
Fremsat den 9. oktober 2014 af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (Dan Jørgensen)

Forslag
til

Lov om Hav- og Fiskerifonden1)

Kapitel 1
Anvendelsesområde

§ 1. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og mi-
nisteren for by, bolig og landdistrikter kan hver for sig inden
for deres ressortområde yde støtte i Danmark fra Den Euro-
pæiske Hav- og Fiskerifond, i henhold til denne lov og EU-
retsgrundlaget for fonden, som er:
1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr.

508/2014/EU af 14. maj 2014 om Den Europæiske
Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets for-
ordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF)
nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parla-
mentets og Rådets forordning nr.1255/2011 samt gen-
nemførelsesretsakter hertil.

2) Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr.
1303/2013/EU af 17. december 2013 om fælles be-
stemmelser for Den Europæiske Fond for Regionalud-
vikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørigheds-
fonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne og den Europæiske Hav- og Fiske-
rifond og om generelle bestemmelser for Den Europæ-
iske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske So-
cialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske
Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets for-
ordning nr. 1083/2006 samt gennemførelsesretsakter
hertil.

3) Øvrige regler fastsat af Unionen (EU) om forhold, der
er omfattet af denne lov.

Stk. 2. Ministrene kan i henhold til stk. 1 yde støtte til for-
anstaltninger vedrørende:
1) Bæredygtig udvikling af fiskeri, i henhold til Afsnit V,

Kapitel I, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.
2) Bæredygtig udvikling af akvakultur, i henhold Afsnit

V, Kapitel II, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.
3) Kontrol, håndhævelse og dataindsamling, som ledsage-

foranstaltninger til den fælles fiskeripolitik i henhold til
Afsnit V, Kapitel VI, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte for-
ordning.

4) Bæredygtig udvikling af fiskeri- og akvakulturområder
i henhold til Afsnit V, Kapitel III, i den i stk. 1, nr. 1,
nævnte forordning.

5) Afsætning og forarbejdning, i henhold til Afsnit V, Ka-
pitel IV, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte forordning.

6) Implementering af den integrerede havpolitik i henhold
til Afsnit V, Kapitel VII, i den i stk. 1, nr. 1, nævnte
forordning.

7) Finansielle instrumenter i henhold til Afsnit IV i den i
stk. 1, nr. 2, nævnte forordning.

§ 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og mi-
nisteren for by, bolig og landdistrikter kan hver for sig inden
for deres ressortområde fastsætte de regler, som er nødven-
dige for at etablere og administrere støtteordninger om de
foranstaltninger, der er nævnt i § 1, stk. 2.

Stk. 2. Ministrene kan fastsætte regler om de foranstalt-
ninger, der kan ydes støtte til, ansøgning om støtte, betingel-
ser for støtte, støtteniveau, beregning af og udbetaling af

1) I loven er der medtaget visse bestemmelser fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 508/2014/EU af 14. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og
Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) nr. 861/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-
Parlamentets og Rådets forordning nr.1255/2011, EU-tidende 2014, nr. L 149, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1303/2013/EU af 17.
december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske
Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets
forordning nr. 1083/2006, EU-Tidende 2013, nr. L 347, side 320. Ifølge artikel 288 i EUF-Traktaten gælder en forordning umiddelbart i hver
medlemsstat. Gengivelsen af disse bestemmelser i loven er således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berører ikke forordningernes
umiddelbare gyldighed i Danmark.

Lovforslag nr. L 36 Folketinget 2014-15

Fødevaremin., j.nr. 13-8343-000001
AH005352



støtte, prioritering, udvælgelse af ansøgninger, afslag på an-
søgninger samt revision og regnskab.

Stk. 3. Ministrene kan endvidere fastsætte regler om re-
duktion af ansøgt støtte samt bortfald og tilbagebetaling af
støtte ved manglende overholdelse af denne lovs bestem-
melser, de i medfør af denne lov fastsatte bestemmelser
samt ved manglende overholdelse af EU-retsgrundlaget for
denne lov, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 4. Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan fast-
sætte regler om etablering og drift af lokale aktionsgrupper,
der kan medvirke til administration af loven.

Kapitel 2
Administrative bestemmelser

§ 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og mi-
nisteren for by, bolig og landdistrikter kan hver for sig inden
for deres ressortområde indgå de aftaler og iværksætte de
foranstaltninger, der er nødvendige i forbindelse med admi-
nistration af støtteordninger omfattet af denne lov.

§ 4. Kommuner, regioner, andre offentlige myndigheder,
offentligretlige organer og offentlige fonde kan deltage i fi-
nansieringen af foranstaltningerne, som er nævnt i § 1, stk.
2.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og
ministeren for by, bolig og landdistrikter kan hver for sig in-
den for deres ressortområde fastsætte nærmere regler om fi-
nansieringen nævnt i stk. 1.

Rentekrav og forældelse

§ 5. Støtte, der skal tilbagebetales, i henhold til regler
fastsat i medfør af § 2, stk. 3, skal tilbagebetales med tillæg
af renter. Rentetillægget beregnes, medmindre andet er fast-
sat ved forordning, fra fristen for betaling fastsat i afgørel-
sen til støttemodtageren om tilbagebetalingskravet, til tilba-
gebetaling sker, og med den i lov om renter ved forsinket
betaling fastsatte referencesats med tillæg. Rentekrav, der
udgør under 50 kr., tillægges dog ikke.

Stk. 2. Tilbagebetalingskrav i forbindelse med støtte, der
er finansieret af såvel nationale midler som EU- midler, for-
ældes i deres helhed efter de regler, der er fastsat i de
gældende forordninger.

Obligatorisk digital kommunikation

§ 6. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og mi-
nisteren for by, bolig og landdistrikter kan hver for sig inden
for deres ressortområde fastsætte regler om, at skriftlig kom-
munikation til og fra ministerierne om forhold, som er om-
fattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør heraf, skal
foregå digitalt.

Stk. 2. Ministrene kan fastsætte nærmere regler om digital
kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-sy-
stemer, særlige digitale formater og digital signatur eller
lignende.

Stk. 3. En digital meddelelse anses efter denne lov for at
være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for
meddelelsen.

Stk. 4. Hvor det efter denne lov eller regler udstedt i med-
før heraf er et krav, at et dokument, som er udstedt af andre
end ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller mini-
steren for by, bolig og landdistrikter, skal være underskre-
vet, kan dette krav opfyldes ved anvendelse af en teknik, der
sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt doku-
mentet, jf. dog stk. 5. Sådanne dokumenter sidestilles med
dokumenter med personlig underskrift.

Stk. 5. Ministrene kan fastsætte nærmere regler om opfyl-
delse af underskriftskrav, jf. stk. 4.

Udvalg og rådgivning

§ 7. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsæt-
ter et overvågningsudvalg med repræsentanter for berørte
myndigheder, interesseorganisationer, arbejdsmarkedets
parter, foreninger og partnerskaber til at varetage tilsyns- og
opfølgningsfunktioner ved administrationen af støtteo-
rdninger efter denne lov.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og
ministeren for by, bolig og landdistrikter kan hver for sig for
inden for deres ressortområde nedsætte rådgivende udvalg
for støtteordninger efter denne lov.

Stk. 3. Ministeren for by, bolig og landdistrikter nedsætter
et indstillingsudvalg, der udvælger og afgiver indstilling om
ansøgninger om godkendelse som støtteberettigede lokale
aktionsgrupper samt indsendte lokale udviklingsstrategier.

Stk. 4. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og
ministeren for by, bolig og landdistrikter kan hver for sig in-
den for deres ressortområde indhente rådgivning hos andre
udvalg, som er nedsat i medfør af anden lovgivning, og som
har kompetence inden for det relevante område.

Stk. 5. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og
ministeren for by, bolig og landdistrikter kan hver for sig in-
den for deres ressortområde fastsætte regler om, at de regio-
nale vækstfora, der er nedsat i medfør af lov om erhvervs-
fremme, kan afgive indstilling eller udtalelse om projekter
vedrørende foranstaltningerne i § 1, stk. 2.

Oplysningspligt

§ 8. En modtager af støtte efter denne lov skal i hele pe-
rioden, hvor betingelserne for støtte skal være opfyldt, på
forlangende af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri
eller ministeren for by, bolig og landdistrikter inden for de-
res ressortområde, afgive erklæring om, hvorvidt betingel-
serne for støtte er opfyldte.

Stk. 2. Støttemodtageren skal i hele perioden, hvor be-
tingelserne for støtte skal være opfyldt, underrette rette mi-
nister, hvis betingelserne for støtte ikke længere er opfyldt.

Kontrol mv.

§ 9. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og mi-
nisteren for by, bolig og landdistrikter har hver for sig inden
for deres ressortområde til enhver tid mod behørig legitima-
tion uden retskendelse adgang til offentlig og privat ejen-
dom, lokaliteter, køretøjer og fartøjer, der ejes eller drives af
en fysisk eller juridisk person, der er støttemodtager efter
denne lov, for at tilvejebringe oplysninger, der er nødvendi-
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ge til brug for løsning af opgaver i henhold til denne lov,
regler fastsat i medfør heraf eller EU-retsgrundlaget, jf. § 1,
stk. 1. På tilsvarende måde har rette minister adgang til
regnskaber, forretningsbøger, papirer mv., herunder også
materiale, der opbevares i elektronisk form, for at tilveje-
bringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i henhold
til denne lov, regler fastsat i medfør heraf eller i regler i EU-
retsgrundlaget, jf. § 1, stk. 1.

Stk. 2. Den, der er støttemodtager i henhold til regler ud-
stedt i medfør af denne lov, skal efter anmodning fra mini-
steren for fødevarer, landbrug og fiskeri eller ministeren for
by, bolig og landdistrikter inden for deres ressortområde, gi-
ve alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabs-
mæssige forhold, som har betydning for kontrollens gen-
nemførelse, samt vederlagsfrit yde rette minister fornøden
vejledning og hjælp ved kontrol, prøvetagning, kopiering og
udlevering af skriftligt materiale og udskrifter af oplys-
ninger, som opbevares i elektronisk form. Rette minister kan
udtage prøver mv. til undersøgelse uden at skulle erlægge
betaling herfor.

Stk. 3. Politiet yder om nødvendigt bistand til gennemfø-
relse af kontrol, som er nævnt i stk. 1. Ministeren for føde-
varer landbrug og fiskeri og ministeren for by, bolig og
landdistrikter kan hver for sig inden for deres ressortområde
efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler
herom.

Stk. 4. Ministrene kan hver for sig inden for deres ressort-
område fastsætte nærmere regler om kontrol af de foranstalt-
ninger, hvortil der ydes støtte til efter denne lov.

§ 10. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri og mi-
nisteren for by, bolig og landdistrikter kan hver for sig inden
for deres ressortområde hos andre offentlige myndigheder
indhente de oplysninger, der er nødvendige for at kontrolle-
re overholdelsen af denne lov, de regler der er udstedt i
medfør heraf samt EU-retsgrundlaget, jf. § 1, stk. 1, blandt
andet med henblik på registersamkøring og sammenstilling
af oplysninger i kontroløjemed.

Klage og delegation

§ 11. Henlægger ministeren for fødevarer, landbrug og fi-
skeri eller ministeren for by, bolig og landdistrikter sine be-
føjelser efter denne lov til en myndighed under deres mini-
sterium, kan rette minister fastsætte regler om adgangen til
at klage over myndighedens afgørelser truffet i henhold til
denne lov eller regler udstedt i medfør heraf, herunder om at
afgørelserne ikke kan indbringes for anden administrativ
myndighed og om myndighedens adgang til at genoptage en
sag, efter at der er indgivet klage. Ministrene kan endvidere
fastsætte regler om indgivelse af klager, herunder om form-
krav til klager.

Stk. 2. Ministrene kan efter forhandling med vedkommen-
de minister eller vedkommende kommunale organisation
helt eller delvist henlægge beføjelser efter denne lov til an-
dre offentlige myndigheder eller institutioner. Ministrene
kan i forbindelse hermed fastsætte regler om adgangen til at
klage over disse myndigheders eller institutioners afgørelser
truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør af

denne lov, herunder om at afgørelserne ikke kan indbringes
for anden administrativ myndighed, og om myndighedens
eller institutionens adgang til at genoptage en sag, efter at
der er indgivet klage. Ministrene kan endvidere fastsætte
regler om indgivelse af klager, herunder om formkrav til
klager. Ministrene kan ændre afgørelserne, uden at der fore-
ligger klage. Ministrene bevarer deres fulde instruktionsbe-
føjelser.

Stk. 3. Ministrene kan henlægge deres beføjelser vedrø-
rende støtteordninger etableret efter denne lov til en privat
organisation. Ministrene kan i forbindelse hermed fastsætte
regler om adgangen til at klage over den private organisati-
ons afgørelser truffet i henhold til denne lov eller regler ud-
stedt i medfør heraf, herunder om den private organisations
adgang til at genoptage en sag, efter at der er indgivet klage.
Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan fastsætte reg-
ler om, at afgørelser truffet af lokale aktionsgrupper kun kan
påklages for så vidt angår retlige spørgsmål. Ministene kan
ændre afgørelserne, uden at der foreligger klage. Ministrene
bevarer deres fulde instruktionsbeføjelser.

Kapitel 3
Straffebestemmelser

§ 12. Medmindre strengere straf er forskyldt efter anden
lovgivning, straffes med bøde den, der:
1) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller for-

tier oplysninger af betydning for afgørelser, der træffes
i henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør he-
raf.

2) Handler i strid med vilkår, der er fastsat i afgørelser,
der træffes i henhold til denne lov eller i regler udstedt
i medfør heraf.

3) Undlader at afgive den dokumentation og de oplys-
ninger, som den pågældende har pligt til at afgive i
henhold til denne lov eller regler udstedt i medfør he-
raf.

4) Afgiver urigtige eller vildledende oplysninger eller for-
tier oplysninger, som den pågældende har pligt til at af-
give i henhold til denne lov eller regler udstedt i med-
før heraf.

5) Undlader at give kontrolmyndigheden adgang til virk-
somheden mv. efter § 9, stk. 1.

6) Undlader at udlevere eller indsende materiale eller yde
kontrolmyndigheden bistand efter § 9, stk. 2.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske perso-
ner) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 4
Ikrafttrædelse mv.

§ 13. Loven træder i kraft den 1. januar 2015.
Stk. 2. Lov nr. 1552 af 20. december 2006 om udvikling

af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklingsloven)
ophæves.

Stk. 3. Indtil tidligere bevilget støtte omfattet af fiskeriud-
viklingsloven og af tekstanmærkning nr. 163 til Finansloven
for 2014 og Finansloven for 2015 vedrørende § 24.26.30, er
fuldt udbetalt eller ophørt, kan ministeren for fødevarer,
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landbrug og fiskeri og ministeren for by, bolig og landdi-
strikter hver for sig inden for deres ressortområde fastsætte
administrative regler herom i henhold til fiskeriudviklingslo-
ven §§ 3-15 og tekstanmærkningerne.

Stk. 4. Denne lov finder ikke anvendelse på ansøgninger
om støtte indgivet inden denne lovs ikrafttræden, og støtte,

der er meddelt på grundlag af ansøgninger, der er indgivet
inden denne lovs ikrafttræden. For sådanne ansøgninger og
sådan støtte finder de hidtil gældende regler anvendelse.

§ 14. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
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Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger

Indholdsfortegnelse

1. Indledning

2. Baggrund for lovforslaget
2.1. EU-retsgrundlaget og princippet om delt forvaltning
2.2. Partnerskabsaftalen og Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet
2.3. Behov for lovgivning

3. Gældende ret
3.1. Tematisk akse 1, Tilpasning af fiskerflåden
3.2. Tematisk akse 2, Akvakultur, forarbejdning og afsætning af fiske- og akvakulturprodukter
3.3. Tematisk akse 3, Foranstaltninger af fælles interesse
3.4. Tematisk akse 4, Bæredygtig udvikling af fiskeriområder
3.5. Tematisk akse 5, Teknisk bistand

4. Hovedpunkterne i lovforslaget
4.1. Etablering af støtteordninger

4.1.1. Unionsprioritet 1, Bæredygtig udvikling af fiskeri
4.1.2. Unionsprioritet 2, Bæredygtig udvikling af akvakultur
4.1.3. Unionsprioritet 3, Kontrol, håndhævelse og dataindsamling som ledsageforanstaltninger til den fæl-

les fiskeripolitik
4.1.4. Unionsprioritet 4, Bæredygtig udvikling af fiskeri- og akvakulturområder
4.1.5. Unionsprioritet 5, Afsætning og forarbejdning
4.1.6. Unionsprioritet 6, Implementering af den integrerede havpolitik
4.1.7. Finansielle instrumenter

4.2. Administration af støtteordninger
4.3. Obligatorisk digital kommunikation
4.4. Udvalg og rådgivning
4.5. Klage, delegation og straf

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
5.1. Økonomiske konsekvenser for det offentlige
5.2. Administrative konsekvenser for det offentlig

6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet mv.

7. Administrative konsekvenser for borgerne

8. Miljømæssige konsekvenser

9. Forholdet til EU-retten

10. Hørte myndigheder og organisationer mv.

11. Sammenfattende skema

1. Indledning

Dette lovforslag fremsættes med henblik på at skabe grund-
lag for regeringens gennemførelse af EU’s fiskeriudvik-
lingspolitik i perioden 2014-2020, jf. Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EU) nr. 508/2014 af 15. maj 2014 om
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af
Rådets forordning (EF) nr. 2328/2003, (EF) 861/2006, (EF)

nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007 samt Europa-Parlamen-
tets og Rådets forordning (EU) nr. 1255/2011.

Lovforslaget muliggør den nationale udmøntning af forord-
ningen om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (herefter
EHFF), som er en del af en samlet reform af EU’s fælles fi-
skeripolitik.
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Der er med det nye EU-retsgrundlag for EHFF indført en
række ændringer, der medfører behov for en ny lov, idet den
hidtil gældende lov, fiskeriudviklingsloven, jf. lov, nr. 1552
af 20. december 2006 om udvikling af fiskeri- og akvakul-
tursektoren, tager sit udgangspunkt i EU-retsgrundlaget for
den tidligere Europæiske Fiskerifond (herefter EFF), jf. Rå-
dets forordning (EF) Nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den
Europæiske Fiskerifond, som fandt anvendelse i perioden
2007-2013.

Det overordnede mål med støtte under EHFF er at medvirke
til opfyldelsen af målene i den fælles fiskeripolitik og den
integrerede havpolitik. Den fælles fiskeripolitik skal sikre, at
fiskebestandene udnyttes på et bæredygtigt niveau og skal
bidrage til sunde økosystemer i havene ved at minimere fi-
skeriets negative påvirkning af økosystemerne mest muligt.
Udgangspunktet for fiskeripolitikken er fri og lige adgang til
at fiske i EU-farvand, i internationalt farvand og i tredje-
landes farvand, hvor EU har indgået aftaler, og fiskeripoli-
tikken bidrager dermed til at kunne understøtte EU-politi-
kker, fx vedrørende biodiversitet, havet og vandmiljøet. Den
integrerede havpolitik er en helhedsorienteret tilgang til alle
havrelaterede EU-politikker og har til hensigt at anvende en
mere samlet tilgang til maritime anliggender med øget koor-
dinering mellem de forskellige politikområder, herunder
særligt økonomisk vækst baseret på forskellige maritime
sektorer, EU's strategi om blå vækst, havdata og viden om
havene, integreret havovervågning samt havområdestrategi-
er.

Disse mål for EHFF skal bidrage til opfyldelsen af Europa
2020-strategien om intelligent, bæredygtig og inklusiv
vækst, jf. meddelelse fra Kommissionen af 3. marts 2010
om Europa 2020 – en strategi for intelligent, bæredygtig og
inklusiv vækst, gennem seks EU-fastsatte prioriteter for
EHFF, som skal fremme 1) Bæredygtig udvikling af fiskeri,
2) Bæredygtig udvikling af akvakultur, 3) Kontrol, håndhæ-
velse og dataindsamling som ledsageforanstaltninger til den
fælles fiskeripolitik, 4) Bæredygtig udvikling af fiskeri- og
akvakulturområder, 5) Afsætning og forarbejdning og 6) Im-
plementering af den integrerede havpolitik.

Regeringen vil med lovforslaget således skabe hjemmel til
etablering og administration af støtteordninger til udvikling
af fiskeri- og akvakultursektoren, kontrol og dataindsamling,
udvikling af fiskeriområder, afsætning og forarbejdning
samt implementering af den integrerede havpolitik under
EHFF.

Inden for disse rammer er det regeringens hensigt, at lovfor-
slaget skal være med til at understøtte hensigten med Folke-
tingets vedtagelse V42 af 7. april 2011 Om bæredygtig ud-
vikling på fiskeriområdet, hvorefter ønsket med den samlede
fiskerireform er at sikre et bæredygtigt fiskeri blandt andet
gennem integrering af fiskeripolitikken i en bred havpolitisk
sammenhæng, baseret på en økosystemtilgang, herunder im-
plementering af Havstrategidirektivets mål, jf. Europa-Par-
lamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008
om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpo-

litiske foranstaltninger, og eliminering af udsmid. Med øko-
systemtilgang forstås en tilgang til fiskeriforvaltningen, der
forholder sig til hele økosystemet, biodiversiteten generelt
og ikke kun til fx fiskeressourcen.

Det er hensigten med lovforslaget, at støtte under den nye
hav- og fiskerifondslov desuden skal understøtte gennemfø-
relsen af regeringens politik inden for natur og miljø, klima,
innovation samt vækst og beskæftigelse.

På den baggrund skal lovforslaget være med til at fremme
vækst og beskæftigelse i fiskeri- og akvakultursektoren samt
i relaterede sektorer; ikke mindst i områder, der er af-
hængige af fiskeri og akvakultur.

Det er regeringens hensigt, at lovforslaget skal bidrage til at
styrke konkurrenceevnen i fiskeri, akvakultur og relaterede
sektorer blandt andet gennem innovation og samarbejde på
tværs af sektorerne om udvikling af nye produkter og tekno-
logier med fokus på at forbedre kvaliteten og værdien af
landingerne og de endelige fiskeprodukter.

Lovforslaget skal ligeledes bidrage til at fremme en miljø-
mæssigt bæredygtig akvakulturproduktion samt en bæredyg-
tig udnyttelse af de marinbiologiske ressourcer i fiskeriet, så
dansk miljø og natur også i fremtiden kan bære en fødevare-
produktion af en vis størrelse.

Lovforslaget har karakter af en rammelov, der bemyndiger
ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri (herefter føde-
vareministeren) og ministeren for by, bolig og landdistrikter
til hver for sig inden for deres ressortområde at udmønte
EHFF. Med henblik på at sikre tilstrækkelig fleksibilitet i
hele programperioden, giver lovforslaget mulighed for, at
ministrene kan iværksætte alle foranstaltninger i EU-rets-
grundlaget, som kan finde anvendelse i Danmark, selvom de
ikke alle er prioriterede indsatser i Hav- og fiskeriudvik-
lingsprogrammet på tidspunktet for lovens vedtagelse. Hav-
og fiskeriudviklingsprogrammet er et nationalt program, der
fastlægger de konkrete indsatsområder, mål med indsatserne
og plan for finansieringen af indsatserne. De enkelte støtte-
ordninger skal være inden for rammerne af Partnerskabsaf-
talen og det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram, der er
godkendt af EU-Kommissionen.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter regler
vedrørende de lokale aktionsgrupper i fiskeriområderne
(herefter FLAG) med hjemmel i lovforslaget, og udmønter
på den måde den del af EHFF, der vedrører støtte under ad-
ministrationsmodellen for lokaludvikling styret af lokalsam-
fundet. For spørgsmål, der henhører under ministeren for by,
bolig og landdistrikters ressort, udøves beføjelserne i det
hele af denne minister.

Med lovforslaget bemyndiges ministrene i øvrigt til at fast-
sætte de bestemmelser, der er nødvendige for administration
og etablering af støtteordninger under EHFF i Danmark ef-
ter reglerne om delt forvaltning. Støtte kan tildeles efter an-
søgning eller i medfør af regler om udbud, eksempelvis når
der gives støtte til myndighedsopgaver eller lignende.
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Lovforslaget afløser lov nr. 1552 af 20. december 2006 om
udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudvik-
lingsloven), der samtidigt foreslås ophævet. Ved tekstan-
mærkning nr. 163 ad § 24.26.30 på Finanslov for finansåret
2014 og for finansåres 2015, er der skabt midlertidig lov-
hjemmel til udmøntning af EHFF indtil denne lovs ikraft-
trædelse.

2. Baggrund for lovforslaget

Baggrunden for lovforslaget er at muliggøre anvendelsen af
det nye EU-retsgrundlag med henblik på understøttelse af
EU- og nationale prioriteter.

Der er med det nye EU-retsgrundlag for EHFF indført en
række ændringer, der medfører behov for en ny lov, idet den
hidtil gældende lov, fiskeriudviklingsloven, med senere æn-
dringer tager sit udgangspunkt i EU-retsgrundlaget for den
tidligere Fiskeriudviklingsfond, jf. Rådets forordning (EF)
Nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskeri-
fond, som fandt anvendelse i perioden 2007-2013.

2.1. EU-retsgrundlaget og princippet om delt forvaltning

Det EU-retlige grundlag for EHFF beror på forordninger,
som skal gennemføres i medlemsstaterne i overensstemmel-
se med princippet om delt forvaltning.

Forordningsgrundlaget for lovforslaget er:
– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske Hav- og
Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF)
nr. 2328/2006, (EF) nr. 1198/2006 og (EF) nr. 791/2007
samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)
nr. 1255/2011 (herefter Forordningen om Den Europæ-
iske Hav- og Fiskerifond).

– Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.
1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmel-
ser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling,
Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den
Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdi-
strikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og
om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond
for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond,
Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fi-
skerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF)
nr. 1083/2006 (herefter den generelle forordning).

Forordningsgrundlaget omfatter desuden EU-Kommissio-
nens gennemførelsesforordninger og delegerede retsakter
med supplerende bestemmelser til de ovennævnte forordnin-
ger samt øvrige regler fastsat af Unionen (EU) for forhold
omfattet af loven. Gennemførelsesforordningerne og de sup-
plerende bestemmelser forventes at træde i kraft inden ud-
gangen af 2014.

Udmøntningen af midlerne i EHFF sker efter EU-princippet
og -reglerne om delt forvaltning (jf. nedenfor) som fremgår
af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Eura-
tom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle reg-

ler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophæ-
velse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1602/2002
(herefter Finansforordningen).

Når et EU-budget gennemføres ved delt forvaltning, over-
drages der gennemførelsesopgaver fra EU-Kommissionen til
medlemsstaterne. Medlemsstaterne får dermed adgang til at
gennemføre udmøntningen, i dette tilfælde udmøntningen af
EHFF. Kommissionen og medlemsstaterne skal sammen
sikre, at de generelle EU-principper, om at EU-budgetterne
skal forvaltes økonomisk forsvarligt, gennemsigtighed i for-
valtningen og ikke-forskelsbehandling, er opfyldt samt at
EU's synlighed skal sikres i forvaltningen. EU-kommissio-
nen og medlemsstaterne opfylder med dette for øje deres re-
spektive forvaltnings-, kontrol- og revisionsforpligtelser,
som er fastsat i Finansforordningen og i det øvrige forord-
ningsgrundlag og ved fornøden supplerende, national regu-
lering.

2.2. Partnerskabsaftalen og Hav- og fiskeriudviklingspro-
grammet

Det følger af den generelle forordning, at den enkelte med-
lemsstat skal indgå en partnerskabsaftale med EU-Kommis-
sionen for budgetperioden 2014-2020. Partnerskabsaftalen
beskriver, hvordan Danmark vil anvende De Europæiske
Struktur- og Investeringsfonde (herefter ESI-fondene), der
er en samlet betegnelse for Den Europæiske Regionalfond,
Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Landdi-
striktsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, til
blandt andet at fremme vækst og beskæftigelse og til at
fremme udviklingen i landbruget og fiskeri- og akvakultur-
sektoren i perioden 2014-2020.

Partnerskabsaftalen er tværgående for ESI-fondene og fast-
lægger den overordnede strategi for fondene i programperio-
den 2014-2020 i Danmark.

Det fremgår af den generelle forordning, at Partnerskabsaf-
talen og Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (jf. nedenfor)
skal udarbejdes i samarbejde med partnerskabet, der omfat-
ter repræsentanter for de relevante myndigheder, erhvervs-
og miljøorganisationer, arbejdsmarkedets parter mv. Part-
nerskabsaftalen suppleres af et nationalt program for hver af
fondene, i dette tilfælde Hav- og fiskeriudviklingsprogram-
met, hvor de konkrete indsatsområder, mål med indsatsen og
finansieringsplanen, fastlægges. Den danske Partnerskabsaf-
tale udarbejdes af fødevareministeren og erhvervs- og
vækstministeren i samarbejde med partnerskabet, EU-Kom-
missionen og andre relevante myndigheder og interessenter.
Aftalen blev i maj 2014 godkendt af EU-Kommissionen.

Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram er udarbejdet
af fødevareministeren, ligeledes med inddragelse af repræ-
sentanter for de relevante myndigheder, erhvervs- og miljø-
organisationer, arbejdsmarkedets parter mv. Hav- og fiskeri-
udviklingsprogrammet skal miljøvurderes i henhold til lov-
bekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af
planer og programmer. Formålet med den strategiske miljø-
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vurdering er at kortlægge og vurdere de mulige påvirk-
ninger, som programmet kan medføre. Den strategiske mil-
jøvurdering er udarbejdet af COWI.

Udkast til Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og den til-
hørende strategiske miljøvurdering har været i offentlig hø-
ring på Høringsportalen fra den 14. april til den 10. juni
2014 samt i supplerende høring fra den 9. juli til den 3. sep-
tember 2014. Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram
skal fremsendes til EU-Kommissionens godkendelse.

Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet er et dynamisk og
fleksibelt redskab, der løber over en syvårig programperio-
de. Der kan således være behov for tilpasninger af program-
met i løbet af programperioden.

Ændringer i Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet kan ek-
sempelvis blive nødvendige som følge af den strukturelle og
økonomiske udvikling, budgetmæssige forhold, ændringer i
EU-retsgrundlaget og som følge af en national ompriorite-
ring inden for de budgetmæssige og forordningsmæssige
rammer.

Desuden kan der blive behov for ændringer som opfølgning
på den løbende overvågning og evaluering af programmets
gennemførelse og som følge af anmodninger fra EU-Kom-
missionen. EU-Kommissionen kan eksempelvis anmode en
medlemsstat om at foreslå ændringer i sit hav- og fiskeriud-
viklingsprogram og sin partnerskabsaftale, hvis det er nød-
vendigt for at kunne understøtte gennemførelsen af relevan-
te henstillinger fra Rådet for den Europæiske Union (heref-
ter Rådet) eller for at maksimere EHFF's virkninger for
vækst og konkurrenceevne i medlemsstaten.

Den nærmere udformning af det danske hav- og fiskeriud-
viklingsprogram er sket efter forudgående orientering af
Folketinget. Folketinget vil blive orienteret ved væsentlige
ændringer i programmet.

2.3. Behov for lovgivning

Med lovforslaget fastsættes de bestemmelser, der er nødven-
dige for administration og etablering af støtteordninger un-
der EHFF i Danmark efter reglerne om delt forvaltning.

Med henblik på at sikre tilstrækkelig fleksibilitet i hele pro-
gramperioden, giver lovforslaget mulighed for, at fødevare-
ministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter hver
for sig inden for deres ressortområde kan iværksætte alle
foranstaltninger i EU-retsgrundlaget, som kan finde anven-
delse i Danmark, selvom de ikke alle er prioriterede indsat-
ser i Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet på tidspunktet
for lovens vedtagelse.

Der er ved tekstanmærkning nr. 163 til Finansloven for 2014
og til Finanslov for 2015 skabt midlertidig hjemmel til i
2014 og 2015 at iværksætte visse støtteordninger under
EHFF og Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for
2014-2020 med udgangspunkt i hjemlerne i den gældende
fiskeriudviklingslov, men med mulighed for at fravige loven

i forhold til det nye EU-forordningsgrundlag. Bestemmel-
serne i tekstanmærkningen skal gøre det muligt i 2014 og
2015 at give støtte frem til ikrafttrædelsen af nærværende
forslag til lov med henblik på at sikre kontinuitet i aktivite-
terne under fiskeriudviklingsprogrammet.

For at yde støtte er udgangspunktet, at forordningsgrundla-
get skal være vedtaget, og programmet nedsendt til EU-
Kommissionen, men på grund af en meget forsinket vedta-
gelse af forordningsgrundlaget for EHFF, giver tekstan-
mærkningen mulighed for, at støtte under EHFF kan gives
til ordninger vedrørende dataindsamling, fiskerikontrol og
funktionen som kystfiskerfacilitator, allerede inden vedta-
gelse af forordningsgrundlaget og inden programmet sendes
til EU-Kommissionen.

De nærmere betingelser for støtte, herunder detaljerede op-
lysninger om støtteberettigelse, støttesatser, udbetaling af
støtte og lignende vil blive fastsat ved bekendtgørelse, her-
under eventuelt ved udbudsbekendtgørelse, hvis støttemod-
tager skal udpeges efter udbud.

I henhold til artikel 288 i EUF-Traktaten (herefter TEUF)
gælder en forordning umiddelbart i hver medlemsstat. Gen-
givelser af bestemmelser fra forordningerne i denne lov er
således udelukkende begrundet i praktiske hensyn og berø-
rer ikke de nævnte forordningers umiddelbare gyldighed i
Danmark.

3. Gældende ret

Den gældende lov, nr. 1552 af 20. december 2006 om ud-
vikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklings-
loven), trådte i kraft den 26. juni 2007. Lovens formål er at
skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af
den danske fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressourcerne
udnyttes under hensyn til målet om regional udvikling via
udmøntningen af EFF for perioden 2007-2013.

Under fiskeriudviklingsloven er der gennemført en række
støtteordninger på Fødevareministeriets område i den oven-
nævnte periode.

I programperioden 2007-2013 var indsatserne fokuseret på
øget konkurrenceevne i fiskeri- og akvakultursektoren, på
udvikling af og investering i innovative løsninger, der kunne
omsætte nytænkning til værdi og på udvikling af systemer
for dokumentation, sporbarhed og certificering inden for bå-
de fiskeri og akvakultur. Innovationsaktiviteterne fokusere-
de blandt andet på at skabe nye produktionsmetoder inden
for akvakultursektoren, herunder inden for økologi, og på
nye miljøvenlige teknologier.

Der blev desuden fokuseret på forbedring af miljøet, hvilket
blandt andet er sket gennem støtte til udvikling i akvakultur-
produktionen, som har medført mindsket udledning per pro-
duceret enhed, udvikling af nye fiskeriforvaltningsmetoder,
udvikling af mere selektive fiskeredskaber samt gennem til-
skud til vandløbsrestaurering.
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Indsatsen for flere arbejdspladser i de geografiske områder,
der er særlig afhængig af akvakultur- og fiskeriindustrien
(fiskeri- og akvakulturområder), har været fokuseret på at
støtte op om iværksættere og på at gøre områderne mere at-
traktive for bosætning, blandt andet ved at skabe flere kul-
turtilbud og bidrage til at skabe de nødvendige servicefacili-
teter, fx i de små fiskerihavne.

Støtten under EFF-forordningen har været opdelt på fem så-
kaldte tematiske akser: 1) Tilpasning af fiskerflåden, 2)
Akvakultur, forarbejdning og afsætning af fiske- og akva-
kulturprodukter, 3) Foranstaltninger af fælles interesse, 4)
Bæredygtig udvikling af fiskeriområder og 5) Teknisk bi-
stand.

3.1. Tematisk akse 1, Tilpasning af fiskerflåden

Efter den gældende lov har der været givet støtte til tilpas-
ning af fiskerflåden i forbindelse med fiskeres endelige op-
hør med fiskeriaktivitet, ligesom det har været muligt at yde
støtte til midlertidigt ophør med fiskeriaktivitet, hvis det
skulle være nødvendigt at indstille et givent fiskeri i en peri-
ode, eksempelvis i forbindelse med artsgenopretning i indre
farvande.

Der har ligeledes været ydet støtte til investeringer på fisker-
fartøjer, der har haft til hensigt at forbedre arbejdsvilkår og
-sikkerhed samt til modernisering af fartøjer og udskiftning
af fangstudstyr, med det formål at fremme et mere selektivt
og miljømæssigt skånsomt fiskeri. Det har også været mu-
ligt at give forhøjet støtte til fartøjer, der driver kystfiskeri i
mindre omfang samt til havnefaciliteter, der tilgodeser kyst-
fiskeri.

Med henblik på at afbøde virkningen af tilpasningen af fi-
skeriflåden, har det under EFF været muligt at støtte fiskeres
omstilling til beskæftigelse uden for erhvervet, førtidspensi-
onering eller tidlig tilbagetrækning for berørte fiskere, lige-
som det har været muligt at støtte videreuddannelse af fiske-
re og førstegangsinvestering i fiskerfartøjer for yngre fiske-
re.

3.2. Tematisk akse 2, Akvakultur, forarbejdning og afsæt-
ning af fiske- og akvakulturprodukter

Indsatserne under denne tematiske akse har omfattet tilskud
til investeringer i akvakultur, forarbejdning og afsætning af
fiske- og akvakulturprodukter. Der har været ydet støtte til
investeringer i akvakultur ud fra et relativt bredt sigte, her-
under til udvikling af nye produkter, anvendelse af nye arter
og arter med godt markedspotentiale samt reduktion af mil-
jøpåvirkning. Det har ligeledes været muligt at yde støtte til
investeringer i forarbejdning med særligt henblik på at frem-
me bæredygtig beskæftigelse inden for den primære akva-
kultursektor.

Under denne indsats har der desuden været ydet støtte til
kontrol og udryddelse af sygdom i akvakultur, ligesom det
har været muligt at kompensere muslingeopdrættere for ud-

sættelse af høst af hensyn til befolkningens sundhed i tilfæl-
de af forurenede muslinger.

3.3. Tematisk akse 3, Foranstaltninger af fælles interesse

Under denne indsats har der været ydet støtte til aktiviteter,
der har haft et bredere formål end de aktiviteter private virk-
somheder normalt iværksætter, og som har bidraget til gen-
nemførelsen af EU's fiskeripolitiske mål. Disse aktiviteter
har omfattet foranstaltninger til beskyttelse og udvikling af
den danske fauna, investeringer i havne, pilotprojekter, af-
sætningsfremme, omdannelse af fartøjer til uddannelses-
mæssig brug eller udviklingsaktiviteter inden for fiskerisek-
toren, innovation, uddannelse og kompetenceudvikling samt
netværk og samarbejde med henblik på øget konkurrenceev-
ne og bedre indsigt i bæredygtighed og miljøfremme.

3.4. Tematisk akse 4, Bæredygtig udvikling af fiskeriområ-
der

Efter den gældende lov har der under denne tematiske akse
været ydet støtte til udvikling af særligt udpegede fiskeriom-
råder gennem støtte til FLAG. FLAG er lokalt forankrede
foreninger godkendt af Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter, som modtager midler under EFF til at igangsætte
godkendte projekter.

Efter den gældende lov kan der ydes støtte til foranstalt-
ninger ved anvendelse af Leader-metoden. Leader-metoden
indebærer, at lokale aktionsgrupper udarbejder en lokal ud-
viklingsstrategi for lokalområdet. De disponerer over et bud-
get under fiskeriudviklingsprogrammet og kan inden for
rammerne af dette budget prioritere og indstille projekter til
støtte, når projekterne bidrager til gennemførelse af udvik-
lingsstrategien. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
træffer med hjemmel i fiskeriudviklingsloven endelig be-
slutning om tilskud.

Støtte kan blandt andet ydes til projekter, der har til formål
at styrke konkurrenceevnen i fiskeriområderne, omstrukture-
re og omlægge fiskerierhvervet, fremme beskæftigelsesmu-
lighederne, forøge værdien af fiskeri- og akvakulturproduk-
ter, etablere og udvikle faciliteter til gavn for små fiskersam-
fund og skabe attraktive levevilkår i fiskeriområderne.

Der kan desuden ydes støtte til etablering og drift af lokale
aktionsgrupper og til gennemførelse af lokale udviklings-
strategier.

3.5. Tematisk akse 5, Teknisk bistand

Under EFF har såkaldt teknisk bistand til medlemsstaterne
været støtteberettiget. Teknisk bistand er økonomisk støtte
til medlemsstatens forberedelse, forvaltning og evaluering af
det nationale program samt kontrol og revision i relation til
gennemførelsen af det nationale program.

4. Hovedpunkterne i lovforslaget

Den tidligere programperiode for støtte under EFF omfatte-
de perioden 1. januar 2007 til den 31. december 2013. Den
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nuværende programperiode for støtte under EHFF begyndte
den 1. januar 2014 og løber indtil den 31. december 2020.

Det er nødvendigt at fremsætte forslag til en ny hav- og fi-
skerifondslov, da der er vedtaget et omfattende, nyt forord-
ningsgrundlag for EU's fiskeriudviklingspolitik for program-
perioden 2014-2020, hvori der er en række nye støttemulig-
heder i forhold til den tidligere programperiode, herunder
særligt fiskerikontrol, dataindsamling, markedsordninger in-
den for fiskeri og akvakultur samt støtte til den integrerede
havpolitik.

4.1. Etablering af støtteordninger

Med lovforslaget gives fødevareministeren og ministeren for
by, bolig og landdistrikter bemyndigelse til hver for sig in-
den for deres ressortområde administrativt at gennemføre
EHFF's enkelte støtteordninger i Danmark under hensynta-
gen til Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og Partner-
skabsaftalen, og til at foretage det fornødne i forbindelse
med administrationen af støtteordningerne. Støtte kan tilde-
les efter ansøgning eller i medfør af regler om udbud, ek-
sempelvis når der gives støtte til myndighedsopgaver eller
lignende.

Hensigten med lovforslaget er at give mulighed for at kunne
gennemføre samtlige støtteordninger i Forordningen om
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, der kan finde anven-
delse i Danmark, med henblik på at sikre lovens anvendelig-
hed i hele perioden 2014-2020. De enkelte støtteordninger
skal være inden for rammerne af Partnerskabsaftalen og det
danske hav- og fiskeriudviklingsprogram, der er godkendt af
EU-Kommissionen.

Lovforslaget er opbygget med et kapitel om lovens anven-
delsesområde (kapitel 1), administrative bestemmelser (ka-
pitel 2), straffebestemmelser mv. (kapitel 3) og ikrafttrædel-
sesbestemmelser mv. (kapitel 4).

Forordningsgrundlaget beskriver de foranstaltninger, der
kan ydes støtte til, og betingelser herfor.

De konkrete støtteordninger kan få hjemmel i en kombinati-
on af flere af denne lovs foranstaltninger. Dermed kan ord-
ningerne blive bredere i deres sigte, og der kan sikres syne-
rgi og sammenhæng i programindsatsen.

Hvor EFF er opdelt efter tematiske akser, er EHFF opdelt
efter seks EU-prioriteter: 1) Bæredygtig udvikling af fiskeri,
2) Bæredygtig udvikling af akvakultur, 3) Kontrol, håndhæ-
velse og dataindsamling som ledsageforanstaltninger til den
fælles fiskeripolitik, 4) Bæredygtig udvikling af fiskeri- og
akvakulturområder, 5) Afsætning og forarbejdning og 6) Im-
plementering af den integrerede havpolitik.

Derudover er det under ESI-fondene, herunder EHFF, mu-
ligt at give støtte via finansielle instrumenter, ligesom der
fortsat er mulighed for at give økonomisk støtte til med-
lemsstaternes myndighedsopgaver i form af teknisk bistand.

4.1.1. Unionsprioritet 1, Bæredygtig udvikling af fiskeri

En af kerneindsatserne, der skal løftes under EHFF, er im-
plementeringen af den fælles fiskeripolitik, der er en hjørne-
sten i en bæredygtig udvikling af fiskeriet på EU-plan. Dette
gælder blandt andet en økosystembaseret fiskeriforvaltning,
der begrænser fiskeriets påvirkning af de marine økosyste-
mer gennem støtte til selektive redskaber, beskyttelse og
genopretning af den marine biodiversitet, bl.a. gennem støtte
til indsamling af marint affald, samt implementering og
håndtering af landingsforpligtelsen, der i perioden
2015-2019 gradvist vil implementere et forbud mod discard
(udsmid af fangster) i alle fiskerier.

Støtte til investeringer i selektive redskaber, miljømæssigt
skånsomt fiskeri og miljømæssige tiltag i øvrigt er i store
træk en videreførelse fra den tidligere programperiode, men
med et styrket fokus på at begrænse fiskeriets påvirkning af
marine økosystemer.

Det er ligeledes fortsat hensigten at støtte innovation, pilot-
projekter og investeringer på fiskerfartøjer, der foruden mil-
jømæssige formål kan have til hensigt at øge kvalitet og
værdi af fangsterne. Det er ligeledes fortsat muligt at støtte
tiltag, der har til hensigt at forbedre arbejdsmiljøet og sik-
kerheden om bord.

EHFF skal ydermere bidrage til løsningen af nye udfor-
dringer for medlemsstaterne i en eventuel regionaliseret til-
gang til fiskeriforvaltningen og til investeringer i fiskerihav-
ne.

En del af støtten under denne EU-prioritet anvendes til at
understøtte vandløbsrestaurering, i regi af de nationale vand-
planer og i henhold til Europa Parlamentets og Rådets direk-
tiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af ram-
me for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vand-
rammedirektivet).

4.1.2. Unionsprioritet 2, Bæredygtig udvikling af akvakultur

For akvakultur vil et centralt fokus for implementeringen af
EHFF være en realisering af målene i akvakulturstrategien. I
forordningen for den fælles fiskeripolitik er der krav om na-
tional udarbejdelse af en akvakulturstrategi, der også har
dannet grundlag for den del af Hav- og fiskeriudviklingspro-
grammet, der omhandler akvakultur. I henhold til EU-Kom-
missionens strategiske retningslinjer for en bæredygtig ud-
vikling af akvakultursektoren (KOM 2013/229), har akva-
kulturstrategien til formål at fremme en bæredygtig udvik-
ling af akvakultursektoren med fokus på blandt andet koor-
dineret fysisk planlægning (udpegning af egnede akvakul-
turområder), konkurrencedygtighed og lige vilkår.

I medfør af lovforslaget bliver det fortsat muligt at yde støtte
til produktive investeringer ud fra et bredt sigte, blandt andet
med fokus på nye produkter, øget værdi og kvalitet, miljø,
dyresundhed og -velfærd, ligesom det fortsat skal være mu-
ligt at støtte omlægning til økologisk akvakultur.
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Et nyt tiltag er muligheden for støtte til omkostninger for-
bundet med udpegning af egnede akvakulturområder, der
kan være med til at øge potentialet i akvakulturbrug og skå-
ne naturen. Det er ligeledes muligt at støtte en række nye
miljøtiltag i akvakulturbrug, herunder opstartsstøtte til nye
bæredygtige akvakulturbrugere, samt støtte til forsikrings-
ordninger på dette erhvervsområde.

4.1.3. Unionsprioritet 3, Kontrol, håndhævelse og dataind-
samling som ledsageforanstaltninger til den fælles fiskeripo-

litik

Kontrol og dataindsamling, herunder de myndighedsopga-
ver, der er for medlemsstaten i forbindelse hermed, er nye
støttemuligheder under EHFF. Indsatsen skal understøtte
den fælles fiskeripolitik for så vidt angår fiskerikontrol samt
indsamling, bearbejdning og analyse af data til brug for den
videnskabelige rådgivning. Kravene til medlemsstaternes
dataindsamling forventes øget fremadrettet, blandt andet
som led i implementeringen af den fælles fiskeripolitik.

Det er i forbindelse med støtte til fiskerikontrol muligt efter
EU-retsgrundlaget, at støtte medlemsstatens kompetente
myndigheders kontrolaktiviteter og tiltag, der sikrer den
nødvendige kapacitet til kontrol, herunder relevante investe-
ringer, ligesom det er muligt at støtte private investeringer i
indkøb og installation af udstyr, der kræves i forbindelse
med myndighedskontrol og håndhævelse.

4.1.4. Unionsprioritet 4, Bæredygtig udvikling af fiskeri- og
akvakulturområder

Under EHFF er det muligt at yde støtte til den økonomiske
og sociale udvikling i fiskeri- og akvakulturområder gennem
støtte til projekter samt til etablering og drift af FLAG i ud-
pegede fiskeri- og akvakulturområder.

Det er i den forbindelse muligt at støtte forberedelse og ud-
vikling af lokaludviklingsstrategier og yde støtte til gennem-
førelse af projekter under lokaludviklingsstrategierne samt
driftsstøtte til FLAG.

FLAGerne skal indstille projekter, der ligger inden for ram-
merne af Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og den loka-
le udviklingsstrategi, til støtte.

4.1.5. Unionsprioritet 5, Afsætning og forarbejdning

Indsatser møntet på afsætning og forarbejdning vil blandt
andet fokusere på innovation i forarbejdningssektoren, frem-
me af producentorganisationernes arbejde, herunder forbe-
redelse og gennemførelse af produktions- og afsætningspla-
ner samt udvikling af mærkningsordninger, sporbarhed og
certificering for så vidt angår bæredygtighed. En producen-
torganisation er en virksomhed eller organisation, som er
oprettet på initiativ af producenter, fiskere eller fartøjsejere
og som blandt andet har til formål at sikre planlægning af
produktionen og tilpasning til efterspørgsel, herunder
mængde og kvalitet.

Støtte til investeringer i forarbejdning i små og mellemstore
virksomheder (jf. Kommissionens henstilling 2003/361/EF
om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore
virksomheder) kan kun ydes som tilskud. Støtte til andre
virksomheder kan ydes via finansielle instrumenter, som ek-
sempelvis lån eller garantier eller andre risikodelingsinstru-
menter.

Som noget nyt i forhold til tidligere kan der ydes støtte til
håndtering af landingsforpligtelsen.

Under EHFF er det muligt at give støtte til oplagring, såle-
des at fisk, der ikke kan afsættes på markedet til en på for-
hånd fastsat udløsningspris, kan oplagres med henblik på se-
nere afsætning til konsum. Ordningen er ny og erstatter in-
terventionssystemet, der tidligere har været en del af mar-
kedsordningen og derfor ikke omfattet af EFF.

4.1.6. Unionsprioritet 6, Implementering af den integrerede
havpolitik

Til fremme af den integrerede havpolitik er det muligt at
støtte en række tiltag, herunder foranstaltninger, som be-
skytter havmiljøet, navnlig biodiversitet og beskyttede mari-
ne områder, såsom maritime Natura 2000-områder samt ind-
satser vedrørende havovervågning og kortlægning.

4.1.7. Finansielle instrumenter

Efter den generelle forordning kan støtte under ESI-fondene
ydes gennem tilskud, priser, tilbagebetalingspligtig bistand,
finansielle instrumenter eller en kombination heraf.

Finansielle instrumenter er defineret i Finansforordningen
som finansielle EU-støtteforanstaltninger afholdt som et
supplement over budgettet med henblik på at støtte et eller
flere af EU's specifikke politikmål. Sådanne instrumenter
kan have form af eksempelvis lån eller garantier eller andre
risikodelingsinstrumenter, og kan, hvor det er relevant, kom-
bineres med tilskud.

Under den gældende fiskeriudviklingslov findes der ikke be-
stemmelser om støtte til foranstaltninger vedrørende finan-
sielle instrumenter som dem, der er foreslået i denne lov.
Med lovforslaget åbnes der således, som noget nyt, mulig-
hed for at yde støtte ved hjælp af finansielle instrumenter.

I medfør af lovforslaget kan der ydes støtte til finansielle in-
strumenter, der er oprettet på EU-plan, og som forvaltes di-
rekte eller indirekte af EU-Kommissionen. Støtten omfatter
fx bidrag fra EHFF til fælles finansielle instrumenter for ga-
rantier og securitisering uden loft til fordel for små og mel-
lemstore virksomheder, der implementeres af Den Europæ-
iske Investeringsbank. Ved securitisering forstås en transak-
tion eller ordning, hvorved kreditrisikoen ved en ekspone-
ring eller en pulje af eksponeringer opdeles i trancher, jf. de-
finitionen heraf i Europa- Parlamentets og Rådets forord-
ning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige
krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om æn-
dring af forordning (EU) nr. 648/2012.
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Desuden kan der ydes støtte til finansielle instrumenter, der
er oprettet på nationalt, regionalt, tværnationalt plan eller på
tværs af grænser, og som forvaltes af Ministeriet for Føde-
varer, Landbrug eller Fiskeri eller under ministeriets ansvar.
Støtte kan blandt andet ydes til finansielle instrumenter, der
forbedrer lånefaciliteterne for virksomheder, enten i form af
lån direkte til virksomheder eller i form af garantistillelse
for lån.

For at kunne yde støtte til finansielle instrumenter er der
krav om gennemførelse af en forhåndsanalyse, der har doku-
menteret et markedssvigt eller ikke optimale investerings-
forhold, og den anslåede størrelse og det anslåede omfang af
det offentlige investeringsbehov.

Med loven sikres muligheden for, hvis det senere besluttes,
at iværksætte finansielle instrumenter.

4.2. Administration af støtteordninger

Med lovforslaget får fødevareministeren og ministeren for
by, bolig og landdistrikter bemyndigelse til hver for sig inde
for deres ressortområde at fastsætte de regler, der er nødven-
dige for at etablere og administrere konkrete støtteordninger
inden for rammerne af Partnerskabsaftalen og Hav- og fiske-
riudviklingsprogrammet samt i overensstemmelse med EU-
forordningsgrundlaget og national ret.

Der vil ved bekendtgørelse blive fastsat regler for ansøg-
ning, betingelser for støtte, støtteniveau, beregning af og ud-
betaling af støtte, prioritering og udvælgelse, afslag på an-
søgning, andre regler for behandling af ansøgninger samt re-
vision og regnskab. Det er endvidere hensigten, at der vil
blive fastsat regler om reduktion, bortfald og tilbagebetaling
af støtte ved manglende overholdelse af denne lov, regler
udstedt i medfør heraf, samt EU-retsgrundlaget.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan endvidere fast-
sætte regler om etablering og drift af FLAG.

4.3. Obligatorisk digital kommunikation

For at kunne pålægge borgerne og virksomhederne pligt til
at anvende digital kommunikation ved ansøgninger, anmod-
ninger mv. til det offentlige, skal dette være hjemlet i lov.

Med lovforslaget skabes der hjemmel til, at al relevant
skriftlig kommunikation mellem Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri eller Ministeriet for By, Bolig og Land-
distrikter og virksomheder eller fysiske personer skal foregå
digitalt.

Det foreslås, at hjemlen udformes som en bemyndigelse til
fødevareministeren og ministeren for by, bolig og landdi-
strikter til at fastsætte nærmere regler om digital kommuni-
kation. Derved bliver det muligt ved bekendtgørelse at fast-
sætte krav om anvendelse af bestemte it-systemer (herunder
særlige portalløsninger, elektroniske formularer, skemaer og
lignende) og særlige digitale formater mv.

Ved bekendtgørelse kan der endvidere, hvor det er relevant,
fastsættes bestemmelser, som skal lette overgangen til digi-
tal kommunikation. Der vil således kunne fastsættes bestem-
melser om undtagelse fra kravet om digital kommunikation,
fx for visse gruppers vedkommende eller i tilfælde, hvor
materialet på grund af sin særlige beskaffenhed ikke er eg-
net til digital fremsendelse.

Fødevareministeriet har etableret et klagesystem, hvorefter
de afgørelser truffet af ministeriets styrelser, som kan påkla-
ges, skal indbringes for Fødevareministeriets Klagecenter.
Det foreslås, at også klager over afgørelser truffet i henhold
til denne lov eller i henhold til regler udstedt i medfør af
denne lov omfattes af kravet om digital kommunikation.
Også klager over afgørelser, hvor NaturErhvervstyrelsen er
klageinstans, omfattes af kravet.

For at gøre kommunikationen mellem borgere/virksomheder
og myndigheder så overskuelig som mulig er det hensigten,
at enhver kommunikation skal finde sted enten gennem en
portalløsning etableret af Fødevareministeriet eller Ministe-
riet for By, Bolig og Landdistrikter (fx Tast selv-service) el-
ler gennem den digitale postløsning Offentlig Digital Post
under borger.dk eller virk.dk. Det vil afhænge af den på-
gældende kommunikations art og indhold, om det er den ene
eller den anden kommunikationskanal, der skal finde an-
vendelse.

Det vil fremgå af en bekendtgørelse, på hvilken måde kom-
munikationen mellem ministerierne og de pågældende virk-
somheder eller personer fremover skal foregå.

Erhvervet og andre relevante parter vil blive inddraget i for-
bindelse med udarbejdelse af bekendtgørelsen.

I den foreslåede bestemmelse, er det fastsat, at en digital
meddelelse anses for at være kommet frem til adressaten,
dvs. til modtageren af meddelelsen, når den er tilgængelig
for denne. En hvilken som helst skriftlig kommunikation,
som foretages digitalt, herunder også en afgørelse, som sen-
des via mail, via den offentlige digitale postløsning eller på
anden digital vis, er omfattet af bestemmelsen. Dette svarer
til, at et papirbrev anses for at være kommet frem, når det
pågældende brev er lagt i adressatens fysiske postkasse.

Det er normalt uden betydning, om en afgørelse er kommet
til adressatens kundskab. Det er således uden betydning, om
eller hvornår adressaten gør sig bekendt med indholdet af
meddelelsen. Adressaten bærer således alene risikoen ved
ikke at gøre sig bekendt med indholdet af meddelelsen.

Forslaget har betydning for alle meddelelser, herunder også
for om fx en indberetning eller lignende kan anses for retti-
dig fremkommet. Fremkomsttidspunktet er normalt afgøren-
de for, om en indberetning eller lignende til en myndighed
anses for rettidig.

Lovforslaget medfører ikke ændringer i de gældende prin-
cipper for beregning af frister i forbindelse med klager.
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En meddelelse til en myndighed vil normalt være tilgænge-
lig for myndigheden på det tidspunkt, hvor myndigheden
kan behandle eller læse meddelelsen. Dette tidspunkt vil
normalt blive registreret automatisk i en modtagelsesanord-
ning eller et datasystem. En meddelelse, der først er til-
gængelig efter kl. 24.00, anses normalt først for modtaget
den dag, meddelelsen er tilgængelig, uanset om afsenderen
måtte betragte meddelelsen som sendt før kl. 24.00.

Lovgivningen indeholder på nogle områder krav om eller
forudsætter, at dokumenter, som udarbejdes af fysiske per-
soner eller virksomheder eller andre myndigheder, skal være
underskrevet.

For at der ikke skal kunne opstå tvivl om, at underskriftskra-
vet kan opfyldes på anden måde end ved en personlig under-
skrift, foreslås det, at der indsættes en bestemmelse om, at
underskriftskravet kan opfyldes ved, at underskriveren an-
vender en teknik, der sikrer entydig identifikation af den på-
gældende, fx digital signatur.

Samtidig foreslås det, at ministrene kan fastsætte nærmere
regler om, hvordan kravet om personlig underskrift kan op-
fyldes, eksempelvis ved at den pågældende underskriver et
fysisk dokument og indscanner dokumentet som en pdf-fil.
Med den foreslåede bestemmelse sikres det, at under-
skriftskravet ikke udgør en unødig barriere for digital kom-
munikation.

4.4. Udvalg og rådgivning

Lovforslaget indeholder bestemmelser om nedsættelse af et
overvågningsudvalg, der skal varetage tilsyns- og opfølg-
ningsfunktioner i forbindelse med administration af støtte-
ordninger efter denne lov. Nedsættelsen af et overvågnings-
udvalg er forordningsbestemt i den generelle forordning.
Overvågningsudvalget vil blive sammensat af repræsentan-
ter for de berørte myndigheder, interesseorganisationer, ar-
bejdsmarkedets parter, foreninger og partnerskaber. For-
mandskabet for overvågningsudvalget vil blive varetaget af
NaturErhvervstyrelsen, der er den kompetente danske for-
valtningsmyndighed for Hav- og fiskeriudviklingssprogram-
met.

Fødevareministeren og ministeren for by, bolig og landdi-
strikter kan hver for sig inden for deres ressort nedsætte råd-
givende udvalg for støtteordninger efter denne lov. Endvide-
re kan ministrene indhente rådgivning hos andre udvalg,
som er nedsat i medfør af anden lovgivning. Det kan eksem-
pelvis være bestyrelsen for Grønt Udviklings- og Demon-
strationsprogram (GUDP).

I medfør af lovforslaget nedsætter ministeren for by, bolig
og landdistrikter et indstillingsudvalg, der udvælger og afgi-
ver indstilling om ansøgninger om godkendelse som støtte-
berettiget FLAG, samt udvælger og afgiver indstilling om
indsendelse af lokale udviklingsstrategier.

Fødevareministeren og ministeren for by, bolig og landdi-
strikter kan hver for sig inden for deres ressortområde fast-

sætte nærmere regler om, at de regionale vækstfora kan afgi-
ve indstilling eller udtalelse om projekter vedrørende støtte-
ordninger efter denne lov.

4.5. Klage, delegation og straf

Lovforslaget indeholder desuden bestemmelser om ad-
gangen til at klage, om delegation og om straf i forbindelse
med overtrædelser.

Fødevareministeren og ministeren for by, bolig og landdi-
strikter kan henlægge deres beføjelser vedrørende loven til
myndigheder og institutioner under ministerierne. Endvidere
kan ministrene efter aftale med vedkommende minister eller
vedkommende, kommunale organisation henlægge deres be-
føjelser vedrørende støtteordninger etableret i medfør af
denne lov til andre offentlige myndigheder eller institutio-
ner, og ministrene kan henlægge deres beføjelser til private
organisationer.

Fødevareministeren og ministeren for by, bolig og landdi-
strikter kan i forbindelse med delegation af kompetence fast-
sætte nærmere regler om adgangen til at klage over afgørel-
ser, der er truffet i henhold til denne lov eller regler udstedt i
medfør heraf, og om remonstration. Der kan fastsættes reg-
ler om, at sådanne afgørelser ikke kan indbringes for anden
administrativ myndighed, og om klagens form og indhold.
Ministrene bevarer deres fulde instruktionsbeføjelse og kan
ændre afgørelser, uden at der foreligger en klage.

Der vil kunne ifaldes bødestraf, hvis ansøger om støtte fx af-
giver urigtige oplysninger af betydning for vurdering af an-
søgningen, eller hvis en støttemodtager anvender støtten i
strid med vilkår fastsat for støttens anvendelse.

5. Økonomiske og administrative konsekvenser for det of-
fentlige

5.1. Økonomiske konsekvenser for det offentlige

Den del af lovforslaget, der skaber hjemmel for fødevaremi-
nisteren og ministeren for by, bolig og landdistrikter til at
etablere støtteordninger og yde støtte inden for rammerne af
EHFF, har ikke i sig selv økonomiske konsekvenser for sta-
ten. De økonomiske konsekvenser afhænger af, på hvilken
måde de foreslåede hjemler konkret bliver udmøntet. De
økonomiske konsekvenser for staten vil overordnet afhænge
af EU-budgettet til Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet
2014-2020, udformningen af Hav- og fiskeriudviklingspro-
grammet og i hvilket omfang andre offentlige midler end
statslige bidrager med den offentlige nationale medfinansie-
ring.

Som led i reformen af fiskeripolitikken er EHFF oprettet
som eneste EU-finansieringskilde for indsatser til gennem-
førelse af den fælles fiskeripolitik. Under EHFF er der afsat
5.749.331.600 Euro for samtlige medlemsstater til anvendel-
se i 2014-2020 til foranstaltninger under delt forvaltning.
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Som noget nyt finansieres foranstaltninger om fiskerikontrol
og dataindsamling samt markedsordningen for fiskeri- og
akvakulturprodukter under reglerne for delt forvaltning. Dis-
se foranstaltninger har tidligere været finansieret direkte af
EU-Kommissionen.

Danmark er tildelt omtrent uændrede midler til de tilsvaren-
de tidligere ordninger under EFF. Midlerne til fiskerikontrol

og dataindsamling er væsentligt forøget. I tildelingen er
midlerne i et vist omfang bundet til de EU-prioriteter, der er
defineret i forordningen om Den Europæiske Hav- og Fiske-
rifond. Fordelingen er vist i følgende tabel:

Tildeling af EHFF-midler til Danmark i 2014-2020

Mio. kr. (afrundet) TOTAL
Fiskeri og akvakultur (unionsprioritet 1 og 2)
Lokale aktionsgrupper (FLAG) (unionsprioritet 4)
Marked og forarbejdning eksklusiv oplagring (unionsprioritet 5)

996

Oplagring af fiskerivarer (unionsprioritet 5) 12
Dataindsamling (unionsprioritet 3) 299
Fiskerikontrol (unionsprioritet 3) 227
Integreret havpolitik (unionsprioritet 6) 19
I alt 1552

Det er en forudsætning for at kunne disponere over midlerne
fra EHFF, at der tilvejebringes offentlig national medfinan-
siering. Minimumskravet til offentlig national medfinansie-
ring er som hovedregel 25 pct. For fiskerikontrol er kravet
10 pct. (dog 30 pct. for kontrolfartøjer mv.), for dataindsam-
ling 20 pct. og for FLAG 15 pct. Der kræves ikke offentlig
national medfinansiering til oplagring af fiskerivarer.

Størrelsen af den offentlige nationale medfinansiering vil af-
hænge af den konkrete udmøntning af støttemulighederne.

Den offentlige nationale medfinansiering tilvejebringes fra
finanslovsbevillinger til Fødevareministeriet, Miljøministe-
riet og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Endvide-
re vil kommuner, regioner, andre offentlige myndigheder,
offentlige organer og offentlige fonde kunne deltage i med-
finansieringen.

For programperioden 2007-2013 udgjorde Danmarks andel
af EU's midler fra EFF ca. 995 mio. kr., og den tilsvarende
offentlige nationale medfinansiering udgjorde ca. 790 mio.
kr. Endvidere modtog Danmark støtte fra EU til fiskerikon-
trol og dataindsamling.

Som udgangspunkt er det frivilligt for medlemsstaterne, om
de ønsker at anvende foranstaltningerne under EHFF, dog er
enkelte indsatser obligatoriske. Danmark er således forplig-
tet til at gennemføre fiskerikontrol og dataindsamling, og
midlerne fra EHFF kan anvendes til delvis finansiering af
disse opgaver.

6 pct. af Danmarks andel af EU-midler til hav- og fiskeriud-
vikling reserveres i form af en resultatreserve.

EU-Kommissionen foretager således i 2019, i samarbejde
med NaturErhvervstyrelsen, en gennemgang af de resultater,
der er opnået ved udgangen af 2018 for Hav- og fiskeriud-
viklingsprogrammet. På baggrund af resultatgennemgangen
træffer EU-Kommissionen beslutning om frigivelse af den
del af resultatreserven, der er knyttet til de EU-prioriteter,

hvor de delmål, der er fastsat for programmet, er nået i
2018. Er delmålene for en EU-prioritet ikke nået, kan Dan-
mark foreslå en omfordeling af det dertilhørende beløb i re-
sultatreserven til de prioriteter, for hvilke delmålene er nået,
med henblik på at opnå den ønskede fremdrift i programmet.

I medfør af forordningsgrundlaget er der fastlagt et fælles
system til evaluering og overvågning med henblik på måling
af effekt af støtten under EHFF, herunder på tværs af EU-
medlemsstaternes hav- og fiskeriudviklingsprogrammer. Det
er hensigten at måle Hav- og fiskeriudviklingsprogrammets
fremskridt og resultat i forhold til de opstillede programmål
og målsætninger for støtten ved hjælp af en række nationale
og EU-fastsatte indikatorer, der blandt andet omfatter resul-
tatindikatorer og såkaldte outputindikatorer.

Udgifter til administration afholdes inden for de på Finans-
loven afsatte rammer.

Lovforslaget medfører udgifter for de kommuner og regio-
ner, der får mulighed for og vælger at deltage aktivt i ud-
møntningen af programmet, til at afholde udgifter til admi-
nistration og eventuel støtte til foranstaltninger omfattet af
lovforslaget. Der er således ikke tale om en lovpligtig kom-
munal eller regional opgave, men en deltagelse som kom-
munen eller regionen selv vælger.

Det forventes endvidere, at de relevante regioner og kom-
muner vil vælge at deltage aktivt i de lokale aktionsgrupper,
der skal udforme og gennemføre lokale udviklingsstrategier
og indstille, om der skal gives støtte eller afslag på støtte un-
der visse støtteordninger. Det er hensigten, at de lokale akti-
onsgrupper organiseres som foreninger, hvor myndigheder-
ne, efter bestyrelsen er nedsat, indgår på lige fod med priva-
te interessenter. Der er således ikke tale om en lovpligtig
kommunal eller regional opgave.

5.2. Administrative konsekvenser for det offentlige
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De administrative konsekvenser for staten vil afhænge af
den konkrete udmøntning af de nye tilskudsmuligheder un-
der Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, dvs. hvilke støtte-
ordninger der etableres, og hvilken administrationsmodel
der vælges.

Med EHFF indføres et større antal nye foranstaltninger, og
der stilles krav om mere omfattende dokumentation og rap-
portering til EU-Kommissionen for hver enkelt foranstalt-
ning.

Kravene til udarbejdelse af en partnerskabsaftale mellem
Danmark og EU-Kommissionen samt rapportering herom er
ligeledes nye administrative opgaver.

Ministeren for by, bolig og landdistrikter træffer beslutning
og fastsætter regler vedrørende FLAG, herunder om støtte-
ordninger, med hjemmel i lovforslaget. For disses vedkom-
mende forventes de administrative konsekvenser at være
fordelt mellem ministrene i overensstemmelse med ressort-
fordelingen, jf. Kongelig Resolution af 3. oktober 2011 og
samarbejdsaftaler mellem de pågældende ministerier om
fordeling af opgaverne.

En eventuel introduktion af støtte til finansielle instrumenter
vurderes at udgøre en yderligere administrativ belastning
som følge af krav om gennemførelse af en forhåndsvurde-
ring, udarbejdelse af finansieringsaftale eller strategidoku-
ment samt årlig udarbejdelse af en særlig rapport til EU-
Kommissionen om gennemførelsen af finansielle instrumen-
ter. Herudover vil der, afhængigt af den konkrete udmønt-
ning, være særlige krav til forvaltning og kontrol af finan-
sielle instrumenter, genanvendelse af midler indtil støttebe-
rettigelsesperiodens ophør samt anvendelse af midler efter
støtteberettigelsesperiodens ophør, hvilket nødvendiggør en
administrativ indsats.

Finansieringen fra EU vil blive udbetalt i henhold til forord-
ningsgrundlaget og reglerne om delt forvaltning, herunder
forskrifterne om forvaltning, revision og kontrol. For for-
valtningen indebærer det krav om fuldstændig beskrivelse af
sagsgangen, krav om flere kontrolled i sagsbehandlingen,
funktionsadskillelse, checklister, rapportering til EU-kom-
missionen og krav til IT-sikkerhed. I forhold til gældende
regler forventes det, at der bliver stillet større krav i forhold
til forvaltningen, kontrol, IT-sikkerhed og med hensyn til
rapportering til EU-Kommissionen.

Samlet set skønnes indførelse af nye støtteordninger med
hjemmel i de nye bemyndigelser at få administrative konse-
kvenser for staten som følge af EU-retsgrundlagets nye krav
til blandt andet sagsbehandling og kontrol. De administrati-
ve konsekvenser for staten afklares i det videre forløb med
den konkrete udmøntning af programmet og beslutningen
om, hvilke foranstaltninger, der skal medtages i de ord-
ninger, der skal gennemføres i Danmark. En del af de admi-
nistrative udgifter vil kunne medfinansieres af EHFF under
teknisk bistand.

Lovforslaget skønnes ikke at få direkte administrative kon-
sekvenser for regioner og kommuner.

Det forventes dog, at de relevante regioner og kommuner vil
deltage aktivt i FLAG. Der er ikke tale om en lovpligtig
kommunal eller regional opgave.

6. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervs-
livet mv.

Lovforslaget skønnes at have positive økonomiske konse-
kvenser for fiskeri- og akvakultursektoren, idet der tilveje-
bringes hjemmel til etablering af støtteordninger, således at
virksomheder og fiskerihavne får mulighed for efter ansøg-
ning at opnå offentlig støtte til gennemførelse af projekter
vedrørende investeringer, innovation og netværk mv. Der er
i øvrigt tale om frivillige ordninger.

Fiskeri- og akvakultursektoren er afhængig af de naturbe-
tingede og reguleringsmæssige produktionsmuligheder, og
indtjeningen er stærkt påvirket af prisudviklingen på de in-
ternationale markeder for fisk og akvakulturprodukter.

Det forventes, at forslaget vil kunne bidrage til at udvikle en
miljømæssigt og økonomisk bæredygtig produktion, blandt
andet gennem en forbedret regulering af ressourceudnyttel-
sen og ved at fremme innovation og værditilvækst.

Der forventes at være ændringer i de erhvervsrettede støtte-
ordninger i forhold til de hidtil gældende, men det forventes
ikke at medføre øgede administrative byrder.

Lovforslaget giver hjemmel til at kræve digital kommunika-
tion i forbindelse med støtteordningerne. Der vil i en over-
gangsperiode kunne forventes visse omstillingsomkost-
ninger for virksomheder og andre erhvervsdrivende, der sø-
ger støtte under EHFF, hvorefter disse dog vil kunne drage
fordel af en nemmere ansøgnings-, indberetnings- og udbe-
talingsprocedure samt samspil med det offentlige i øvrigt.

Lovforslaget har været forelagt Erhvervsstyrelsens Team Ef-
fektiv Regulering med henblik på en vurdering af, om lov-
forslaget skal forelægges Erhvervs- og Vækstministeriets
virksomhedsforum. Styrelsen vurderer ikke, at lovforslaget
indeholder administrative konsekvenser for erhvervslivet i et
omfang, der berettiger, at det bliver forelagt virksomhedsfo-
rum. Lovforslaget har derfor ikke været forelagt Erhvervs-
og Vækstministeriets virksomhedsforum.

7. Administrative konsekvenser for borgerne

Lovforslaget skønnes ikke at medføre administrative konse-
kvenser for borgerne.

8. Miljømæssige konsekvenser

Lovforslaget skønnes at have positive miljømæssige konse-
kvenser, idet der ydes støtte til en række tiltag, der har til
hensigt at begrænse fiskeri- og akvakultursektorens miljøpå-
virkning samt at beskytte og forbedre den akvatiske flora og
fauna.
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I overensstemmelse med de lovmæssige krav er der udarbej-
det en strategisk miljøvurdering i forbindelse med udarbej-
delsen af Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet.

Den foreløbige miljøvurderingsrapport, der er udarbejdet af
COWI, konkluderer, at programmets indsatser vurderes at
have en række positive indvirkninger på miljøet. Det frem-
går af miljøvurderingsrapporten, at programmet indtænker
og operationaliserer en række tværgående krav i den gene-
relle miljø- og naturbeskyttelsespolitik i programmets støtte-
ordninger, samtidig med at indsatsen i programmet lægger
op til en forøgelse af støtte til mere miljøvenlige produkti-
onsformer i fiskeri- og akvakultursektoren. En styrket mu-
lighed for at støtte udvikling af miljøteknologi er et yderli-
gere bidrag til at kontrollere og nedbringe det traditionelle
fiskeri og akvakulturs indvirkninger på miljøet.

9. Forholdet til EU-retten

Lovforslaget indeholder bestemmelser, der fastlægger ram-
merne for en række støtteordninger efter reglerne i forord-
ningen om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og efter
den generelle forordning.

I henhold til den generelle forordning skal Danmark udar-
bejde en partnerskabsaftale for perioden 1. januar 2014 - 31.
december 2020. Partnerskabsaftalen skal fastlægge den sam-
lede nationale ramme for anvendelsen af Den Europæiske
Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond,
Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for
Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og
Fiskerifond (EHFF) i Danmark, og den skal fastlægge de
overordnede rammer for implementering og forvaltning af
programmerne under de enkelte fonde. Partnerskabsaftalen
skal omfatte al støtte fra de pågældende fonde i perioden.

Partnerskabsaftalen for Danmark er fremsendt til EU-Kom-
missionen i marts 2014 og blev godkendt af EU-Kommissi-
onen i maj 2014. Aftalen vil blive revideret, når der er ind-
gået politisk aftale om den økonomiske fordeling af midler
under EHFF.

I henhold til forordningen om Den Europæiske Hav- og Fi-
skerifond og den generelle forordning skal der udarbejdes et
hav- og fiskeriudviklingssprogram. Hav- og fiskeriudvik-
lingsprogrammet indeholder en strategi med henblik på at
opfylde EU-prioriteterne for udvikling af fiskeri og akvakul-
tur samt relaterede sektorer gennem en række foranstalt-
ninger. Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, der skal være
i overensstemmelse med partnerskabsaftalen, skal godken-
des af EU-Kommissionen.

Det danske hav- og fiskeriudviklingssprogram forventes
fremsendt til EU-Kommissionen i ultimo 2014. EU-Kom-

missionen har en frist på seks måneder efter modtagelsen af
programmet til at godkende det.

EU's statsstøtteregler, særligt Kommissionens forordning
(EU) nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelsen
af artikel 107 og 108 i TEUF på de mininis-støtte, og Kom-
missionens forordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om vis-
se kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i
henhold til traktatens art. 107 og 108, vil blive anvendt, hvor
der vil være konkrete støtteordninger, som vil være omfattet
af artikel 107-109 i TEUF, og som ikke er undtaget i medfør
af dennes artikel 42.

10. Hørte myndigheder og organisationer mv.

Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 24. juni 2014
til den 5. august 2014 været sendt i høring hos følgende
myndigheder og organisationer mv.:

Advokatsamfundet, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, 3F,
Bornholmsregions kommune, Bæredygtigt Landbrug, Co-
penhagen Business School, Danish Seafood Association,
Danmarks Fiskehandlere, Danmarks Fiskeriforening Produ-
cent Organisation, Danmarks Naturfredningsforening, Dan-
marks Pelagiske Producentorganisation, Danmarks Sportsfi-
skerforbund, Danmarks Statistik, Danmarks Tekniske Uni-
versitet, Dansk Akvakultur, Dansk Amatørfiskerforening,
Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Ornitologisk For-
ening, Danske Havne, Danske Regioner, Datatilsynet, Det
Økologiske Fødevareråd, Det Økologiske Råd, DTU Aqua,
Dyrenes Beskyttelse, Finansrådet, Fiskeriets Arbejdsmiljø-
råd, Forbrugerrådet, Foreningen af Vandværker i Danmark,
Friluftsrådet, FRS-danske revisorer, Greenpeace, Hånd-
værksrådet, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, In-
stitut for menneskerettigheder, Kommunernes Landsfor-
ening, Konsumfiskeindustriens Arbejdsgiverforening, Kø-
benhavns Universitet, Landbrug og Fødevarer, Landdistrik-
ternes Fællesråd, Lokale Aktionsgrupper (FLAG), Landsor-
ganisationen i Danmark, Marine Ingredients Denmark, Na-
tur og Samfund, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder For-
bundet, Realkreditrådet, Regions Hovedstaden, Region
Sjælland, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Region
Nordjylland, Rigsrevisionen, Roskilde Universitet, Sam-
menslutningen af Danske Småøer, Skagensfiskernes Produ-
centorganisation, Syddansk Universitet, WWF Verdensna-
turfonden, Visit Denmark, Økologisk Landsforening, Aal-
borg Universitet, Aarhus Universitet.

11. Sammenfattende skema

Samlet vurdering af lovforslagets konsekvenser

Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter
Økonomiske konsekvenser for stat,
kommuner og regioner

Ingen De økonomiske konsekvenser for staten
vil afhænge af den konkrete udmønt-
ning af de nye tilskudsmuligheder under
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Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet,
dvs. hvilke støtteordninger der etable-
res, og hvilken administrationsmodel
der vælges.

Administrative konsekvenser for stat,
kommuner og Regioner

Ingen De administrative konsekvenser for sta-
ten vil afhænge af den konkrete ud-
møntning af de nye tilskudsmuligheder
under Hav- og fiskeriudviklingspro-
grammet.
Konsekvenserne for staten som følge af
de nye krav til blandt andet sagsbehand-
ling, kontrol og rapportering samt even-
tuelt iværksættelsen af nye ordninger af-
klares i det videre forløb med den kon-
krete udmøntning af programmet.
Desuden vurderes en eventuel introduk-
tion af støtte til finansielle instrumenter
at medføre yderligere administrative
konsekvenser som følge af blandt andet
krav om gennemførelse af en forhånds-
vurdering, særlige krav til forvaltning
og kontrol, gen-anvendelse af midler og
rapportering til EU-Kommissionen.

Økonomiske konsekvenser for er-
hvervslivet

Lovforslaget vurderes at have positive
konsekvenser for erhvervslivet.

Ingen

Administrative konsekvenser for er-
hvervslivet

Lovforslaget forventes ikke at medføre
øgede administrative konsekvenser for
erhvervslivet

Ingen

Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget vurderes at få positive mil-
jømæssige konsekvenser

Ingen

Administrative konsekvenser for bor-
gerne

Ingen Ingen

Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder bestemmelser, der fastsætter rammerne for en række
støtteordninger efter reglerne i EHFF.
Danmark skal udarbejde en partnerskabsaftale for perioden 1. januar 2014 -31.
december 2020, der skal fastlægge den samlede nationale ramme for anvendel-
sen af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Social-
fond, Sammenhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling
af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond i Danmark. Partner-
skabsaftalen skal fastlægge de overordnede rammer for implementering og for-
valtning af programmerne under de enkelte fonde, og den skal omfatte al støtte
fra de pågældende fonde i perioden.
Der skal desuden udarbejdes et hav- og fiskeriudviklingsprogram for perioden
2014-2020. Programmet gennemfører strategien med henblik på at opfylde EU-
prioriteterne for hav- og fiskeriudvikling og skal være i overensstemmelse med
partnerskabsaftalen. Programmet skal godkendes af EU-Kommissionen.
EU's statsstøtteregler, særligt Kommissionens forordning (EU) nr. 1407/2013 af
18. december 2013 om anvendelsen af artikel 107 og 108 i traktaten om Den
europæiske Unions funktionsmåde på de mininis-støtte, og Kommissionens for-
ordning nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse kategorier af støttes forenelighed
med det indre marked i henhold til traktatens art. 107 og 108, vil blive anvendt,
hvor der vil være konkrete støtteordninger, som vil være omfattet af artikel
107-109 i TEUF, og som ikke er undtaget i medfør af dennes artikel 42.

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser

Til § 1

Det er hensigten med lovforslaget at sikre det nationale
hjemmelsgrundlag for, at fødevareministeren og ministeren
for by, bolig og landdistrikter kan yde støtte i Danmark un-
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der den Europæiske Hav- og Fiskerifond (herefter EHFF)
inden for hver deres ressortområde.

Kompetencefordelingen mellem ministrene efter loven føl-
ger af den til enhver tid gældende ressortfordeling og aftaler,
der udmønter ressortfordelingen.

Der er med det nye EU-retsgrundlag for EHFF indført en
række ændringer, der medfører behov for en ny lov, idet den
hidtil gældende lov, nr. 1552 af 20. december 2006 om ud-
vikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudviklings-
loven), tager sit udgangspunkt i EU-retsgrundlaget for den
tidligere Fiskeriudviklingsfond (EFF), jf. Rådets forordning
(EF) Nr. 1198/2006 af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fi-
skerifond, som fandt anvendelse i perioden 2007-2013.

Formået med loven er at etablere støtteordninger under
EHFF, der skal bidrage til opfyldelse af Europa 2020-strate-
gien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og den
danske gennemførelse af den fælles fiskeripolitik samt den
integrerede havpolitik. Dette vil ske gennem målsætninger
om at fremme et miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffek-
tivt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri og akvakul-
tur.

Efter EU-retsgrundlaget for denne lov skal støtten under
fondene ydes i overensstemmelse med EU-principper og
-regler om delt forvaltning.

Bestemmelsen i det foreslåede stk. 2 fastlægger hvilke for-
anstaltninger, der kan etableres med hjemmel i denne lov.

Med henblik på at sikre denne lovs anvendelighed i hele pe-
rioden 2014-2020 medtages alle foranstaltninger i forord-
ningen om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, der kan
finde anvendelse i Danmark, selvom de ikke er prioriterede
på tidspunktet for denne lovs vedtagelse. Etablering af støt-
teordninger skal i henhold til forordningsgrundlaget ske in-
den for rammerne af Partnerskabsaftalen mellem Danmark
og EU-Kommissionen og det nationale hav- og fiskeriudvik-
lingsprogram. Den endelige prioritering af, hvilke støtteord-
ninger, der skal etableres, vil blive fastsat gennem de politi-
ske forhandlinger om udmøntning af programmet. Heri kan
blandt andet indgå ordninger, som videreføres fra den tid-
ligere programperiode 2007-2013, fx støtte til investeringer i
fiskerihavne, støtte til begrænsning af fiskeriets indvirkning
på miljøet, investeringer i fartøjer, investeringer i akvakultur
samt støtte til afsætningsfremme. Dertil kommer nye ord-
ninger vedrørende kontrol og håndhævelse samt dataind-
samling som ledsageforanstaltninger til den fælles fiskeripo-
litik.

Stk. 2, nr. 1-6, gengiver de seks unionsprioriteter, som
EHFF skal understøtte med henblik på opfyldelse af Europa
2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst
og gennemførelse af den fælles fiskeripolitik samt den inte-
grerede havpolitik. I forordningen om Den Europæiske Hav-
og Fiskerifonds enkelte artikler fastsættes de konkrete foran-
staltninger, der skal medvirke til at opfylde disse mål. I det
følgende uddybes de enkelte foranstaltninger under den en-

kelte unionsprioritet, som fremgår af forordningsgrundlagets
artikler.

I henhold til Kongelig Resolution af 3. oktober 2011 vareta-
ger ministeren for by, bolig og landdistrikter støtteordninger
vedrørende fremme af bæredygtig udvikling af fiskeri- og
akvakulturområdet i henhold til § 1, stk. 2, nr. 4.

Efter bestemmelsen i stk. 2, nr.1, foreslås det, at fødevare-
ministeren får mulighed for at etablere støtteordninger ve-
drørende bæredygtig udvikling af fiskeri, jf. Afsnit V, Kapi-
tel I (artikel 26-44), i forordningen.

Ministeren kan i henhold til artikel 26 i forordningen, der
omhandler innovation i fiskeriet, yde støtte til projekter, der
har til formål at udvikle eller indføre nye eller væsentligt
forbedrede varer, processer og teknikker, forvaltnings- og
organisationssystemer samt forbedret udstyr.

Ministeren kan i henhold til artikel 27 i forordningen, der
omhandler rådgivningstjenester, yde støtte til gennemførlig-
hedsundersøgelser og rådgivningstjenester, der vurderer le-
vedygtigheden af projekter, som kan være støtteberettigede
under programmet, ligesom det er muligt at støtte faglig råd-
givning om miljømæssig bæredygtighed samt virksomheds-
og markedsføringsstrategier.

Ministeren kan i henhold til artikel 28 i forordningen, der
omhandler partnerskaber mellem videnskabsfolk og fiskere,
yde støtte til oprettelse af netværk, aftaler med partnerskaber
eller sammenslutninger mellem et eller flere uafhængige vi-
denskabelige organer og fiskere, fiskeriorganisationer og
tekniske organer. Det er ligeledes muligt at yde støtte til de
aktiviteter, der foretages i henhold til disse netværk, aftaler
mellem partnerskaber eller sammenslutninger.

Ministeren kan i henhold til artikel 29 i forordningen, der
omhandler fremme af menneskelig kapital, jobskabelse og
social dialog i fiskeriet, yde støtte til erhvervsuddannelse,
livslang læring, fælles projekter, formidling af viden og in-
novativ praksis samt tilegnelse af nye erhvervsmæssige fær-
digheder. Det er ligeledes muligt at støtte netværk og ud-
veksling af erfaringer og bedste praksis mellem interessenter
i fiskeriet samt yde støtte til fremme af den sociale dialog på
EU-plan, nationalt, regionalt og lokalt plan med inddragelse
af fiskere, arbejdsmarkedets parter og andre relevante in-
teressenter.

Ministeren kan i henhold til artikel 30 i forordningen, der
omhandler diversificering af indtjeningsformer i fiskeriet og
nye former for indkomst, yde støtte til investeringer, der bi-
drager til en udvidelse af fiskernes indtjeningsmuligheder,
med henblik på at supplere indkomsten fra fangster, fx ved
investeringer i fisketurisme, fiskemiljøtjenester og uddan-
nelsesaktiviteter vedrørende fiskeri.

Ministeren kan i henhold til artikel 31 i forordningen, der
omhandler opstartsstøtte til unge fiskere, yde støtte til unge
fiskere, der ønsker at erhverve et fiskerfartøj for første gang.
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Ministeren kan i henhold til artikel 32 i forordningen, der
omhandler sundhed og sikkerhed, yde støtte til investeringer
om bord eller i personligt udstyr med henblik på at forbedre
hygiejne, sundhed, sikkerhed og arbejdsvilkår for fiskere.

Ministeren kan i henhold til artikel 33 i forordningen, der
omhandler midlertidigt ophør med fiskeriaktiviteter, yde
støtte til finansiering af foranstaltninger til midlertidigt op-
hør med fiskeriaktiviteter i tilfælde, hvor forhold nødvendig-
gør, at et givet fiskeri indstilles i en periode, for derefter at
kunne genoptages, herunder hvor midlertidigt ophør er fast-
sat i en forvaltningsplan eller i forbindelse med genopret-
ning af fiskebestande i indre farvande.

Ministeren kan i henhold til artikel 34 i forordningen, der
omhandler endeligt ophør med fiskeriaktivitet, yde støtte til
finansiering af foranstaltninger til fiskeres endelige ophør
med fiskeriaktivitet ved ophugning af fartøjer med det for-
mål, hvis nødvendigt, at bidrage til en tilpasning af kapacite-
ten (dvs. omfanget af fartøjer i antal, vægt og energifor-
brug), hvor den markedsbaserede fiskeriregulering ikke slår
fuldt til, eller i særlige situationer, fx hvor særlige, afgræn-
sede fiskerier må ophøre med kort varsel.

Ministeren kan i henhold til artikel 35 i forordningen, der
omhandler gensidige fonde for ugunstige vejrforhold og
miljøhændelser, bidrage til gensidige fonde, der skal betale
økonomisk godtgørelse til fiskere for økonomiske tab forår-
saget af ugunstige vejrforhold, miljøhændelser eller red-
ningsomkostninger for fiskere og fiskerfartøjer i tilfælde af
en ulykke til havs i forbindelse med deres fiskeriaktiviteter.
Med gensidige fonde forstås efter EHFF en ordning, som gi-
ver de tilsluttede fiskere mulighed for at forsikre sig selv,
hvorved der ydes godtgørelse til de tilsluttede fiskere for
økonomiske tab, forårsaget af forhold som omhandles i den
pågældende EU-bestemmelse.

Ministeren kan i henhold til artikel 36 i forordningen, der
omhandler støtte til systemerne for tildeling af fiskerimulig-
heder (dvs. kvoter), yde støtte til udformningen, udvik-
lingen, overvågningen, evalueringen og forvaltningen af sy-
stemerne for tildeling af fiskerimuligheder med henblik på
at tilpasse fiskeriaktiviteterne til fiskerimulighederne.

Ministeren kan i henhold til artikel 37 i forordningen, der
omhandler støtte til udformning og gennemførelse af beva-
ringsforanstaltninger (fx lukning af visse områder for fiske-
ri, anvendelse af redskaber mv.) og regionalt samarbejde,
yde støtte til udformning, udvikling og overvågning af tek-
niske og administrative midler, som er nødvendige for ud-
viklingen og gennemførelsen af bevaringsforanstaltninger,
fx i Natura 2000-områder, og regionalisering, herunder in-
teressenters deltagelse og medlemsstaters samarbejde om
udformningen og gennemførelsen af bevaringsforanstaltnin-
ger og regionalisering.

Ministeren kan i henhold til artikel 38 i forordningen, der
omhandler begrænsning af fiskeriets indvirkning på havmil-
jøet og tilpasning af fiskeriet til beskyttelse af arter, yde

støtte til køb af selektive fiskeredskaber og udstyr, der be-
grænser, og hvis muligt, eliminerer fiskeriets fysiske og bio-
logiske indvirkning på økosystemer eller havbunden. Det er
ligeledes muligt at yde støtte til køb af udstyr og investe-
ringer om bord, der har til hensigt at eliminere udsmid ved
at undgå og reducere uønskede fangster af kommercielle be-
stande, ligesom det er muligt at yde støtte til håndtering af
uønskede fangster om bord på fartøjerne.

Det er under forordningen ligeledes muligt at yde støtte til
indkøb af udstyr til beskyttelse af redskaber og fangster mod
beskyttede pattedyr og havfugle.

Ministeren kan i henhold til artikel 39 i forordningen, der
omhandler innovation i tilknytning til bevaring af havets
biologiske ressourcer, yde støtte til projekter, der har til for-
mål at udvikle eller indføre ny teknisk eller organisatorisk
viden, som kan mindske fiskeriaktivitetens indvirkning på
miljøet, herunder gennem bedre fangstmetoder og red-
skabsselektivitet, eller som har til formål at give en mere
bæredygtig udnyttelse af havets biologiske ressourcer og
sameksistens med beskyttede rovdyr. Denne indsats har til
formål at bidrage til gradvis eliminering af udsmid og bi-
fangster og lette overgangen til udnyttelse af ressourcerne i
overensstemmelse med landingsforpligtelsen, under hvilken
alle fangster skal landes.

Ministeren kan i henhold til artikel 40 i forordningen, der
omhandler beskyttelse og genopretning af marin biodiversi-
tet og marine økosystemer og godtgørelsesordninger inden
for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter, yde støtte til
fiskeres indsamling af affald fra havet, herunder fjernelse af
tabte fiskeredskaber, og til bygning, etablering eller moder-
nisering af faste eller mobile anlæg, der skal beskytte og
fremme den marine fauna og flora, såsom stenrev, herunder
den videnskabelige forberedelse og evaluering heraf. Det er
ligeledes muligt at støtte en bedre forvaltning eller bevarelse
af havets biologiske ressourcer samt iværksætte kompensati-
onsforanstaltninger for skader af fiskernes fangster forårsa-
get af sæler eller fugle.

Ministeren kan i henhold til artikel 41 i forordningen, der
omhandler energieffektivitet og modvirkning af klimaæn-
dringer, yde støtte til investeringer i udstyr eller investe-
ringer om bord, som har til formål at reducere emission af
forurenende stoffer eller drivhusgasser og øge energieffekti-
viteten for fiskerfartøjer.

Det er ligeledes muligt at yde støtte til energieffektivitetsre-
visioner og -ordninger samt undersøgelser af, hvorvidt alter-
native fremdriftssystemer og skrogets udformning bidrager
til fiskerfartøjets energieffektivitet.

Ministeren kan i henhold til artikel 42 i forordningen, der
omhandler merværdi, produktkvalitet og anvendelse af uøn-
skede fangster, yde støtte til investeringer, der skaber mer-
værdi for fiskevarer, navnlig ved at tillade, at fiskere fore-
tager forarbejdning, afsætning og direkte salg af deres egne
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fangster samt innovative investeringer om bord, der forbed-
rer kvaliteten.

Ministeren kan i henhold til artikel 43 i forordningen, der
omhandler fiskerihavne, landingssteder, auktionshaller og
nødhavne, yde støtte til investeringer, der forbedrer infra-
strukturen på disse steder, herunder investeringer i anlæg til
indsamling af affald, med henblik på at øge kvaliteten af,
kontrollen med og sporbarheden af de produkter, der landes,
samt at forbedre energieffektiviteten, miljøbeskyttelsen samt
sikkerhed og arbejdsvilkår.

Ministeren kan i henhold til artikel 44 i forordningen, der
omhandler ferskvandsfiskeri og akvatisk fauna og flora i
ferskvandsområder, yde støtte til forvaltning, genopretning
og overvågning af Natura 2000-områder (jf. Rådets direktiv
92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt
vilde dyr og planter, og Europa-Parlamentets og Rådets di-
rektiv 2009/147/EF af 30. november 2009 om beskyttelse af
vilde fugle), som er berørt af fiskeriaktiviteter og genopret-
telse af ferskvandsområder i overensstemmelse med vand-
rammedirektivet (jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ram-
me for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger), herun-
der vandrende arters gydepladser og vandringsveje. Det er
desuden muligt at yde støtte til modernisering eller etable-
ring af faste eller mobile anlæg, der skal beskytte og fremme
den akvatiske fauna og flora, såsom trævækst tæt på vand-
løb.

Efter bestemmelsen i stk. 2, nr. 2, foreslås det, at fødevare-
ministeren får mulighed for at etablere støtteordninger ve-
drørende bæredygtig udvikling af akvakultur, jf. Afsnit V,
Kapitel II (artikel 47-57), i forordningen.

Ministeren kan i henhold til artikel 47 i forordningen, der
omhandler innovation i akvakultur, yde støtte til projekter,
der har til formål at udvikle teknisk, videnskabelig eller or-
ganisatorisk viden inden for akvakulturbrug, særligt med
henblik på at reducere indvirkningen på miljøet, reducere af-
hængigheden af fiskemel og -olie, fremme en bæredygtig
anvendelse af ressourcer i akvakultursektoren, forbedre dy-
revelfærd eller lette nye bæredygtige produktionsmetoder.

Det er ligeledes muligt at støtte udviklingen og markedsfø-
ringen af nye akvakulturarter med godt markedspotentiale,
nye eller væsentligt forbedrede produkter, processer, forvalt-
nings- og organisationssystemer samt undersøgelser af den
tekniske eller økonomiske gennemførlighed af innovative
produkter eller processer.

Ministeren kan i henhold til artikel 48 i forordningen, der
omhandler produktive investeringer i akvakultur, yde støtte
til produktive investeringer i akvakultur. Det omfatter inve-
steringer, der har til hensigt at udvikle nye akvakulturpro-
dukter og opdrættede arter, forbedre akvakulturprodukters
kvalitet og værdi samt udvide akvakulturvirksomheders ind-
tjeningsmuligheder. Det gælder ligeledes investeringer i mo-
dernisering af akvakulturanlæg, herunder med henblik på

forbedring af arbejds- og sikkerhedsforhold, dyresundhed og
-velfærd, herunder indkøb af udstyr, der skal beskytte akva-
kulturbrugene mod vildtlevende rovdyr.

Som en del af de produktive investeringer er det endvidere
muligt at yde støtte til investeringer, der mindsker miljøpå-
virkningen, forbedrer ressourceeffektiviteten og energieffek-
tiviteten samt mindsker akvakulturvirksomheders indvirk-
ning på vandforbruget og -kvaliteten, herunder fremme af
lukkede akvakultursystemer med lavere vandforbrug og ud-
ledning, ligesom det er muligt at yde støtte til genopretning
af eksisterende akvakulturdamme eller -laguner.

Ministeren kan i henhold til artikel 49 i forordningen, der
omhandler forvaltnings-, vikar- og rådgivningstjenester for
akvakulturbrug, yde støtte til oprettelse af sådanne tjenester
samt indkøb af rådgivningstjenester af teknisk, videnskabe-
lig, juridisk, miljømæssig eller økonomisk art.

Ministeren kan i henhold til artikel 50 i forordningen, der
omhandler fremme af menneskelig kapital og netværk, yde
støtte til netværk og udveksling af erfaringer og bedste prak-
sis blandt akvakulturvirksomheder, erhvervsorganisationer
og andre interessenter.

Det er ligeledes muligt at yde støtte til erhvervsuddannelse,
livslang læring, formidling af viden og innovativ praksis, til-
egnelse af nye erhvervsmæssige færdigheder samt tiltag, der
har til hensigt at forbedre arbejdsvilkår og sikkerhed på ar-
bejdspladsen.

Ministeren kan i henhold til artikel 51 i forordningen, der
omhandler forøgelse af akvakulturbrugs potentiale, yde støt-
te til identifikation og kortlægning af de bedst egnede områ-
der til udvikling af akvakultur og områder, hvor akvakultur
bør udelukkes for at bevare sådanne områders rolle i økosy-
stemet. Det er ligeledes muligt at støtte forbedring og udvik-
ling af støttefaciliteter og infrastruktur, der er nødvendige
for at øge potentialet for akvakulturbrug og mindske akva-
kulturens negative indvirkning på miljøet, ligesom det er
muligt at støtte tiltag, gennemført af de kompetente myndig-
heder med henblik på at forhindre alvorlige skader på akva-
kultur eller efter registrering af øget dødelighed eller syg-
domme i akvakulturbrug.

Ministeren kan i henhold til artikel 52 i forordningen, der
omhandler tilskyndelse til nye akvakulturbrugere, der udø-
ver bæredygtig akvakultur, yde støtte til nye akvakulturpro-
ducenters oprettelse af miljømæssigt bæredygtige akvakul-
turvirksomheder.

Ministeren kan i henhold til artikel 53 i forordningen, der
omhandler omlægning til miljøledelse, miljørevision og
økologisk akvakultur, yde støtte til omlægning af konventio-
nelle akvakulturproduktionsmetoder til økologisk akvakultur
samt deltagelse i Den Europæiske Unions ordninger for mil-
jøledelse og miljørevision.

Ministeren kan i henhold til artikel 54 i forordningen, der
omhandler akvakultur, der yder miljøtjenester, yde støtte til
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akvakulturmetoder, der opfylder specifikke miljøbehov og
er omfattet af specifikke driftskrav som følge af udpegelsen
af marine Natura 2000-områder. Det er ligeledes muligt at
yde støtte til akvakulturaktiviteter, der omfatter bevaring og
forbedring af miljøet, biodiversitet og forvaltning af land-
skabet.

Ministeren kan i henhold til artikel 55 i forordningen, der
omhandler folkesundhedsforanstaltninger, yde støtte i form
af godtgørelse til bløddyrsopdrættere, såsom muslingepro-
ducenter, for midlertidig indstilling af høst af opdrættede
bløddyr af hensyn til folkesundheden i tilfælde af kontami-
nering som resultat af spredning af toksisk plankton eller
forekomst af biotoksinholdigt plankton.

Ministeren kan i henhold til artikel 56 i forordningen, der
omhandler foranstaltninger vedrørende dyresundhed og dy-
revelfærd, yde støtte til udgifter til kontrol med og udryddel-
se af sygdomme inden for akvakultur, initiativer, der tager
sigte på at mindske akvakulturens afhængighed af veteri-
nærmedicin samt udveksling af bedste praksis med henblik
på at fremme en hensigtsmæssig anvendelse af veterinærme-
dicin.

Det er også efter lovforslaget muligt at støtte etablering og
drift af sundhedsorganisationer inden for akvakultursektoren
samt godtgørelse af bløddyrsopdrættere for midlertidig ind-
stilling af deres aktiviteter som følge af usædvanlig masse-
dødelighed.

Ministeren kan i henhold til artikel 57 i forordningen, der
omhandler akvakulturforsikring, yde støtte til bidrag til en
akvakulturforsikring, der skal dække tab som følge af natur-
katastrofer, ugunstige vejrforhold, pludselige ændringer i
vandkvaliteten og -mængden, sygdomme inden for akvakul-
tur, svigt eller ødelæggelse af produktionsanlæg, som opera-
tøren ikke er skyld i.

Efter bestemmelsen i stk. 2, nr. 3, foreslås det, at fødevare-
ministeren får mulighed for at etablere støtteordninger ve-
drørende fremme af kontrol og håndhævelse samt dataind-
samling, jf. Afsnit V, Kapitel VI (artikel 76-77), i forord-
ningen.

Ministeren kan i henhold til artikel 76 i forordningen, der
omhandler kontrol og håndhævelse, blandt andet yde støtte
til finansiering af myndighedsopgaver i forbindelse med
kontrol og håndhævelse. Det er herunder muligt at finansie-
re gennemførelsen af kontrol, inspektion og håndhævelse
som pålagt af unionssamarbejdet, herunder indkøb, installa-
tion og/eller udvikling af teknologi.

Det er ligeledes muligt at finansiere udvikling, indkøb og in-
stallation af de komponenter, der er nødvendige for at sikre
datatransmission fra de aktører, der er involveret i fiskeri og
markedsføring af fiskevarer, til de relevante myndigheder,
herunder de nødvendige komponenter til elektroniske regi-
strerings- og indberetningssystemer (ERS), fartøjsovervåg-
ningssystemer (VMS) og automatiske identifikationssyste-
mer (AIS), som anvendes til kontrolformål. Det er desuden

muligt at finansiere udvikling, indkøb og installation af de
komponenter, der er nødvendige for at sikre sporbarhed for
fiskevarer og akvakulturprodukter.

Gennemførelse af programmer med henblik på udveksling
og analyse af data mellem medlemsstaterne, modernisering
og indkøb af patruljefartøjer, luftfartøjer og helikoptere samt
andre kontrolmidler er desuden myndighedsopgaver, som er
mulige at finansiere under denne foranstaltning. Dette gæl-
der også uddannelses- og udvekslingsprogrammer for perso-
nale med ansvar for overvågning og kontrol af fiskeriaktivi-
teter.

For bestande, der er omfattet af specifikke kontrol- og in-
spektionsprogrammer er det muligt at støtte programmer
forbundet med gennemførelsen af en handlingsplan samt
driftsomkostninger i forbindelse med levering af forstærket
kontrol.

Ministeren kan i henhold til artikel 77 i forordningen, der
omhandler dataindsamling, yde støtte til indsamling, forvalt-
ning og brug af data som pålagt af unionssamarbejdet, her-
under indsamling, forvaltning og anvendelse af data til vi-
denskabelige analyser og gennemførelse af den fælles fiske-
ripolitik samt nationale, tværnationale og subnationale fler-
årige stikprøveprogrammer. Dette gælder også forsknings-
undersøgelser til havs, overvågning af erhvervsfiskeri og re-
kreativt fiskeri til havs, herunder overvågning af bifangster
af pattedyr og havfugle, samt myndighedsrepræsentanters
deltagelse i regionale koordineringsmøder og andre møder.

Det er ligeledes muligt at yde støtte til forbedring af dataind-
samlings- og dataforvaltningssystemer samt gennemførelse
af pilotundersøgelser med henblik på at forbedre de nuvæ-
rende dataindsamlings- og dataforvaltningssystemer.

Efter bestemmelsen i stk. 2, nr. 4, foreslås det, at ministeren
for by, bolig og landdistrikter får mulighed for at etablere
støtteordninger vedrørende fremme af bæredygtig udvikling
af fiskeri- og akvakulturområder, jf. Afsnit V, Kapitel III
(artikel 62-64), i forordningen. Der vil være tale om støtte til
FLAG aktiviteter.

FLAGer vil være private foreninger, der er etableret i over-
ensstemmelse med regler fastsat af ministeren for by, bolig
og landdistrikter. Ministeren skal efter den generelle forord-
ning fastsætte de overordnede rammer for FLAGernes sam-
mensætning, blandt andet med henblik på at sikre god koor-
dinering med kommuner og regioner. Den eller de relevante
kommunalbestyrelser og det regionale vækstforum vil få
mulighed for at lade sig repræsentere i FLAGens bestyrelse.

I henhold til EU-retsgrundlaget skal FLAGerne udarbejde
en lokal udviklingsstrategi. FLAGernes arbejde skal fremme
borgerinddragelse og nærdemokrati. Civilsamfundet i
FLAGens område bør således i videst muligt omfang ind-
drages i forbindelse med udarbejdelse af den lokale udvik-
lingsstrategi og efterfølgende ved dens gennemførelse.
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For at understøtte processen med etablering af FLAGer og
med at igangsætte og koordinere aktiviteter under program-
met, kan der ansættes en koordinator. Koordinatoren skal i
øvrigt fungere som bindeled mellem de lokale aktionsgrup-
per og Ministeriet for By, bolig og Landdistrikter. Koordina-
torerne ansættes lokalt og kan medfinansieres via Hav- og
fiskeriudviklingsprogrammet.

Det er hensigten at yde støtte til forberedelse og udvikling af
lokale aktionsgrupper, herunder blandt andet til forberedelse
af lokale udviklingsstrategier.

Efter den gældende lov kan støtte blandt andet ydes til pro-
jekter, der har til formål at styrke konkurrenceevnen i fiske-
riområderne, omstrukturere og omlægge fiskerierhvervet,
fremme beskæftigelsesmulighederne, forøge værdien af
fiskeri- og akvakulturprodukter, etablere og udvikle facilite-
ter til gavn for små fiskersamfund og skabe attraktive leve-
vilkår i fiskeriområderne.

Ministeren kan i henhold til artikel 62 i forordningen, der
omhandler støtte fra EHFF til lokaludvikling styret af lokal-
samfundet, yde støtte til forberedelse og gennemførelse af
lokaludviklingsstrategier samt samarbejdsaktiviteter, drifts-
omkostninger og aktivitetsstyring.

Ministeren kan i henhold til artikel 63 i forordningen, der
omhandler gennemførelse af udviklingsstrategier styret af
lokalsamfundet, yde støtte til projekter, der understøtter gen-
nemførelsen af lokaludviklingsstrategier, der har til formål
at skabe værditilvækst og nye jobs, fremme innovation på
alle trin i fødevarekæden for fiskevarer og akvakulturpro-
dukter, støtte diversificering inden for og uden for erhvervs-
fiskeriet samt at fremme livslang læring, udnyttelse af miljø-
aktiver, fremme af social velfærd og kulturarven i fiskeri- og
akvakulturområder samt styrke den rolle som fiskerisam-
fund spiller for lokaludvikling.

Ministeren kan i henhold til artikel 64 i forordningen, der
omhandler samarbejdsaktiviteter, yde støtte til interterritori-
ale eller tværnationale samarbejdsprojekter samt forbereden-
de teknisk støtte til sådanne samarbejdsprojekter.

Artikel 35 i den generelle forordning vil være særlig rele-
vant for støtte vedrørende FLAG. Efter artiklen skal der
ydes støtte til kapacitetsopbygning, uddannelse og netværk
med henblik på at forberede og gennemføre en lokaludvik-
lingsstrategi. Artikel 35 stiller tillige blandt andet krav om,
at der ydes støtte til driftsomkostninger i forbindelse med
forvaltning af lokaludviklingsstrategien, og at der ydes støtte
til aktivitetsstyring under lokaludviklingsstrategien og for-
beredelse og gennemførelse af samarbejdsaktiviteter.

Efter bestemmelsen i stk. 2, nr. 5, foreslås det, at fødevare-
ministeren får mulighed for at etablere støtteordninger ve-
drørende fremme af afsætning og forarbejdning, jf. Afsnit
V, Kapitel V (artikel 66-69), i forordningen.

Ministeren kan i henhold til artikel 66 i forordningen, der
omhandler produktions- og afsætningsplaner, yde støtte til

forberedelse og gennemførelse af produktions- og afsæt-
ningsplaner. Det er pålagt producentorganisationer at udar-
bejde sådanne planer.

Ministeren kan i henhold til artikel 67 i forordningen, der
omhandler oplagringsstøtte, yde støtte til godtgørelse til an-
erkendte producentorganisationer og sammenslutninger af
producentorganisationer, som oplagrer fiskevarer, forudsat
at produkterne er oplagret i overensstemmelse med gælden-
de regler.

Ministeren kan i henhold til artikel 68 i forordningen, der
omhandler afsætningsforanstaltninger, yde støtte til tiltag,
der har til formål at oprette producentorganisationer, sam-
menslutninger af producentorganisationer eller brancheorga-
nisationer samt finde nye markeder og forbedre betingelser-
ne for at bringe arter med afsætningspotentiale, uønskede
fangster, som er landet i overensstemmelse med landingsfor-
pligtelsen, samt fiskevarer og akvakulturprodukter, som er
frembragt ved hjælp af metoder med lav indvirkning på mil-
jøet eller i økologiske akvakulturbrug, i omsætning.

Det er ligeledes muligt at fremme kvalitet og merværdi ved
at lette ansøgning om registrering af et givet produkt og ope-
ratørers tilpasning til krav og certificering ved økologisk
produktion, produktion af bæredygtige akvakulturprodukter
og fiskevarer, herunder fra kystfiskeri, samt miljøvenlige
forarbejdningsmetoder. Direkte afsætning af fiskevarer fra
mindre kystfiskeri samt præsentation og emballering kan li-
geledes støttes.

Under afsætningsforanstaltninger er det desuden muligt at
yde støtte til markedsundersøgelser, sporbarhedsindsatser,
og hvis relevant, udformning af et EU-miljømærke for fiske-
varer og akvakulturprodukter, ligesom det er muligt at støtte
standardkontrakter for små og mellemstore virksomheder
samt kommunikations- og salgsfremstød for at øge offent-
lighedens kendskab til bæredygtige fiskevarer og akvakul-
turprodukter.

Ministeren kan i henhold til artikel 69 i forordningen, der
omhandler forarbejdning af fiskevarer og akvakulturproduk-
ter, yde støtte til investeringer i forarbejdning af fiskevarer
og akvakulturprodukter, som bidrager til energibesparelser
eller til at mindske indvirkningen på miljøet, investeringer
som forbedrer sikkerhed, hygiejne, sundhed og arbejdsvilkår
og som støtter forarbejdning af fangster af kommercielle
fisk, der ikke kan anvendes til direkte konsum.

Det er ligeledes muligt at støtte investeringer i forarbejdning
af biprodukter fra hovedforarbejdningsaktiviteter, forarbejd-
ning af økologiske akvakulturprodukter samt investeringer
som fører til nye eller forbedrede produkter, processer eller
forvaltnings- og organisationssystemer.

Efter bestemmelsen i stk. 2, nr. 6, foreslås det, at fødevare-
ministeren får mulighed for at etablere støtteordninger ve-
drørende implementering af den integrerede havpolitik, jf.
Afsnit V, Kapitel VIII (artikel 79-80) i forordningen.
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Ministeren kan i henhold til artikel 70 i forordningen, der
omhandler specifikke mål i henhold til den integrerede hav-
politik, yde støtte til integreret havovervågning, herunder
den fælles fremme af beskyttelsen af havmiljøet, især dets
biodiversitet og beskyttede marine områder, så som Natura
2000-områder.

Ministeren kan i henhold til artikel 71 i forordningen, der
omhandler støtteberettigede operationer i henhold til den in-
tegrerede havpolitik, yde støtte til operationer, som gør det
muligt at bidrage til at nå målene i den integrerede havover-
vågning, herunder den fælles ramme for informationsud-
veksling (CISE). Det gælder blandt andet operationer, der
beskytter havmiljøet, dets biodiversitet og beskyttede mari-
ne områder, så som marine Natura 2000-områder, samt ope-
rationer, der forbedrer kendskabet til havmiljøets tilstand
med henblik på at oprette overvågningsprogrammer og ind-
satsprogrammer i henhold til havstrategidirektivet.

Efter bestemmelsen i stk. 2, nr. 7, foreslås det, at fødevare-
ministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter får
mulighed for at etablere støtteordninger vedrørende finan-
sielle instrumenter i henhold til den generelle forordning ar-
tikel 37-46, blandt andet med medfinansiering fra EHFF.

Finansielle instrumenter er defineret i finansforordningen
som finansielle EU-støtteforanstaltninger, afholdt som et
supplement over budgettet med henblik på at støtte et eller
flere af EU’s specifikke politikmål. Sådanne instrumenter
kan have form af fx egenkapital, lån eller garantier eller an-
dre risikodelingsinstrumenter, og kan, hvor det er relevant,
kombineres med tilskud.

De finansielle instrumenter kan medvirke til løsning af spe-
cifikke finansieringsbehov på kapitalmarkedet og skal være
i overensstemmelse med målene i Hav- og fiskeriudvik-
lingsprogrammet. De finansielle instrumenter skal være ret-
tet mod at finansiere investeringer, som forventes at være fi-
nansielt levedygtige, men som ikke kan opnå tilstrækkelig
finansiering fra kapitalmarkedet.

Under EFF er støtten ydet som tilskud, som det også vil væ-
re tilfældet for støtte under EHFF, men med lovforslaget gi-
ves der som noget nyt mulighed for at yde støtte til finan-
sielle instrumenter.

De endelige modtagere af støtte fra de finansielle instrumen-
ter er ikke udelukket fra også at modtage anden støtte til
samme investering eller virksomhed inden for rammerne af
statsstøttereglerne.

For at kunne yde støtte til finansielle instrumenter er der i
den generelle forordning krav om gennemførelse af en for-
håndsanalyse, der har dokumenteret markedssvigt eller ikke
optimale investeringsforhold, og den anslåede størrelse og
det anslåede omfang af det offentlige investeringsbehov.
Forhåndsvurderingen skal blandt andet også omfatte en vur-
dering af den merværdi, der opnås ved de finansielle instru-
menter, der påtænkes anvendt, en vurdering af omfanget af
private midler og yderligere offentlige midler, der vil blive

genereret hos den endelige støttemodtager som følge af det
finansielle instrument, en vurdering af de forventede resulta-
ter af de finansielle instrumenter, der påtænkes anvendt, og
vurdering af hvordan de pågældende finansielle instrumen-
ter kan bidrage til opnåelse af specifikke mål og resultater
for en relevant prioritet eller foranstaltning. Forhåndsvurde-
ringen skal være afsluttet, før fødevareministeren kan træffe
beslutning om støtte til finansielle instrumenter.

Støtte til finansielle instrumenter kan efter den generelle for-
ordning ske i form af støtte til finansielle instrumenter, der
er oprettet på EU-plan, og som forvaltes direkte eller indi-
rekte af EU-Kommissionen. Støtten omfatter fx bidrag fra
EHFF til fælles finansielle instrumenter for garantier og se-
curitisering uden loft til fordel for små og mellemstore virk-
somheder, der implementeres af Den Europæiske Investe-
ringsbank. Denne mulighed for støtte forventes ikke an-
vendt.

Støtte kan også efter den generelle forordning ydes til finan-
sielle instrumenter, der er oprettet på nationalt, regionalt,
tværnationalt plan eller på tværs af grænser, og som forval-
tes af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri eller
under ministeriets ansvar. Støtte kan blandt andet ydes til fi-
nansielle instrumenter, der forbedrer lånefaciliteterne for
virksomheder, enten i form af lån direkte til virksomheder
eller i form af garantistillelse for lån.

Muligheden for finansielle instrumenter fremgår ikke af det
aktuelle Hav- og fiskeriudviklingsprogram, men med loven
sikres muligheden, hvis det på baggrund af en senere for-
håndsanalyse besluttes at iværksætte finansielle instrumen-
ter.

Ministrene kan i henhold til artikel 79 i forordningen yde
støtte til finansielle instrumenter, der er oprettet på EU-plan,
og som forvaltes direkte eller indirekte af EU-Kommissio-
nen.

Ministrene kan i henhold til artikel 80 i forordningen yde
støtte til finansielle instrumenter, der er oprettet på nationalt,
regionalt, tværregionalt plan eller på tværs af grænser, og
som forvaltes af ministrene eller under ministrenes ansvar.
Støtten kan blandt andet ydes til finansielle instrumenter,
der forbedrer lånefaciliteter for virksomheder enten i form af
lån til virksomheder eller i form af garantistillelse for lån.

Den gældende fiskeriudviklingslov giver ikke mulighed for
at yde støtte ved hjælp af finansielle instrumenter.

Til § 2

Fødevareministeren og ministeren for by, bolig og landdi-
strikter skal som led i udmøntningen af støtteordninger un-
der EHFF fastsætte nærmere regler for disse.

De foreslåede bemyndigelser i § 2 svarer til bestemmelserne
i §§ 3, 5 og 7, i den gældende fiskeriudviklingslov. Dog er
de EU-retlige rammer for disse bestemmelser i programpe-
rioden 2014-2020 på nogle områder blevet justeret, og ind-
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holdet af bestemmelserne vil derfor være tilsvarende juste-
ret.

Efter EU-retsgrundlaget er det på flere områder medlemssta-
terne, der skal sikre nærmere regelfastsættelse. Den foreslå-
ede bestemmelse giver hjemmel til at fastsætte regler, som
supplerer bestemmelser i EU-retsgrundlaget for denne lov
og indeholder samtidigt de bemyndigelser, der er nødvendi-
ge for etablering og administration her i landet af støtteord-
ninger omfattet af § 1, stk. 2.

Som det var gældende under EFF er udgangspunktet for
støtten, at den bliver tildelt som tilskud efter ansøgning, idet
der dog kan være tale om, at tilskudsmodtager skal udpeges
efter reglerne om udbud.

Bemyndigelsen omfatter muligheden for at kunne tilpasse
støtteordninger i takt med ændrede forudsætninger, der fx
kan skyldes strukturelle eller økonomiske ændringer i fiske-
ri- og akvakultursektoren, budgetmæssige forhold eller i
EU-retsgrundlaget.

Bestemmelsen i stk. 2 bemyndiger ministrene til administra-
tivt at fastsætte regler om de støtteordninger, der kan ydes
støtte til. Bemyndigelsen vil kunne bruges til at bestemme,
hvilke nærmere definerede indsatser, der kan ydes støtte til.
Det er en forudsætning for bemyndigelsens anvendelse, at
foranstaltningerne er prioriterede i Hav- og fiskeriudvik-
lingsprogrammet og at eventuel nødvendig medfinansiering
er tilvejebragt ved finanslovsmidler eller tilvejebringes ved
anden offentlig medfinansiering.

Der vil være mulighed for at målrette anvendelsen af støtte-
ordningerne eller dele af støtteordningerne til særlige områ-
der ligesom det vil være muligt at afgrænse mulige støtte-
modtagere til støtteordningerne inden for rammerne af EU-
retsgrundlaget, blandt andet med henblik på at opnå den øn-
skede effekt af ordningen.

Ministrene kan med den foreslåede bemyndigelse fastsætte
betingelser for ansøgning om støtte navnlig i form af frist
for indsendelse af ansøgning, brug af særligt ansøgningsma-
teriale, og oplysninger, der skal fremgå af ansøgningen, her-
under vedlagt dokumentation.

Ministrene kan også med den foreslåede bemyndigelse fast-
sætte nærmere betingelser for at få støtte og om beregning
og udbetaling af støtte. Bemyndigelsen påtænkes navnligt
anvendt til at fastsætte regler om hvem, der kan ansøge om
støtte, støtteberettigede udgifter, krav om minimum- og
maksimumstørrelse af støtten, opnåelse af offentlige tilladel-
ser, gennemførelse af et projekt inden for en given projekt-
periode, specifikke krav, der er relevant for den pågældende
foranstaltning, ændringer af et projekt, kombination af støt-
ten med anden offentlig støtte, indsendelse af udbetalingsan-
modninger og antallet af udbetalinger.

Den foreslåede bemyndigelse vil også give ministrene mu-
lighed for at fastsætte regler om, hvilken betydning det har
for ydelsen af støtte, at ansøgeren tidligere har modtaget

støtte efter den foreslåede lov eller anden lov eller har mu-
lighed for at modtage støtte efter anden lov. Der kan fx være
behov for at fastsætte bestemmelser om, at en ansøger ikke
kan opnå støtte til den samme aktivitet eller under den sam-
me støtteordning mere end en gang, eventuelt inden for en
nærmere fastsat periode. Der vil blandt andet også være mu-
lighed for, at de pågældende ministre kan fastsætte regler
om den periode, hvor de fastsatte betingelser skal være op-
fyldte eller et projekt skal opretholdes.

Der er efter forordningsgrundlaget krav om, at støtte tildeles
i overensstemmelse med princippet om forsvarlig, økono-
misk forvaltning. Ved udmøntningen i støtteordninger er der
derfor krav om, at der opnås størst mulig effekt for midler-
ne. Den foreslåede bemyndigelse giver således ministrene
mulighed for at fastsætte regler om administration af støtte-
ordninger, herunder prioritering og udvælgelse af ansøg-
ninger, afslag på ansøgninger og om regnskab og revision.

Det er hensigten at bemyndigelsen skal bruges til at fastsæt-
te prioriterings- og udvælgelseskriterier i overensstemmelse
med EU-retsgrundlagets krav hertil. Udvælgelseskriterierne
vil blive fastlagt med inddragelse af Overvågningsudvalget
for fonden. Prioritering og udvælgelse af ansøgninger til
støtte sker for at sikre et projekts bidrag til EHFF's målsæt-
ninger, og at projektet falder inden for EHFF's anvendelses-
område. Prioriteringen af ansøgningerne kan ske på grund-
lag af en kvalitativ vurdering af ansøgningerne, som fx en
vurdering af det ansøgte projekts effekt og relevans i forhold
til formålet med støtten.

Ministrene kan give afslag til ansøgninger på baggrund af
udvælgelses- og prioriteringskriterierne. Bestemmelsen gi-
ver også mulighed for, at der kan fastsættes regler om afslag
eller delvist afslag på ansøgninger, uanset at der ikke er ind-
givet ansøgninger om et større støttebeløb, end der samlet er
budgetteret med til den konkrete foranstaltning. Denne mu-
lighed kan tænkes anvendt, hvis det vurderes, at ansøgninge-
rne ikke i tilstrækkeligt omfang kan imødekomme fastsatte
krav om kvalitet mv. Samtidig giver bestemmelsen mulig-
hed for at fastsætte regler om andre grunde, der kan begrun-
de et afslag.

Efter EU-retsgrundlaget stilles der krav om effektive for-
valtnings- og kontrolsystemer og i den forbindelse skal med-
lemsstaterne sikre, at der i relevant omfang stilles krav om
hensigtsmæssige regnskabssystemer og regnskabskoder for
den støtte, som støttemodtageren får. Ministeren bemyn-
diges derfor til at fastsætte nærmere regler herfor.

I henhold til den foreslåede bestemmelse i stk. 3 kan mini-
strene administrativt fastsætte regler om reduktion af ansøgt
støtte samt bortfald og tilbagebetaling af støtte ved manglen-
de overholdelse af denne lovs bestemmelser, de i medfør af
denne lov fastsatte bestemmelser og EU-retsgrundlaget.

I den gældende fiskeriudviklingslov § 7, stk. 1 og 2, er der
fastsat regler om bortfald og tilbagebetaling af støtte i en
række nærmere bestemte tilfælde.
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I EU-retsgrundlaget for programperioden 2014-2020 er der
fastsat retlige rammer for de vurderinger, der skal ligge til
grund for fastsættelse af krav om reduktion af støtte samt
om bortfald og tilbagebetaling af støtte i tilfælde af
manglende overholdelse af de betingelser, der er fastsat for
støtten.

Der skal foretages en konkret vurdering af art og grovheden
af en overtrædelse og det eventuelle tab for EHFF, i de til-
fælde hvor der sker en overtrædelse af EU-forordnings-
grundlaget. På den baggrund foretages en forholdsmæssig
nedsættelse af støtten.

Lovforslaget fastlægger derfor ikke som hidtil detaljerede
regler om bortfald og tilbagebetaling, men rummer alene
hjemmel til at fastsætte regler herom, nærmere bestemt i
hvilke tilfælde, der skal ske bortfald og tilbagebetaling. Der
er foreslået en tilsvarende bemyndigelse til at fastsætte reg-
ler om reduktion af støtte.

Som følge heraf er det fødevareministeren og ministeren for
by, bolig og landdistrikter, der i supplerende, nationale reg-
ler endeligt fastlægger, hvordan de nævnte EU-regler om re-
duktion af støtte, bortfald af tilsagn og tilbagebetaling af
støtte anvendes i Danmark. Tilbagebetalingskrav omfatter
såvel nationale midler som EU-midler.

Der vil navnlig blive tale om bortfald af tilsagn og tilbage-
betaling af støtte, hvor der er tale om manglende overholdel-
se af forpligtelser, der følger direkte af denne lov. Reduktion
af støtte vil dermed navnlig ske efter en konkret vurdering i
tilfælde, hvor støttemodtageren har overtrådt de betingelser,
der i øvrigt fastsættes i bekendtgørelserne om støtteo-
rdninger, jf. bemærkningerne til § 2, stk. 2.

I henhold til bestemmelsen i stk. 4 kan ministeren for by,
bolig og landdistrikter fastsætte regler for etablering og drift
af lokale aktionsgrupper under Hav- og fiskeriudviklings-
programmet.

Bestemmelsen svarer til gældende lovs § 3, nr. 5. Efter den
gældende lov er denne bestemmelse blevet anvendt til at
fastsætte regler om drift af FLAG under fiskeriudviklings-
programmet. Bestemmelsen giver bemyndigelse til at fast-
sætte regler om drift af FLAG, herunder sammensætning og
funktioner.

Til § 3

Bestemmelsen bemyndiger fødevareministeren og ministe-
ren for by, bolig og landdistrikter til at varetage andre opga-
ver forbundet med administration af Hav- og fiskeriudvik-
lingsprogrammet. Bestemmelsen giver blandt andet mini-
strene mulighed for at indgå aftaler med fx kommuner, loka-
le aktionsgrupper eller finansieringsvirksomheder om del-
tagelse i administration og kontrol af støtteordninger.

Til § 4

Det er fastsat i EU-retsgrundlaget, at der skal tilvejebringes
offentlig national medfinansiering. Kravet til den offentlige
nationale medfinansiering for EHFF vil afhænge af den kon-
krete udmøntning af støttemulighederne. Den offentlige na-
tionale medfinansiering tilvejebringes i væsentlig grad fra
finanslovsbevillinger til Fødevareministeriet, Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter og Miljøministeriet. Den fore-
slåede bestemmelse giver, som den gældende fiskeriudvik-
lingslovs § 4 tillige mulighed for, at kommuner og andre of-
fentlige myndigheder end Fødevareministeriet, Ministeriet
for By, Bolig og Landdistrikter og Miljøministeriet, offent-
ligretlige organer og offentlige fonde, kan deltage i finansie-
ringen.

Det fremgår af den generelle forordning, hvilke finansie-
ringskilder, der kan betragtes som offentlig national medfi-
nansiering. Det vil således være muligt for kommuner, re-
gioner, andre offentlige myndigheder, offentlige organer og
offentlige fonde, at deltage i finansieringen.

Det EU-retlige begreb, offentligretlige organer, omfatter ef-
ter forordningsgrundlaget et organ, der er oprettet specielt
med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog
ikke behov af industriel eller kommerciel karakter, som er
en juridisk person, hvis drift enten for størstedelens ved-
kommende finansieres af staten, regionale eller lokale myn-
digheder eller andre offentligretlige organer, eller hvis drift
er underlagt disses kontrol, eller hvortil staten, regionale el-
ler lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer
udpeger mere end halvdelen af medlemmerne i administrati-
ons-, ledelses- eller tilsynsorganet. Offentligretlige organer
er defineret i den generelle forordning artikel 2, nr. 16.

Efter EU-retsgrundlaget vil det ikke være muligt, at midler
fra private organisationer og almennyttige fonde kan indgå i
medfinansieringen, som danner grundlag for hjemtagning af
EU-medfinansiering.

Den foreslåede bestemmelse i stk. 2 indeholder, som i den
gældende lovs § 4, stk. 2, en bemyndigelse for fødevaremi-
nisteren og ministeren for by, bolig og landdistrikter til at
fastsætte regler om at kommuner og andre offentlige myn-
digheder, offentligretlige organer og offentlige fonde kan bi-
drage til den offentlige finansiering, som danner grundlag
for hjemtagning af EU-medfinansiering. Det vil således kun-
ne fastsættes ved bekendtgørelse, for hvilke støtteordninger
medfinansiering fra andre offentlige myndigheder mv. vil
kunne ske og betingelser for sådan medfinansiering, herun-
der hvilke krav til dokumentation heraf, der skal opfyldes.
Det præciseres i denne sammenhæng, at blandt andet Fiske-
afgiftsfonden kan deltage i finansieringen. Fiskeafgiftsfon-
dens midler stammer fra produktionsafgifter, der opkræves
af landingsværdien.

I den gældende lov har bestemmelsen har været anvendt til
at sikre offentlig medfinansiering til enkelte konkrete støtte-
ordninger, som eksempelvis til støtte til investeringer i kom-
munale havne, hvor kommunens egne midler har udgjort
den offentlige medfinansiering, og hvor der ikke har været
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afsat midler på finansloven. Det er hensigten at anvende an-
den offentlig medfinansiering i begrænset omfang.

Til § 5

Som i den gældende lovs § 7, stk. 3, foreslås der med stk. 1
fortsat en bestemmelse om, at krav om tilbagebetaling af
modtaget støtte skal tillægges renter, og at rentesatsen fast-
sættes til den referencesats med tillæg af renter, der fremgår
af lov om renter ved forsinket betaling, lovbekendtgørelse
nr. 459 af 13. maj. 2014 om renter og andre forhold ved for-
sinket betaling. I det omfang der fastsættes renteberegnings-
regler i EU-retsgrundlaget vil renteberegningen skulle fore-
tages i overensstemmelse hermed.

Den foreslåede stk. 2 svarer til § 8 a i den gældende fiskeri-
udviklingslov. Bestemmelsen vil indebære, at tilbagesøg-
ningskrav i forbindelse med støtte, der er finansieret af såvel
nationale som EU-midler fra EHFF, i deres helhed forældes
efter de regler, der er fastsat i de gældende forordninger. Ef-
ter de gældende regler indebærer det, at disse krav forældes
efter artikel 3, stk. 1, i Rådets forordning (EF, Euroatom) nr.
2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Euro-
pæiske Fællesskabers finansielle interesser (svigsforord-
ningen), jf. EF-Tidende 1995, L 312, s. 1, der blandt andet
fastlægger en forældelsesfrist for retsforfølgning, der som
udgangspunkt er fire år fra det tidspunkt, hvor den relevante
uregelmæssighed, fandt sted.

EU-Domstolen har ved dom af 15. januar 2004 i sagen
C-278/02, Handlbauer, fastslået, at artikel 3, stk. 1, også fin-
der anvendelse på administrative foranstaltninger omfattet af
forordningens artikel 4, stk. 1, herunder tilbagesøgnings-
krav.

Ifølge forordningens artikel 3, stk. 1, er forældelsesfristen
for retsforfølgning fire år fra det tidspunkt, hvor den rele-
vante uregelmæssighed fandt sted. Hvad angår vedvarende
eller gentagne uregelmæssigheder regnes forældelsesfristen
fra den dag, da uregelmæssigheden er ophørt. Forældelses-
fristen for retsforfølgning afbrydes af enhver handling fra
den kompetente myndigheds side, som den pågældende gø-
res bekendt med, og som vedrører undersøgelse eller retsfor-
følgning af uregelmæssigheden. Efter hver afbrydelse løber
forældelsesfristen videre. Forældelse indtræder dog senest
den dag, hvor en frist, der er dobbelt så lang som forældel-
sesfristen, udløber, uden at den kompetente myndighed har
pålagt en sanktion. Det sidstnævnte gælder dog ikke i de til-
fælde, hvor den administrative procedure er suspenderet i
overensstemmelse med forordningens artikel 6, stk. 1, der
giver mulighed for at suspendere proceduren, hvis der er an-
lagt straffesag mod vedkommende for samme forhold.

Bestemmelsen vil omfatte krav om tilbagebetaling af støtte
(dvs. tilbagesøgningskrav) og eventuelle krav på renter i for-
bindelse hermed.

Ved nationale midler forstås midler på grundlag af hvilke,
der har været søgt EU-medfinansiering i forbindelse med
den pågældende støtte. Der kan være tale om midler fra of-

fentlige myndigheder, herunder staten, regioner og kommu-
ner, offentligretlige organer samt midler fra Fiskeriafgifts-
fonden.

En tilsvarende bestemmelse er indsat i den gældende fiskeri-
udviklingslov ved § 32 i lov nr. 523 af 6. juni 2007 om æn-
dring af forskellige lovbestemmelser og forældelse af for-
dringer mv.

Til § 6

Med forslaget til stk. 1 bemyndiges fødevareministeren og
ministeren for by, bolig og landdistrikter til at kunne fast-
sætte regler om, at al skriftlig kommunikation til og fra Fø-
devareministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter om forhold omfattet af denne lov eller af regler ud-
stedt i medfør af denne lov skal foregå digitalt.

Bemyndigelsen påtænkes udnyttet således, at pligten til at
kommunikere digitalt mellem ministerierne og virksomhe-
derne mv. også omfatter kommunikation mellem ministeri-
erne og en rådgiver, fx en konsulent, advokat eller lignende,
som optræder på virksomhedens eller borgerens vegne over
for ministerierne.

Kravet om digital kommunikation vil blive udmøntet løben-
de i takt med, at de digitale løsninger er på plads, og den
fornødne teknologi er til stede.

Kravet indebærer blandt andet, at skriftlige henvendelser
mv. til ministerierne om forhold, som er omfattet af denne
lov eller af regler, som er udstedt i medfør af denne lov, ikke
anses for behørigt modtaget i ministeriet, hvis de indsendes
på anden vis end den foreskrevne digitale måde.

Hvis oplysninger mv. sendes til ministeriet på anden måde
end den foreskrevne digitale måde, eksempelvis pr. brev,
følger det af den almindelige vejledningspligt, jf. forvalt-
ningslovens § 7, at ministeriet må vejlede om reglerne på
området, herunder om pligten til at kommunikere på den
foreskrevne digitale måde.

De sanktioner, der i dag er knyttet til manglende indberet-
ning eller indsendelse i papirform, vil også finde anvendel-
se, når indberetning eller indsendelse ikke sker i overens-
stemmelse med de krav om digital indberetning, der fastsæt-
tes i bekendtgørelse i henhold til dette lovforslag.

Af bekendtgørelserne, der udmønter bemyndigelsen, vil det
komme til at fremgå, hvem der omfattes af pligten til at
kommunikere digitalt med Fødevareministeriet og Ministe-
riet for By, Bolig og Landdistrikter, om hvilke forhold og på
hvilken måde.

Der vil efter forslaget kunne stilles krav om, at virksomhe-
der og borgere oplyser en e-mailadresse, som ministerierne
kan anvende til kontakt i forbindelse med behandlingen af
en konkret sag eller henvendelse. Dette forventes i praksis at
være vedkommende virksomheds eller borgers e-mailadres-
se i Offentlig Digital Post.
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Der vil også kunne stilles krav om anvendelse af digital sig-
natur eller lignende i forbindelse med andre former for digi-
tal kommunikation, eksempelvis via digitale selvbetjenings-
løsninger, så ministerierne har sikkerhed for, at afsenderen
er den, som vedkommende giver sig ud for at være.

Der kan efter forslaget ved bekendtgørelse stilles krav om,
at virksomheden skal anvende bestemte it-systemer og sær-
lige digitale formater for at sikre, at ministerierne kan hånd-
tere de modtagne indberetninger.

Med den foreslåede udformning af bestemmelsen som en
bemyndigelse er det muligt ved bekendtgørelse at fastsætte
regler om, at visse grupper ikke skal være omfattet af kravet
om pligtmæssig digital kommunikation. Undtagelsesmulig-
heden tænkes at have en yderst begrænset rækkevidde.

Herudover vil det være muligt for virksomheder eller borge-
re efter ansøgning at opnå dispensation fra kravet om digital
kommunikation. Dispensation vil kun undtagelsesvist blive
givet, fx til de ansøgere om støtte efter denne lov, der bor i
områder, hvor det er teknisk problematisk at koble sig på in-
ternettet.

Hvad angår fritagelse for tilslutning til Offentlig Digital Post
henvises der i det hele til de regler, som Finansministeriet
og Erhvervs- og Vækstministeriet har fastsat om henholds-
vis fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig
Digital Post mv. og fritagelse af juridiske enheder med
CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktivite-
ter for tilslutning til Offentlig Digital Post. Fritagelse for til-
slutning til Offentlig Digital Post medfører ikke samtidig fri-
tagelse for pligten til at benytte en af Fødevareministeriet el-
ler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter etableret por-
talløsning til kommunikation vedrørende forhold omfattet af
denne lov.

Det forhold, at en virksomhed eller en borger oplever, at den
pågældendes egen computer ikke fungerer, at den pågælden-
de har mistet koden til sin digitale signatur eller oplever
lignende hindringer, som det er op til den pågældende at
overvinde, kan ikke føre til fritagelse for pligten til digital
kommunikation. I så fald må den pågældende eksempelvis
anmode en rådgiver om at varetage kommunikationen på
den pågældendes vegne.

Efter forslaget til stk. 2 bemyndiges ministrene endvidere til
at kunne fastsætte regler om vilkår og formater for an-
vendelse af digital kommunikation.

Med stk. 3 foreslås det fastlagt, hvornår en digital meddelel-
se må anses for at være kommet frem til adressaten for med-
delelsen, det vil sige modtageren af meddelelsen. Meddelel-
sen anses for at være kommet frem til adressaten for medde-
lelsen, når den er tilgængelig for adressaten. Meddelelsen
anses for at være tilgængelig for adressaten fra det tids-
punkt, hvor adressaten har mulighed for at gøre sig bekendt
med indholdet af meddelelsen. Det er således uden betyd-
ning, om eller hvornår adressaten gør sig bekendt med ind-
holdet af meddelelsen. Det vil sige med samme retsvirknin-

ger som fysisk post, der anses for at være kommet frem, når
den pågældende meddelelse mv. er lagt i modtagerens fysi-
ske postkasse.

Det er i denne forbindelse uden betydning, om adressaten
for myndighedens meddelelse har bragt sig i stand til at tilgå
meddelelsen, fx hvis modtageren af en meddelelse, som
myndigheden har sendt til den pågældende via den offent-
lige digitale postløsning, ikke har skaffet sig den fornødne
offentlige digitale signatur til at modtage meddelelser i den
offentlige digitale postløsning, jf. lov om Offentlig Digital
Post, eller modtageren i sit elektroniske system har installe-
ret anordninger (spamfiltre, firewalls osv.), som afviser at
modtage meddelelser.

Det er endvidere uden betydning, om adressaten oplever, at
vedkommendes egen computer ikke fungerer, at vedkom-
mende har mistet koden til sin digitale signatur eller oplever
lignende hindringer, som det er op til adressaten at overvin-
de.

Bestemmelsen finder anvendelse både på meddelelser, som
frivilligt sendes digitalt, og på meddelelser, som det er obli-
gatorisk at sende digitalt.

En meddelelse vil normalt være tilgængelig for ministerier-
ne på det tidspunkt, hvor ministerierne kan behandle med-
delelsen. Dette tidspunkt vil normalt blive registreret auto-
matisk i en modtagelsesanordning eller et datasystem. En
meddelelse, der først er tilgængelig efter kl. 24.00, anses
normalt først for modtaget den dag, meddelelsen er tilgæn-
gelig, uanset om afsenderen betragter meddelelsen som
sendt før kl. 24.00.

IT-problemer hos ministerierne (nedbrud, midlertidig kapa-
citetsnedgang mv.) kan betyde, at en digital meddelelse ikke
kan afleveres til ministerierne. Opstår problemer tæt på fri-
sten for indgivelsen af meddelelsen, og kan problemerne fø-
re til, at fristen for indgivelse af meddelelsen ikke kan over-
holdes, anses meddelelsen for at være kommet frem inden
for fristen, hvis den gøres tilgængelig for styrelsen inden for
en rimelig tid efter, at forhindringen er ophørt.

Kan modtagelsestidspunktet for en digital meddelelse til en
myndighed ikke fastlægges som følge af problemer med
myndighedens it-system eller andre lignende problemer, må
meddelelsen anses for at være kommet frem på det tids-
punkt, hvor meddelelsen blev afsendt, hvis der kan frem-
skaffes pålidelige oplysninger om afsendelsestidspunktet.
Det vil således ikke kunne komme virksomheden til skade,
at indberetning modtages efter fristens udløb, hvis dette
skyldes systemnedbrud hos myndigheden.

Bestemmelsen i stk. 4 vedrører fravigelse af under-
skriftskrav for dokumenter, der er udstedt af andre end Fø-
devareministeriet eller Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter, hvor det efter denne lov eller regler udstedt i medfør
af denne lov er krævet, at dokumentet er underskrevet. Un-
derskriftskravet kan fremgå udtrykkeligt eller forudsæt-
ningsvist af de pågældende regler.
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For at der ikke skal kunne opstå tvivl om, at virksomheder
og borgere kan opfylde underskriftskravet på anden måde
end ved personlig underskrift, foreslås det, at der indsættes
en bestemmelse om, at underskriftskravet kan opfyldes ved,
at underskriveren anvender en teknik, der sikrer entydig
identifikation af den pågældende, fx digital signatur.

Samtidig foreslås det i stk. 5, at der kan fastsættes nærmere
regler om, hvordan kravet om personlig underskrift kan op-
fyldes, eksempelvis ved at den pågældende underskriver et
fysisk dokument og indscanner dokumentet som en pdf-fil.
På tilsvarende måde vil der kunne forekomme tilfælde, hvor
en ansøgning til Fødevareministeriet eller Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter skal være ledsaget fx af en til-
ladelse givet af en kommune. Sådanne originale tilladelser
og lignende udstedt af andre myndigheder skal kunne ind-
sendes som bilag til en ansøgning til Fødevareministeriet el-
ler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, fx i indscan-
net form.

Endvidere kan der stilles krav om, at virksomheder eller fy-
siske personer, som indsender dokumenter til en myndighed
uden personlige underskrifter, skal opbevare et eksemplar af
det pågældende dokument forsynet med originale under-
skrifter, som myndigheden kan forlange at få forevist i kon-
troløjemed.

Til § 7

Det er efter EU-forordningsgrundlaget obligatorisk for de
enkelte medlemsstater at nedsætte et overvågningsudvalg
for deres respektive programmer senest tre måneder efter
EU-Kommissionens beslutning om godkendelse af program-
met. Det er muligt efter forordningen at nedsætte et over-
vågningsudvalg, der dækker flere ESI-fonde. Udvalget skal
sammensættes bredt, og EU-Kommissionens repræsentanter
deltager i arbejdet med en rådgivende funktion. Den Euro-
pæiske Investeringsbank kan deltage i overvågningsudvalget
med en rådgivende funktion, hvis investeringsbanken bi-
drager til et program.

Overvågningsudvalget skal være bredt sammensat med del-
tagelse af repræsentanter fra relevante ministerier, styrelser,
regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter,
interesseorganisationer og andre parter med interesse inden
for fiskeri og akvakultur.

Overvågningsudvalget skal deltage i overvågning og evalue-
ring af implementeringen af Hav- og fiskeriudviklings-
programmet, høres om udvælgelseskriterier for de enkelte
foranstaltninger samt behandle og afgive udtalelse til de årli-
ge rapporter om gennemførelsen af Hav- og fiskeriudvik-
lingsprogrammet.

Den Europæiske Investeringsbank forventes ikke at bidrage
til det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram og forudses
derfor ikke at bidrage til arbejdet i overvågningsudvalget.
Det forventes, at overvågningsudvalget alene skal dække
EHFF.

Bestemmelsen svarer til gældende lovs § 6, stk. 1.

Efter bestemmelsen i stk. 2 er det hensigten, at der i for-
bindelse med konkrete støtteordninger kan nedsættes rådgi-
vende udvalg, som har særlig kompetence inden for speci-
fikke områder med henblik på at rådgive i relation til støtte-
foranstaltninger. Bestemmelsen svarer til § 6, stk. 2, i gæl-
dende lov.

Et rådgivende udvalg kan tænkes sammensat af repræsen-
tanter for organisationer, foreninger og ministerier mv., der
er relevante i forhold til den konkrete støtteordning og ud-
valgets opgaver. Repræsentanter i overvågningsudvalget for
Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet kan også være repræ-
senterede i et rådgivende udvalg for støtteordninger efter
denne lov. Det er hensigten, at udvalget skal kunne rådgive
om etablering af støttordninger og administration, herunder
om ansøgningernes kvalitet.

Efter bestemmelsen i stk. 3 og i overensstemmelsen med
EU-forordningsgrundlaget skal der nedsættes et indstillings-
udvalg, der udvælger og afgiver indstilling om ansøgninger
om godkendelse som støtteberettiget FLAG samt udvælger
og afgiver indstilling om indsendte lokale udviklingsstrate-
gier. Det er hensigten i henhold til bestemmelsen i stk. 3, at
udvalget sammensættes af repræsentanter fra fx regionale og
lokale myndigheder, relevante interesseorganisationer, aktø-
rer fra hav- og fiskerisektoren og eksperter på området. Det
er hensigten, at indstillingsudvalget nedsættes af ministeren
for by, bolig og landdistrikter.

Det er hensigten med den foreslåede bestemmelse i stk. 4, at
der i forbindelse med konkrete støtteordninger kan indhen-
tes rådgivning fra eksisterende udvalg, som er nedsat efter
anden lovgivning, hvis udvalget har relevante faglige kom-
petencer på områder, som ikke er dækket af udvalg nedsat
efter stk. 2 og stk. 3, eller hvor det er hensigtsmæssigt, at
sikre sammenhæng til andre støtteordninger, som det eksi-
sterende udvalg måtte varetage.

Efter lov nr. 1502 af 27. december 2009 om Grønt Udvik-
lings- og demonstrationsprogram er det fastsat, at bestyrel-
sen for programmet (GUDP-bestyrelsen) inden for lovens
rammer, kan rådgive om ordninger for tilskud i medfør af
landdistrikts- og fiskeriudviklingslovene. Efter lovens be-
mærkninger omfatter det rådgivning for projekter, som har
snitflade til GUDP-programmerne, herunder i relation til ud-
viklings- og investeringsprojekter.

Den foreslåede bestemmelse i stk. 5 giver fødevareministe-
ren og ministeren for by, bolig og landdistrikter mulighed
for at fastsætte regler om, at de regionale vækstfora kan af-
give indstilling eller udtalelse vedrørende projekter efter de i
§ 1, stk. 2, omhandlede foranstaltninger eller dele heraf. De
regionale vækstfora nedsættes af Regionsrådene og Born-
holms Regionskommune i henhold til lov om erhvervsfrem-
me, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010
med senere ændringer.

Til § 8
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Efter den foreslåede bestemmelse pålægges modtagere af
støtte pligt til at oplyse om betingelser, der er stillet for støt-
te, er opfyldt i hele den periode, hvor der stilles krav om at
betingelserne skal være opfyldte. Bestemmelsen om oplys-
ningspligt svarer indholdsmæssigt til § 10 i den gældende fi-
skeriudviklingslov.

Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 indebærer, at støttemod-
tageren på forlangende af fødevareministeren eller ministe-
ren for by, bolig og landdistrikter skal afgive erklæring om,
hvorvidt betingelserne for støtte er opfyldte.

Den foreslåede bestemmelse i stk. 2 giver støttemodtageren
pligt til at underrette ministrene, hvis betingelserne for støtte
ikke længere er opfyldte.

Til § 9

Der er efter EU-retsgrundlaget et krav om, at medlems-
staterne skal gennemføre en effektiv kontrol med at midler-
ne anvendes i overensstemmelse med forordningsgrundla-
get, herunder er det et krav, at der foretages kontrol på ste-
det af den foranstaltning, der er ydet støtte til. Den foreslåe-
de bestemmelse skal sikre, at der kan gennemføres kontrol i
overensstemmelse med EU-retsgrundlaget.

Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 svarer til bestemmelsen
i § 11, stk. 1, i den gældende fiskeriudviklingslov, idet det
dog med forslaget er forudsat, at bestemmelsen også kan
omfatte anden fysisk kontrol end stikprøvekontrol, i det om-
fang forordningsgrundlaget for foranstaltningerne stiller
krav herom.

For at kunne gennemføre en effektiv kontrol med de støttede
foranstaltninger, må myndighederne have adgang til at fore-
tage kontrol på stedet. Myndighedernes adgang omfatter of-
fentlig og privat ejendom. Adgang til privat ejendom vil kun
ske i meget begrænset omfang og vil kun ske, hvor det er
nødvendigt for at kunne udføre kontrol med de foranstalt-
ninger, der støttes i medfør af denne lov eller regler udstedt i
medfør heraf. Myndighederne vil endvidere have adgang til
lokaliteter, køretøjer og fartøjer, herunder fiskerfartøjer, der
ejes eller drives af fysiske eller juridiske personer, herunder
lokaler og transportmidler mv., der anvendes som led i en
virksomhed.

Myndigheden har endvidere ret til at gøre sig bekendt med
skriftligt materiale, herunder materiale, der opbevares i elek-
tronisk form, i det omfang det er nødvendigt for at udøve
kontrol efter denne lov, regler fastsat i medfør af denne lov
eller EU-retsgrundlaget, uanset opbevaringssted.

Bestemmelsen giver hjemmel til at foretage den kontrol på
stedet, som forordningsgrundlaget for foranstaltningerne
kræver, herunder afsyning af projekter i forbindelse med ad-
ministrativ kontrol, i det omfang det er et forordningsbe-
stemt krav. Kontrollen kan ske uden retskendelse. Hvis der
før eller i forbindelse med kontrolbesøget foreligger be-
grundet mistanke om et strafbart forhold, herunder svig med
nationale og/eller EU-midler, kan der ikke som led i kontrol-

len ske adgang uden retskendelse. Spørgsmålet om adgang
skal i så fald behandles af domstolene efter retsplejelovens
regler om ransagning.

Bestemmelsen om adgang uden retskendelse svarer i sit ind-
hold til bestemmelser i anden støttelovgivning inden for Fø-
devareministeriets område.

Bestemmelsen giver endvidere mulighed for, at andre,
såsom repræsentanter for EU-Kommissionen og EU's Revi-
sionsret, ifølge med repræsentanter for danske myndigheder,
kan medvirke ved kontrollen. Denne mulighed indebærer ik-
ke, at de pågældende EU-repræsentanter kan træffe beslut-
ninger inden for denne lovs område. Beslutninger inden for
denne lovs område af betydning for den enkelte støttemod-
tager kan kun træffes af de danske myndigheder.

Bestemmelsen giver ligeledes mulighed for, at de kontrolle-
rende myndigheder i specielle tilfælde kan inddrage perso-
ner med særlig fagkundskab i kontrollen.

Den foreslåede bestemmelse i stk. 2 svarer indholdsmæssigt
til § 11, stk. 2, i den gældende fiskeriudviklingslov. Efter
bestemmelsen skal den, der er omfattet af lovforslagets § 9,
stk. 1, efter anmodning fra ministeren give alle oplysninger,
som har betydning for kontrollens gennemførelse. Oplys-
ninger om økonomiske og regnskabsmæssige forhold er et
vigtigt led i kontrollen. Kun oplysninger, som er af direkte
betydning for kontrollen, kan kræves afgivet.

Bestemmelsen fastlægger endvidere en forpligtelse for den,
der har fået bevilget støtte til at yde den fornødne hjælp og
vejledning ved kontrollens gennemførelse. Bestemmelsen
betyder, at støttemodtageren skal yde den fornødne hjælp og
vejledning vederlagsfrit, og at kontrolmyndigheden kan for-
lange vederlagsfrit at få EDB-udskrifter og kopier af rele-
vant materiale samt prøver af enhver art, som er relevant for
kontrollen.

I det omfang det er nødvendigt for kontrollen, kan der ud-
tages prøver af varer (fangster m.m.) uden erstatning.

Bestemmelsen i stk. 3, om at politiet om nødvendigt skal
yde bistand ved kontrollen, svarer til § 11, stk. 3, i den
gældende fiskeriudviklingslov. Bestemmelsen svarer i øvrigt
til bestemmelser i anden støttelovgivning inden for Fødeva-
reministeriets område. Det forventes ikke, at lovforslaget vil
medføre et øget behov for bistand fra politiet i forhold til
gældende lovgivning.

Bestemmelsen i stk. 4 svarer til § 11, stk. 4, i den gældende
fiskeriudviklingslov.

Danmark er efter EU-retsgrundlaget, herunder reglerne i for-
ordningen om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, for-
pligtet til at sikre, at der gennemføres kontrol med foran-
staltninger, der medfinansieres af EU. Kontrollen sker for at
sikre, at betingelserne for støtte er opfyldt, herunder for at
sikre mod svig, der kan involvere såvel nationale midler
som EU-midler.
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Den foreslåede bestemmelse giver fødevareministeren og
ministeren for by, bolig og landdistrikter hjemmel til at fast-
sætte nærmere regler om kontrol, herunder at fastsætte reg-
ler vedrørende myndigheder mv., der er bemyndiget til at
udøve ministerens beføjelser ved kontrol.

Til § 10

Den foreslåede bestemmelse svarer indholdsmæssigt til § 12
i den gældende fiskeriudviklingslov.

Bestemmelsen vedrører kontrolmyndighedens mulighed for
at indhente oplysninger hos andre myndigheder. Danmark er
efter EU-retsgrundlaget forpligtet til at opfylde en række
kontrolkrav. Det følger blandt andet af EU-retsgrundlaget, at
Danmark er EU-retligt forpligtet til at sikre en effektiv be-
skyttelse af EU’s finansielle interesser.

Bemyndigelsen kan blandt andet anvendes til at indhente
oplysninger med henblik på kontrol for dobbeltfinansiering.
Med dobbeltfinansiering menes, at der kompenseres for de
samme forpligtelser eller omkostninger fra flere offentlige
kilder, ud over hvad der er mulighed for i de enkelte støtte-
ordninger.

Den foreslåede bestemmelse fastlægger rammerne for kon-
trolmyndighedens indhentelse, samkøring og samstilling af
data i kontroløjemed omfattet af EU-retsgrundlaget.

Som noget nyt er det fastlagt i forordningen for Den Euro-
pæiske Hav- og Fiskerifond, at støtten under EHFF gøres
betinget af støttemodtagers overholdelse af en række EU-
regler, der knytter sig til bevarelse af marine biologiske res-
sourcer. Betingelsen kan gælde i en periode forud for ansøg-
ningens indgivelse indtil fem år efter sidste betaling er fore-
taget. Der fastsættes nærmere regler herom i EU-forord-
ningsgrundlaget. Det betyder, at det kan blive nødvendigt, at
samkøre eller sammenstille oplysninger fra forskellige myn-
digheder eller offentlige registre. Den foreslåede bestem-
melse præciserer derfor den hjemmel, som kontrolmyndig-
heden har til samkøring og sammenstilling af data i kontrol-
øjemed.

Fødevareministeriet og Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter vil i forbindelse med administrationen af den fore-
slåede bestemmelse nøje iagttage de procedurer omkring
indhentelse, samkøring og sammenstilling af personoplys-
ninger, som følger af lov om behandling af personoply-
sninger og EU-retsgrundlaget i øvrigt, hvortil også domsto-
lens afgørelser hører.

Bestemmelsen svarer i øvrigt til bestemmelser i andre af Fø-
devareministeriets love, blandt andet i lov om administration
af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger
under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Euro-
pæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøttelo-
ven), jf. lovbekendtgørelse nr. 244 af 28. februar 2013 med
senere ændringer, og i lov om landbrugsejendomme (land-
brugsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 616 af 1. juni 2010
med senere ændringer.

Til § 11

Det foreslås i denne bestemmelse, at fødevareministeren og
ministeren for by, bolig og landdistrikter, hvis disse har hen-
lagt deres beføjelser efter loven til en myndighed under Fø-
devareministeriet eller Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter, får beføjelse til at fastsætte regler om adgang til at
klage over myndighedens afgørelse, herunder om at klage
ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed, og
om myndighedens adgang til at genoptage en sag, efter at
der er indgivet klage.

Bemyndigelsen er en videreførelse af en tilsvarende bestem-
melse i den gældende fiskeriudviklingslov. Kompetencen til
at administrere tilskudsordninger efter loven og det overord-
nede ansvar for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet har
hidtil været henlagt til en institution under Fødevareministe-
riet. Desuden har institutioner under Fødevareministeriet va-
retaget visse kontrolopgaver i forhold til tilskudsordningerne
i loven.

Med den foreslåede bestemmelse får fødevareministeren og
ministeren for by, bolig og landdistrikter hjemmel til at fast-
sætte regler om adgang til at klage over afgørelser efter den-
ne lov eller efter regler fastsat i medfør heraf, om begræns-
ning af klageadgang, herunder om afskæring af klagead-
gang, og om remonstration, dvs. at den myndighed, som har
truffet en afgørelse, der kan påklages, kan genoptage sagen,
selv om der er indgivet klage, og eventuelt træffe en ny af-
gørelse.

Bestemmelsen svarer til den klagebestemmelse, der findes i
en lang række af Fødevareministeriets øvrige love, jf. fx lov
om hold af dyr og dyreværnsloven.

Det er hensigten, at bemyndigelsen vil blive udmøntet såle-
des, at det på Fødevareministeriets område fremover vil væ-
re Fødevareministeriets Klagecenter, der vil være klagemyn-
dighed for afgørelser efter denne lov. Det er hensigten at
fastsætte regler om, at Fødevareministeriets Klagecenters af-
gørelser ikke vil kunne indbringes for anden administrativ
myndighed. Det er hensigten, at fastsætte regler om, at re-
kursinstansens afgørelser ikke vil kunne indbringes for an-
den administrativ myndighed. Det er således ikke hensigten
at ændre på to-instans princippet. For afgørelser, som beror
på bindende indstillinger fra en privat organisation, er det
dog alene retlige spørgsmål, der skal kunne påklages. Klage-
fristen vil som hidtil blive fastsat til fire uger, men Fødeva-
reministeriets Klagecenter vil inden seks måneder fra afgø-
relsen kunne se bort fra fristoverskridelse, når den af særlige
grunde er undskyldelig.

Med den foreslåede bestemmelse om klage kan der fastsæt-
tes regler om krav til klagens form og indhold. Der kan ek-
sempelvis blive fastsat krav om, at der skal anvendes et sær-
ligt skema ved indgivelse af en klage. Der vil som udgangs-
punkt blive fastsat regler om, at klager skal indgives gennem
den myndighed, som har truffet afgørelsen. Denne såkaldte
"postkassemodel" indebærer, at myndigheden skal videre-
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sende klagen med myndighedens bemærkninger. Herved op-
nås en hurtigere og mere effektiv sagsgang. Postkassemo-
dellen giver desuden mulighed for remonstration, dvs. myn-
digheden vil kunne træffe en ny realitetsafgørelse, som giver
klageren helt eller delvist medhold, uden at sagen skal fore-
lægges rekursinstansen. Hvis klager ikke får fuldt medhold,
kan den nye afgørelse påklages til rekursinstansen.

Spørgsmålet om klagers opsættende virkning reguleres af de
almindelige forvaltningsretlige regler. En klage vil som ud-
gangspunkt ikke have opsættende virkning, men både den
myndighed, som har truffet afgørelsen i første instans, og
Fødevareministeriets Klagecenter kan tillægge en klage op-
sættende virkning, hvis klager anmoder om det, og formålet
med den påklagede afgørelse ikke derved forspildes.

Det foreslås fastsat i stk. 2, at fødevareministeren og mini-
steren for by, bolig og landdistrikter efter forhandling med
vedkommende minister eller vedkommende kommunale or-
ganisation kan henlægge sine beføjelser om hel eller delvis
varetagelse af opgaver efter loven eller regler fastsat i med-
før heraf til andre offentlige myndigheder eller institutioner.
Med bestemmelsen får ministrene mulighed for at delegere
administrationen eller dele af administrationen til andre
statslige eller kommunale myndigheder eller institutioner el-
ler sammenslutninger eller grupper af sådanne. Der vil fx
kunne fastsættes regler om, at andre statslige eller kommu-
nale myndigheder eller institutioner helt eller delvist skal
varetage kontrolopgaver eller opgaver vedrørende priorite-
ring mellem ansøgninger, hvis sådanne opgaver vurderes
mere hensigtsmæssigt at kunne ligge i en anden myndighed
eller institution. Ministrene bevarer deres fulde instruktions-
beføjelse. Ministrene kan således instruere andre myndig-
heder eller institutioner, i det omfang disse udøver beføjel-
ser, på linje med ministerens mulighed for at instruere insti-
tutioner under ministeriet.

Det foreslås tillige i stk. 2 at give fødevareministeren og mi-
nisteren for by, bolig og landdistrikter hjemmel til at ændre
afgørelser, som er truffet af andre offentlige myndigheder
eller institutioner, hvortil beføjelsen er delegeret, uden at der
foreligger klage. Ministrene får med bestemmelsen mulig-
hed for på eget initiativ at kunne genoptage en afgørelse, der
er truffet i sager, hvor den endelige administrative kompe-
tence er henlagt til en offentlig myndighed uden for Fødeva-
reministeriet eller Ministeriet for By, Bolig og Landdistrik-
ter.

Der foreslås endvidere, som i stk. 1, fastsat mulighed for fø-
devareministeren og ministeren for by, bolig og landdistrik-
ter, til at fastsætte regler om indgivelse af klager herunder
om formkrav til klagen, om muligheden for at genoptage
sager, hvor der er indgivet klage, og om muligheden for mi-
nistrene for at afskære klageadgangen. Der henvises til be-
mærkningerne til stk. 1 herom.

Efter den gældende fiskeriudviklingslov kan fødevaremini-
steren og ministeren for by, bolig og landdistrikter delegere
administrationen af støtteordninger omfattet af loven helt el-

ler delvist til kommunalbestyrelsen. Ministrene kan i for-
bindelse hermed fastsætte regler om, hvilke betingelser, der
skal være opfyldt, for at kommunalbestyrelsen kan udøve
beføjelserne og om adgangen til at klage over kommunalbe-
styrelsens afgørelse.

Efter den foreslåede bestemmelse i stk. 3 kan fødevaremini-
steren og ministeren for by, bolig og landdistrikter, således
som det også er tilfældet under den gældende fiskeriudvik-
lingslov, bestemme, at private organisationer helt eller del-
vist kan udøve ministrenes beføjelser vedrørende admini-
stration af støtteordninger, der etableres i medfør af den
foreslåede lov. De foranstaltninger, der kunne være tale om,
er de, hvor der er en klar begrundelse for, at de forvaltes på
lokalt plan.

Ministrene bevarer deres fulde instruktionsbeføjelse. Mini-
strene kan således instruere private organisationer, i det om-
fang disse udøver beføjelser, på linje med ministrenes mu-
lighed for at instruere institutioner under ministeriet.

Det foreslås tillige i stk. 3 at give fødevareministeren og mi-
nisteren for by, bolig og landdistrikter hjemmel til at ændre
afgørelser, som er truffet af private organisationer, hvortil
beføjelsen er delegeret, uden at der foreligger klage. Mini-
strene får med bestemmelsen mulighed for på eget initiativ
at kunne genoptage en afgørelse, der er truffet i sager, hvor
den endelig kompetence er henlagt til en privat organisation.

Fødevareministeren og ministeren for by, bolig og landdi-
strikter kan efter den foreslåede bestemmelse, på samme
måde som under stk. 1 og stk. 2, fastsætte regler om klage
over den private organisations afgørelser, herunder om den
private organisations adgang til at genoptage en sag, efter at
der er indgivet klage, idet der dog ikke er foreslået mulighed
for at afskære klageadgang for afgørelser, der træffes af de
private organisationer. Der henvises til bemærkningerne til
stk. 1 herom.

Det er hensigten, at fødevareministeren og ministeren for
by, bolig og landdistrikter, efter drøftelse med justitsmini-
steren, i forbindelse med en delegation til en privat organisa-
tion vil fastsætte regler om, at forvaltningsloven og offent-
lighedsloven helt eller delvist skal gælde for den pågælden-
de organisation, hvortil beføjelser delegeres. Dette vil ske
med hjemmel i § 1, stk. 3, i forvaltningsloven og § 5, stk. 3,
i offentlighedsloven, og vil blandt andet medføre, at regler
om tavshedspligt og aktindsigt skal iagttages af den private
organisation.

Det er hensigten med bestemmelsen at delegere kompetence
til FLAG.

Administrationen og opgaverne med tilskud til lokalstyret
lokaludvikling styret af lokalsamfundet er delt mellem
FLAG og myndighederne. Opgavefordelingen sker i over-
ensstemmelse med bestemmelserne om en lokalstyret til-
gang i den generelle forordning, hvilket indebærer krav om
lokal indflydelse på de strategiske og økonomiske beslut-
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ninger og prioriteringer om støtte til lokale udviklingspro-
jekter.

Det fremgår af den generelle forordning, at lokaludvikling
styret af lokalsamfundet skal være styret af lokale aktions-
grupper (LAG/FLAG). Lokale aktionsgrupper skal bestå af
repræsentanter for de lokale offentlige og private socioøko-
nomiske interessenter, hvor hverken offentlige myndighe-
der, som defineret i overensstemmelse med nationale be-
stemmeler, eller en enkelt interessegruppe på det beslut-
ningstagende niveau, repræsenterer mere end 49 pct. af
stemmerettighederne.

FLAGerne vil blive etableret som private, lokale foreninger
med egne vedtægter og bestyrelse oprettet i overensstem-
melse med de almindeligt gældende foreningsprincipper og i
overensstemmelse med forordningsgrundlaget. Foreninger-
nes formål er at udarbejde og gennemføre en strategi, der
inddrager relevante lokale parter og interessenter til gavn for
udvikling af lokalområdet.

Det er FLAGens bestyrelse, der vurderer, om ansøgninger
om støtte ligger inden for rammerne af den lokale udvik-
lingsstrategi, og de prioriteringskriterier, som ligger til
grund for projektvurderingen. Bestyrelsen er på den bag-
grund bemyndiget til at prioritere og vælge mellem til ind-
komne ansøgninger og afgive indstilling til Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter om tilsagn om tilskud til projek-
ter inden for en årlig budgetramme. Bestyrelsen meddeler
ansøgeren, at projektet er indstillet til tilsagn om støtte. Det
er herefter ministeren eller den statslige organisation, mini-
steren bemyndiger dertil, der foretager legalitetskontrol og
træffer afgørelse om tilsagn om støtte på baggrund af ind-
stillingen. Det betyder, at ministeren for by, bolig og landdi-
strikter, eller den statslige organisation, ministeren bemyn-
diger dertil, ikke kan ændre den lokale prioritering, med
mindre der foreligger en retlig mangel. Tilsagn om støtte og
opfyldelse af betingelserne for støtte er således et forhold
mellem støttemodtager og myndigheden og ikke mellem
støttemodtager og FLAGen. Det er et væsentligt hensyn bag
kompetencefordelingen, at det ikke bør have økonomiske
konsekvenser for den lokale FLAG og foreningens bestyrel-
se, hvis projekterne ikke gennemføres som forudsat i tilsag-
net om støtte.

De ansøgninger om støtte, der ikke indstilles til tilsagn af
FLAGens bestyrelse, får afslag på ansøgningen fra bestyrel-
sen. FLAGens bestyrelse træffer på den måde afgørelse om,
hvorvidt ansøgningen kan indstilles til tilsagn om støtte, el-
ler om der skal meddeles afslag, ud fra strategiske priorite-
ringer i den lokale udviklingsstrategi. FLAGernes bestyrelse
vil over for ministeren for by, bolig og landdistrikter, eller
den statslige organisation, ministeren bemyndiger dertil, bli-
ve forpligtet til at dokumentere prioriteringen af ansøg-
ningerne om støtte, herunder at de almindelige habilitetsreg-
ler er overholdt.

Med lovforslaget bemyndiges ministeren for by, bolig og
landdistrikter i øvrigt til at fastsætte nærmere regler om an-

søgers mulighed for at klage over FLAGens afgørelser, her-
under begrænse klageadgangen til retlige spørgsmål.

Ressortansvaret for tilrettelæggelse og administration af po-
litikken for støtte til FLAG og for støtte til projekter under
administrationsmodellen for lokalstyret lokaludvikling er
ved Kongelig Resolution af 3. oktober 2011 overført til mi-
nisteren for by, bolig og landdistrikter.

Bestemmelsen giver ministeren for by, bolig og landdistrik-
ter mulighed for at anvende de bemyndigelser, der fremgår i
lovforslaget til varetagelse af opgaver vedrørende FLAG,
der er omfattet af ministerens ressort.

Til § 12

Den foreslåede bestemmelse i stk. 1,om straf, svarer til be-
stemmelsen i § 14 i den gældende fiskeriudviklingslov.

I den foreslåede bestemmelse opregnes de forhold, der er
strafbare efter denne lov. Strafferammen er bøde, med min-
dre strengere straf er forskyldt efter anden lovgivning.

Det er fastlagt i Finansforordningen, at støtte fra EHFF gen-
nemføres via delt forvaltning mellem medlemsstaterne og
Unionen (EU).

At støtten gennemføres i delt forvaltning indebærer, at der
overdrages gennemførelsesopgaver til medlemsstaterne. Fi-
nansforordningen fastsætter en række krav til medlemssta-
terne i den forbindelse. Der er blandt andet krav om forsvar-
lig økonomisk forvaltning, gennemsigtighed og ikke for-
skelsbehandling. Der er herudover blandt andet krav om, at
medlemsstaterne skal træffe alle nødvendige foranstalt-
ninger, herunder lovgivningsmæssige og administrative for-
anstaltninger for at beskytte Unionens finansielle interesser.

Den forslåede bestemmelse skal bidrage til sikring af, at der
er de fornødne lovgivningsmæssige rammer til, at fødevare-
ministeren og ministeren for by, bolig og landdistrikter har
mulighed for at leve op til de krav til forsvarlig økonomisk
forvaltning, som der stilles for støtte, der medfinansieres af
EHFF.

De EU-forordninger, der danner grundlag for lovforslaget
indeholder regler om finansielle konsekvenser for støtte-
modtagerne i form af suspension og reduktion af ansøgt
støtte, herunder udelukkelse fra støtte, og om bortfald og til-
bagebetaling af støtte ved manglende overholdelse af denne
lovs bestemmelser, bestemmelser fastsat af EU om forhold
omfattet af denne lov, og regler udstedt i medfør af denne
lov. Det forudsættes derfor, at Ministeriet for Fødevarer,
Landbrug og Fiskeri og Ministeriet for By, Bolig og Landdi-
strikter kun i begrænset omfang får brug for at anmode poli-
tiet om at behandle en overtrædelse med henblik på, at der
rejses tiltale for overtrædelse af forhold omfattet af den fore-
slåede bestemmelse.

De særlige tilfælde, der kan være tale om at henvise til poli-
tiet, forventes at være tilfælde, hvor bestemmelser fastsat i
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medfør af lovforslagets § 2, stk. 3, om suspension og reduk-
tion af ansøgt støtte, om udelukkelse fra støtte, om bortfald
af støtte og om tilbagebetaling af støtte, ikke vurderes at ha-
ve en tilstrækkelig afskrækkende karakter og dermed ikke
vurderes at være en tilstrækkelig reaktion for overtrædelser
omfattet af den foreslåede bestemmelse, og hvor overtrædel-
sen ikke er omfattet af bestemmelserne i straffelovens særli-
ge del.

Bestemmelsen i stk. 2 indebærer, at selskaber m.v. (juridiske
personer) også kan pålægges strafansvar.

Den foreslåede bestemmelse er i sin helhed en videreførelse
af den gældende fiskeriudviklingslov § 14, stk. 1 og 3, om
hvilke forhold, der er strafbare efter loven, og om at der kan
pålægges selskaber mv. strafansvar efter reglerne i straffelo-
vens 5. kapitel.

Til § 13

Det foreslås med stk. 1, at loven træder i kraft 1. januar
2015.

Samtidigt med lovens ikrafttræden foreslås det med stk. 2, at
den hidtil gældende lov, nr. 1552 af 20. december 2006 om
udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren (fiskeriudvik-
lingsloven), ophæves.

Da EU-retsgrundlaget for programperioden 2014-2020 ikke
var endeligt vedtaget pr. 1. januar 2014, er der som over-
gangforanstaltning ved tekstanmærkning på Finansloven for
2014 og Finanslov for 2015 sikret mulighed for nationalt at
kunne iværksætte ordninger under EHFF inden denne lovs
ikrafttræden. For enkelte foranstaltninger hjemler tekstan-

mærkningen adgang til at anvende EHFF-midler inden de
nye EU-regler er vedtaget og programmet er sendt til EU-
kommissionen. Tekstanmærkningen forudsætter fortsat an-
vendelse af reglerne i fiskerudviklingsloven, med undtagelse
af formål og støtteforanstaltningerne og indeholder en hjem-
mel til at fravige de øvrige regler, i det omfang det er nød-
vendigt.

Det foreslås med stk. 3, at fødevareministeren og ministeren
for by, bolig og landdistrikter, indtil støtteordninger under
fiskeriudviklingsloven og tekstanmærkning nr. 163 på Fi-
nansloven for 2014 og 2015 er fuldt udbetalt eller ophørt,
kan fastsætte regler i henhold til de hidtil gældende regler i
fiskeriudviklingsloven. Der vil kunne opstå behov for at til-
passe reglerne i de gældende bekendtgørelser om støtte ud-
stedt med hjemmel i fiskeriudviklingsloven eller tekstan-
mærkningen. Det vurderes herudover, at der løbende kan
opstå behov for at tilpasse formkrav og eventuelt præcisere
reglerne i disse bekendtgørelser. Med bemyndigelsen til mi-
nistrene muliggøres således den fortsatte administration af
støtteordningerne under fiskeriudviklingsloven frem til det
tidspunkt, hvor alle sager vedrørende sådan støtte er afslut-
tede.

Med den foreslåede bestemmelse i stk. 4 sikres, at de lovbe-
stemmelser, der ophæves i medfør af denne lovs § 13, stk. 2,
og de regler, der er udstedt i medfør heraf, fortsat forbliver i
kraft og vil finde anvendelse for støtte bevilget på grundlag
af ansøgninger, som er indgivet før lovens ophævelse.

Til § 14

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.
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