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Se vedlagte høringsliste   
   
  
 

Høring over udkast til lovforslaget om hav-, fiskeri- og 
akvakulturfonden 
 
 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri sender hermed følgende i høring: 
 
• Udkast til lovforslag om hav-, fiskeri- og akvakulturfonden (programperioden 

2021-2027). 
 
Bemærkninger bedes sendt til fisk@fvm.dk med kopi til jsba@fvm.dk senest den 27. 
august 2021 med angivelse af sagsnr. 2021-1999. Spørgsmål kan rettes til Jes Buhl 
Andersen på e-mail: jsba@fvm.dk eller tlf. 20 44 72 94. 
 
Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 
udløb for så vidt, at disse ikke stammer fra ministeriet eller myndigheder under 
ministerierne. Ved angivelse af høringssvar samtykkes samtidig til offentliggørelse 
af høringssvaret, herunder afsenderadresse og mailadresse. 
 
Om lovforslaget 
Lovforslaget fremsættes med henblik på at skabe grundlag for regeringens 
gennemførelse af EU’s fælles fiskeripolitik og maritime politik i perioden 2021-
2027. Lovforslaget er et grundlag for udmøntningen af Aftalen af 18. marts 2021 om 
hav-, fiskeri- og akvakulturprogrammet for 2021-2023, der er en del at den 
Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) for perioden 2021-2027.  

Med lovforslaget bemyndiges ministeren til at fastsætte de bestemmelser, der er 
nødvendige for administration og etablering af støtteordninger under EHFAF i 
Danmark efter reglerne om delt forvaltning.  Med lovforslaget skabes der grundlag 
for regeringens gennemførelse af EU’s fælles fiskeripolitik og maritime politik i 
perioden 2021-2027. Hensigten med lovforslag om Hav-, Fiskeri- og 
Akvakulturfonden er at give mulighed for at gennemføre samtlige støtteordninger i 
EHFAF for 2021-2027, der samtidig skal være inden for det danske hav- og 
fiskeriudviklingsprogram, som skal godkendes af EU-Kommissionen.  
 
Lovforslaget fastsætter bestemmelser om, hvilke foranstaltninger der kan ydes 
støtte til, og bemyndiger ministeren til at fastsætte nærmere regler for 
udmøntningen. Lovforslaget fastsætter desuden bestemmelser om brugen af 
obligatorisk digital kommunikation, nedsættelse af et overvågningsudvalg for hav-, 
fiskeri- og akvakulturprogrammet, støttemodtagerens oplysningspligt, 
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myndighedernes kontroladgang og mulighed for indhentelse af oplysninger om 
støttemodtageren, herunder oplysninger fra Kriminalregisteret, mulighederne for 
klageadgang og delegation og strafbestemmelser.  
 
Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering 
Lovforslaget skønnes at have positive økonomiske konsekvenser for fiskeri- og 
akvakultursektoren, idet der tilvejebringes hjemmel til etablering af støtteordninger 
under det nye forordningsgrundlag for EHFAF i perioden 2021-2027.  
 
Anvendelse af standardomkostninger kan give væsentlige effektiviseringsgevinster 
for støtteansøgere. 
 
Forholdet til EU-retten 
Lovforslaget indeholder bestemmelser, der fastlægger rammerne for en række 
støtteordninger efter reglerne i forordningen om EHFAF og efter forordningen om 
fælles bestemmelser. 
 
I henhold til forordningen om EHFAF og forordning om fælles bestemmelser skal 
der udarbejdes et nationalt program. Programmet fremsendes til EU-
Kommissionen med henblik på EU-Kommissionens godkendelse af, at programmet 
er i overensstemmelse med forordningsgrundlaget. 
 
Forordningen om EHFAF, artikel 11, undtager støtte under fonden fra EU's 
statsstøtteregler, TEUF artikel 107, 108 og 109.  
  
Agil og digitaliseringsklar regulering 
Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri vurderer, at lovforslaget lever op til de 
5 principper om agil erhvervsrettet regulering samt de 7 principper om 
digitaliseringsklar lovgivning. 
 
Ikrafttrædelsesdato 
Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. januar 2022. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Jes Buhl Andersen 
jsba@fvm.dk  
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