
 

Udkast til Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger af bekendtgørelse om 

tilskud til Fiskeri, Natur og Miljø 2019 

 

Bekendtgørelsen i 2019 kun en tilskudsordning i modsætning til den tidligere. Den 

erhvervsøkonomiske konsekvensvurdering af bekendtgørelsen forholder sig som følge heraf til 

ordningen alene. 

Ordningens indhold/formål 

Fiskeri, natur og miljø er en tilskudsordning, der understøtter implementeringen af den fælles 

europæiske fiskeripolitik. Under ordningen gives der støtte til videnskabelige projekter, der har 

til formål at udvikle ny teknisk viden, som kan mindske fiskeriaktiviteters indvirkning på miljøet. 

Derudover gives der støtte til projekter, der gennem forskellige aktiviteter hjælper til at beskytte 

og genoprette marin biodiversitet. Der gives støtte til projekter inden for tre områder: 

 

1) Støtte marin innovation med henblik på 

- Eliminering af discard. 

- Overgang til forvaltning af fiskeriet på grundlag af forsigtighedsprincippet og MSY. 

- Mindske fiskeriets indvirkning på havmiljøet. 

- Mindske prædatorers indvirkning på fiskeriet. 

 

2) Beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet 

- Bedre forvaltning og bevarelse af havets biologiske ressourcer. 

- Forberedelse, overvågning og ajourføring af beskyttelses- og forvaltningsplaner for 

fiskerirelaterede aktiviteter i Natura 2000 områder og beskyttede områder iflg. 

havstrategidirektivet og andre særlige habitater. 

- Forvaltning, genopretning og overvågning af Natura 2000 områder og beskyttede 

områder i medfør af havstrategidirektivet. 

- Andre tiltag til forbedring af biodiversitet og økosystemer. 

 

3) Udsætning af ål. 

Administrative konsekvenser 

Fiskeristyrelsen vurderer, at der ikke er nogen administrative konsekvenser for erhvervet. 

For at deltage i ordningen skal ansøgerne udfylde et ansøgningsskema. Derudover er det 

nødvendigt at indhente tilbud eller fremsende omfattende bilagsmateriale til denne ordning. Langt 

størstedelen af de påkrævede oplysninger vil fremgår af ansøgningsskemaet.  

 
Det forventes, at der kommer 20 ansøgninger til ordningen, og udfyldelsen af ansøgningsskemaet 

samt udbetalingsanmodning forventes at tage op til 22,5 timer. 



 

Det forventes dog at være udelukkende offentlige institutioner (primært universiteter) der ansøger, 

hvorfor der ingen administrative konsekvenser er for erhvervet. 

Skatter, afgifter, subsidier mv. 

Ordningen vurderes ikke at have erhvervsøkonomiske konsekvenser. Der er fastsat en ramme på 

54,8 mio. kr. til ordningen. Det forventes at være universiteter, der søger ordningen, evt. sammen 

med virksomheder. Der er tale om et tilskud, der er ren kompensation for afholdelse af udgifter, 

hvormed der ingen erhvervsøkonomiske konsekvenser vil være forbundet med ordningen. 

Øvrige efterlevelseskonsekvenser 

Der vurderes ikke at være forpligtelser, der påvirker de erhvervsøkonomiske konsekvenser, og 

derfor skønnes det ikke, at der er øvrige efterlevelseskonsekvenser for ordningen. 

Adfærdsvirkninger 

Bekendtgørelsen vurderes ikke at ændre støttemodtagers adfærd. 

BNP 

Den samlede ramme for ordningerne er i 2019 på 54,8 mio. kr., hvilket er lavere end i 2017, hvor 

den samlede ramme udgjorde 49 mio. kr.  

Ordningen er finansieret med 75 pct. EU-midler og 25 pct. nationale midler. Stigningen i den 

samlede ramme medfører dermed en negativ BNP-effekt ift. skatteforvridningstab svarende til 1,45 

mio. kr. kr.  

Derudover vurderes der ikke at være andre BNP-effekter. 

Afledte effekter 

Der vurderes ikke at være afledte effekter forbundet med tilskuddet. Det vurderes således ikke, at 

tilskuddet giver anledning til aktiviteter, der fortrænger et tilsvarende privat initiativ. 

 

 


