
 

 
 
 

Fiskeristyrelsen • Nyropsgade 30 • 1780 København V  
Tlf. 72 18 56 00 • EAN 5798000008700 • mail@fiskeristyrelsen.dk • www.fiskeristyrelsen.dk  
 

 
Til høringsparterne på vedlagte liste  
 Dato:  16. maj 2019
   
  
 

Høring over udkast til bekendtgørelse om afsætningsfremme  
 
Fiskeristyrelsen sender hermed følgende udkast i høring:  

 Bekendtgørelse om afsætningsfremme 
 Vejledning til afsætningsfremme 

 
Bemærkninger til udkastet sendes til mail@fiskeristyrelsen.dk med kopi til 
subr@fiskeristyrelsen.dk senest torsdag d. 6. juni 2019. Spørgsmål til det 
faglige indhold af materialet bedes rettet til Susanne Kamstrup-Braad, 
subr@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 2016. Årsager til ændringen af bekendtgørelsen er 
dels, at ordningen ”afsætningsfremme” nu udgør en individuel bekendtgørelse, 
hvor den før indgik i en fælles bekendtgørelse sammen med ordningerne ”fælles 
indsatser akvakultur”, ”fælles indsatser fiskeri” 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: 
 

- Prioriteringsmodellen, jf. §§ 9-10, navnlig at der indføres et minimumskrav 
til projekter for at kunne få tilskud. 

- Støtteintensitet, jf. § 15, stk. 1 og 2. 
 
Om bekendtgørelsen  
Tilskud efter denne bekendtgørelse gives afsætningsfremmeaktiviteter både 
internt i Danmark og på eksportmarkedet. Formålet med tilskud til 
afsætningsfremme-projekter under afsætningsfremmeordningen er at fremme 
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markeds- og afsætningsforholdene for fiskevarer og akvakulturprodukter. Der kan 
gives tilskud til projekter udført af: 

 Enkeltvirksomheder (både SMV’er og store virksomheder),  
 Sammenslutninger af virksomheder,  
 Brancheforeninger inden for fiskeri og akvakultur samt  
 Producentorganisationer inden for fiskeri og akvakultur. 

 
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 
 
 
 
 
 
 
 


