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Til høringsparterne på vedlagte liste   
 Dato:  18. februar 2019 

   

  

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om Produktions- og 
afsætningsplaner  
 

Fiskeristyrelsen sender hermed følgende udkast i høring:  

 Bekendtgørelse om Produktions- og afsætningsplaner. 

 Vejledning til Produktions- og afsætningsplaner 

 

Bemærkninger til udkastet sendes til mail@fiskeristyrelsen.dk med kopi til 

tanjni@fiskeristyrelsen.dk senest torsdag d. 7. marts 2019 med angivelse af 

j.nr. 18-25072-000005. Spørgsmål til det faglige indhold af materialet bedes 

rettet til Tanja Nielsen, tanjni@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. Den primære årsag til ændringen af 

bekendtgørelsen er dels, at den politiske aftale lægger op til en prioritering af en 

særskilt pulje på 3 mio. kr. til forstudier rettet mod uddannelsesformål fordelt på 

2019 og 2020, og dels at Rigsrevisionens beretning har givet anledning til at justere 

i både bekendtgørelsen og vejledningen. 

 

De væsentligste ændringer i den foreslåede bekendtgørelse er: 

- Der oprettes en særpulje til forstudier rettet mod uddannelsesformål, jf. § 

9. 

- Tilskudsordningen for oplagring af fiskevarer – og de dertilhørende regler 

– skrives ud af bekendtgørelsen, dog således, at reglerne om udløserpriser 

bibeholdes efter ønske fra erhvervet. 

- Der indsættes et eksplicit krav om, at tilsagnshaver er antagelig. 

- Krav om at tilsagnshaver har den administrative, operationelle og 

finansielle kapacitet, jf. § 10, stk. 1, nr. 3.  

- Typer af dokumenter tilsagnshaver skal holde tilgængelige udvides.  
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- Udgifter i forbindelse med deltagelse i konferencer kan være tilskuds-

berettigede, jf. § 12, stk. 1, nr. 4.  

- Udgifter til leje og leasing kan være tilskudsberettigede, jf. § 12, stk. 1, nr. 6. 

- Måden hvorpå ansøger kan kommunikere med Fiskeristyrelsen i 

forbindelse med bekendtgørelsen ændres. 

 
Om bekendtgørelsen  
Tilskud efter denne bekendtgørelse gives efter Hav- og 

Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020. Ordningen giver mulighed for at give 

støtte til PO’ernes udarbejdelse og gennemførelse af deres produktions- og 

afsætningsplaner, som indeholder en oversigt over foranstaltninger og aktiviteter, 

som PO’erne planlægger at gennemføre i 201 8 og 2019. Tilskud kan ydes til de 

faktiske udgifter, som er direkte relaterede og nødvendige for forberedelse og 

gennemførelse af planerne, herunder køb af eksterne ydelser. Tilskud kan ydes til 

eksempelvis aktiviteter, der medvirker til at reducere uønskede fangster. Derudover 

gives der bl.a. støtte til dataindsamling og fiskerforskersamarbejde med henblik på 

bæredygtig forvaltning af fiskebestande, herunder udvikling af nye fangstredskaber 

og fangstmetoder. 

 

Ordningen understøtter derved den politiske aftale om EHFF-programmet for 

2018-2020, der har fokus på bæredygtig fiskeriforvaltning og udvikling af redskaber 

ift. indførelsen af landingsforpligtelsen, kystfiskeriet og sælproblematikken.  

 
Forholdet til EU-lovgivningen  
Bekendtgørelsen implementerer en tilskudsordning 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. maj 2019.  

 
 
Med venlig hilsen 

 

Fiskeristyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 


