. 

§ 20 

Bestemmelsen er ny. Bestemmelsens stk. 1, nr. 2, fastslår, at bestyrelsen kan be-

slutte at iværksætte nye ansøgningsrunder, hvis der er overskydende midler som 

følge af mindre forbrug af bevilgede tilskud for et budgetår. I givet fald vil ansøg-

ningsrunden være åben for nye projektansøgninger.  

Bestyrelsen kan efter stk. 1, nr. 2, også vælge at indkalde ansøgninger for så vidt 

angår allerede godkendte projektaktiviteter. I stk. 2-4 præciseres det, under hvilke 

betingelser fondene kan godkende sådanne bevillinger.  

§ 23 

Det præciseres, at fondenes effektmål skal være konkrete og målbare, og at effekt-

målene kan vedrøre udvalgte aktiviteter eller strategiske fokusområder. Effekten af 

udvalgte aktiviteter eller strategiske fokusområder skal vurderes og anvendes i den 

løbende strategiudvikling. Fondene skal redegøre for resultatet af effektvurderingen i 

ledelsesberetningen til årsregnskabet. 

§ 24 

Bestemmelsen er ny. Der skal fremover udarbejdes referat af bestyrelsens møder, 

som skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen senest 6 uger efter mødets afholdelse.  

§ 25 

Bestemmelsen er ny. Fondene pålægges at etablere et forvaltningsmæssigt egenkon-

trolprogram, som skal understøtte et vedvarende fokus på principperne for effektiv 

tilskudsforvaltning. Hver fond skal sørge for, at egenkontrollen beskrives i et egenkon-

trolprogram, og at der udføres egenkontrol, der sikrer, at tilskudsforvaltningen er i 

overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler og principper. Egenkontrollen 

skal være dokumenteret og resultatet af den udførte egenkontrol opsummeres i en 

årlig rapport, der udarbejdes af fonden. Revisor skal afgive erklæring om, hvorvidt 

egenkontrollen er beskrevet i et egenkontrolprogram samt afgive erklæring om, 

hvorvidt egenkontrollen har fungeret tilfredsstillende. Endelig pålægges fondene at 
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redegøre for resultatet af den udførte egenkontrol i ledelsesberetningen til årsregn-

skabet.  

 

Øvrige ajourførte bestemmelser 

 I indledningen til bekendtgørelsen ajourføres numrene på lovbekendtgørel-

serne.  

 Overalt i bekendtgørelsen ændres fødevareministeren til miljø- og fødevare-

ministeren.  

 Overalt i bekendtgørelsen ændres Direktoratet for FødevareErhverv til Natu-

rErhvervstyrelsen.  

 Budgetter og regnskaber indsendes udelukkende elektronisk.  

 Der er kommet nye statsstøtteregler på fiskeriområdet og udstedt en be-

kendtgørelse i maj 2016, der angiver under hvilke betingelser, der kan ydes 

tilskud. Der refereres nu også til denne aktivitetsbekendtgørelse på fiskeriom-

rådet (§ 6, stk. 3).  

 Resultatopgørelse og balance opgøres ikke længere i et særskilt skema (§ 8, 

stk. 4, sidste punktum). 

 Fondenes aktiviteter opdeles nu også ift. fiskerilovens formål, da der er kom-

met nye statsstøtteregler på fiskeriområdet og ny aktivitetsbekendtgørelse (8, 

stk. 6, nr. 2).  

 Det præciseres, at det af revisionspåtegningen på regnskabet skal fremgå, at regn-

skabet er revideret i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse og in-

ternationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning 

(§ 11, stk. 6). 

 Det præciseres, at fondene som særlige forvaltningsmyndigheder er omfattet 

af reglerne i miljøoplysningsloven (§ 16, stk. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 


