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Som led i miljøvurderingen sendes udkast til Det danske hav- og fiskeriudviklings-

program 2014-2020 med ledsagende miljørapport i høring 
 

NaturErhvervstyrelsen har med henblik på udmøntning af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) 

udarbejdet forslag til Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020. Fiskeriudviklingspro-

grammet er omfattet af kravet om strategisk miljøvurdering i henhold til § 8 i lov om miljøvurdering af 

planer og programmer
1
. Ifølge loven skal et udkast til program miljøvurderes, såfremt programmet fast-

lægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der kan medføre en væsentlig indvirkning 

på miljøet. 

Hermed offentliggøres udkast til Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 samt vedlagte 

miljøvurderingsrapport med henblik på offentlig høring. Programudkastet indeholder ikke en finansie-

ringsplan eller prioritering af de finansielle ressourcer, da dette afventer Kommissionens beslutning om 

fordeling af de finansielle rammer for EHFF. 

Høringssvar kan sendes til NaturErhvervstyrelsen, Nyropsgade 30, 1780 København V, att. Policy eller 

på e-mail til policy@naturerhverv.dk med angivelse af journalnummer 14-8050-000010.  

Høringssvar skal være NaturErhvervstyrelsen i hænde senest den 10. juni 2014.  

De indkommende høringssvar vil blive offentliggjort på høringsportalen efter høringsfristens udløb.  

Når høringsfasen er slut, vil der blive udarbejdet en sammenfattende rapport om hvorledes og i hvilket om-

fang miljøvurderingsrapporten og de indkomne høringssvar er inddraget i det endelige program. Denne re-

degørelse vil blive offentliggjort på høringsportalen (hoeringsportalen.dk).   

Kontakt 

Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Anne-Marie Knuth-Winterfeldt på 

amkw@naturerhverv.dk eller tlf. 25 23 83 54, eller fuldmægtig Signe Graakjær Staal på 

sigsta@naturerhverv.dk eller tlf. 20 65 25 82.  

 

Med venlig hilsen 

 

Uffe Sveistrup 

Teamleder 
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