
                                  
 
 
 
 
 
Høringsnotat – høring over udkast til revideret bekendtgørelse om far-
tøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand 
 

 
I forhold til den gældende kapacitetsbekendtgørelse, foreslås med ændringen, at oplys-
ning om udbredelse af viden om lokalt kystfiskeri indføres som et formål kapacitetsfonden 
kan varetage, således at der er mulighed for, at frivillige kystfiskerforeninger, der er 
godkendt af fiskeriministeren, kan ansøge kapacitetsfonden om tildeling af lånekapa-
citet (låne-kW eller låne-BT).  
 
Derudover revideres bekendtgørelsen, således at fartøjer ikke længere skal slettes ved 
manglende meddelelse om ejerskifte, men i grove tilfælde kan slettes.  
 
Bekendtgørelsesudkastet har været i offentlig høring i perioden 14. februar 2019 til 3. 
marts 2019. I forbindelse med den offentlige høring har Udenrigsministeriet modtaget 
høringssvar fra: 

 Danmarks Pelagiske producent Organisation (DPPO) 

 Danmarks Fiskeriforening Producent organisation (DFPO) 

 Danske Havne 

 Erhvervsstyrelsen 
 
Danske Havne og Erhvervsstyrelsen har ingen bemærkninger til bekendtgørelsen. 
  
Danmarks Pelagiske Producent Organisationer 
DPPO foreslår, at der til formålene kapacitetsfonden kan varetages, tilføjes ”fremme 
af grøn omstilling i fiskeriet og indsamling af data og viden om fiskebestandene”. 
 
Udenrigsministeriet kan støtte DPPOs forslag om indsættelse af mulighed for, at kapacitetsfonden 
kan varetage ’grøn omstilling’. Udenrigsministeriet ønsker dog, at der foretages en nærmere afklaring 
af bl.a. kriterier for tildeling af lånekapacitet i forbindelse med ’grøn omstilling’, hvilket tidshorisonten 
for den indeværende ændring af kapacitetsbekendtgørelsen ikke tillader. 
 
’Grøn omstilling’ vil blive taget med ved den kommende ændring af kapacitetsbekendtgørelsen, der 
forventes at træde i kraft 1. juli 2019. Den efterfølgende revidering af bekendtgørelsen forventes at 
blive udsendt i offentlig høring medio/ultimo april. 
 
Danmarks Fiskeriforening producent Organisation 
DFPO tager udvidelsen af kapacitetsfondens formål til efterretning og tilslutter sig 
ændringen af § 4, således at fartøjer ikke længere skal slettes ved manglende meddelelse 
om ejerskifte, men i grove tilfælde kan slettes. 
 
Derudover foreslår DFPO en revision af § 24, stk. 1, om mulighed for at indføre nye 
muslingefartøjer, hvor formuleringen i bestemmelsen vanskeliggør indførelse af nye 
fartøjer.  
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Udenrigsministeriet bemærker, at det henset til tidshorisonten for den indeværende ændring af kapa-
citetsfonden ikke har været muligt at revidere § 24. Udenrigsministeriet har noteret sig DFPOs be-
mærkninger, og vil gennemgå bestemmelsen i forbindelse med kommende revidering af kapacitetsbe-
kendtgørelsen.  
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