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Til høringsparterne på vedlagte liste  
 Dato:  16. maj 2019
   
  
 

Høring over udkast til bekendtgørelse om Fælles indsatser fiskeri  
 
Fiskeristyrelsen sender hermed følgende udkast i høring:  

 Bekendtgørelse om Fælles indsatser fiskeri 
 Vejledning til Fælles indsatser fiskeri 2019 

 
Bemærkninger til udkastet sendes til mail@fiskeristyrelsen.dk med kopi til 
kabs@fiskeristyrelsen.dk senest torsdag d. 6. juni 2019. Spørgsmål til det 
faglige indhold af materialet bedes rettet til Katrine Berzelius Skjærbæk, 
kabs@fiskeristyrelsen.dk. 
 
Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 
udløb. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, 
herunder afsenders navn og e-mailadresse. 
 
Baggrund 
Udkast til bekendtgørelse for ordningen er ændret ift. den tilsvarende 
bekendtgørelse for ordningen i 2017. Årsager til ændringen af bekendtgørelsen er 
dels, at ordningen ”Fælles indsatser fiskeri” nu udgør en individuel bekendtgørelse, 
hvor den før indgik i en fælles bekendtgørelse sammen med ordningerne ”fælles 
indsatser akvakultur” og ”fiskeri, natur og miljø”, og dels at Rigsrevisionens 
beretning har givet anledning til at justere i både bekendtgørelsen og vejledningen. 
 
De væsentligste ændringer i den foreslåede bekendtgørelse er: 
 

- At der i den bevillingsmæssige ramme på 41,1 mio. kr., jf. § 9 foreligger to 
særpuljer på: 

o 5,0 mio. kr. til projekter vedrørende diversificering af 
råvaregrundlaget for kystfiskeriet.  

o 3,0 mio. kr. til projekter vedrørende videnopsamling om 
landingsforpligtelsen herunder f.eks. udnyttelse af discardfisk. 

- Prioriteringsmodellen, jf. § 10, navnlig at der indføres et minimumskrav til 
projekter for at kunne få tilskud. 
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Om bekendtgørelsen  
Tilskud efter denne bekendtgørelse gives med henblik på at fremme innovation og 
fremme overførsel af viden mellem videnskabsfolk og fiskere. Formålet med tilskud 
til projekter under ordningen Fælles indsatser fiskeri er at fremme innovation inden 
for fiskeriet og give tilsagn om tilskud til projekter vedrørende en eller flere af 
følgende områder: 

a) Nye produkter: Produkter med nyhedsværdi, hvor det kan sandsynliggøres, 
at produkterne vil forbedre virksomhedernes konkurrencesituation. 

b) Ny proces og teknologi: Nye teknologier og processer, der forbedrer 
virksomhedernes fremstillingsproces væsentligt og giver en styrket 
konkurrencefordel på markedet. 

c) Ny organisering og forvaltning: Væsentlige forandringer inden for 
organisering og forvaltning, der styrker virksomhedernes 
konkurrenceevne. 
 

Ligeledes er formålet med tilskud til projekter under ordningen Fælles indsatser 
fiskeri at fremme samarbejdet mellem fiskere og forskere med henblik på en 
forbedret og mere bæredygtig forvaltning af fiskeriet som vedrører: 

a) Netværksaktiviteter med deltagelse af fiskere eller fiskeriorganisationer og 
forskere, som repræsenterer uafhængige tekniske og videnskabelige 
organer inden for rådgivning om bæredygtig udnyttelse af fiskebestande. 

b) Relevante undersøgelser, pilotprojekter, forvaltningsforsøg og 
dataindsamling, som deltagerne igangsætter inden for rammerne af 
netværket, eller 

c) Indsamling og formidling af viden og forskningsresultater og best practise 
vedrørende landingsforpligtelsen og fremme af bæredygtigt fiskeri. 

 
Forholdet til EU-lovgivningen  
Bekendtgørelsen implementerer en projekttilskudsordning under det danske Hav- 
og Fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020. Bestemmelserne i denne 
bekendtgørelse går ikke videre end minimumskravene i EU-lovgivningen, herunder 
hvad der er nødvendigt for at administrere EU-lovgivningen. 
 
Ikrafttrædelsesdato 
Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft 1. juli 2019.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Fiskeristyrelsen 
 
 
 
 
 
 
 


