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Ref.: OLL 

 

Høring om lovforslaget om hav-, fiskeri- og akvakulturfonden 

(sagsnr. 2021-1999) 

 

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation (herefter benævnt ”DFPO”) har den 27. 

juli 2021 modtaget ovennævnte høring. 

 

Dansk fiskeri leverer hver dag frisk fisk til danske og udenlandske forbrugere. Fiskeriet har 

en høj eksportandel, og er med til at underbygge den danske samfundsøkonomi. 

For dansk fiskeri er det en ambition løbende at reducere branchens klima- og miljøaftryk og 

være med til at nå de danske klimamål. Arbejdet mod at reducere fiskeriets klima- og 

miljøaftryk sker blandt andet gennem retrofit af eksisterende fartøjer, anvendelse af den 

mest brændstoføkonomiske teknologi ved nybygninger, udvikling af redskaber der skaber 

mindre modstand i vandet mv. Yderligere pågår en konstant optimering af alle dele af 

fartøjernes daglige drift. 

For fiskerierhvervet er det vigtigt EHFAF kommer til at understøtte dette arbejde med alle 

nuværende muligheder for energieffektiviserende teknologier indtil der bliver en situation 

hvor de traditionelle brændstoffer kan erstattes helt eller delvist af nye klimaneutrale 

drivmidler. 

Derudover anbefaler DFPO, at Danmark arbejder for en revision af antagelighedsreglerne. 

Særligt i forhold til disse reglers anvendelse ved diverse tilskudsordninger, herunder 

anbefales det at der arbejdes for at kravet om 5 års antagelighed efter sidste udbetaling af 

tilskud bortfalder eller som minimum reduceres. 

 

Lovforslaget fremsættes med henblik på at skabe grundlag for regeringens gennemførelse 

af EU’s fælles fiskeripolitik og maritime politik i perioden 2021-2027. Lovforslaget er et 

grundlag for udmøntningen af Aftalen af 18. marts 2021 om hav-, fiskeri- og 

akvakulturprogrammet for 2021-2023, der er en del at den Europæiske Hav-, Fiskeri- og 

Akvakulturfond (EHFAF) for perioden 2021-2027.  
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Generelt er vi tilfredse med at lovforslaget giver mulighed for at anvende de alle de 

instrumenter og støttemuligheder der er til stede i EHFAF og vi håber at der bliver et større 

fokus på konkrete klimainitiativer for fiskefartøjer. 

  

Nedenfor findes DFPOs bemærkninger til lovforslaget. 

 

DFPOs bemærkninger 

Vedr. Obligatorisk digital kommunikation (pkt. 3.4). 

Ad lovforslagets § 7, stk. 1: ”Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler 

om, at skriftlig kommunikation til og fra ministeriet om forhold, som er omfattet af denne lov 

eller af regler udstedt i medfør heraf, skal foregå digitalt.” 

 

DFPO kan ikke anbefale den foreslåede hjemmel til at fastsætte regler om obligatorisk digital 

kommunikation. DFPO er helt på det rene med, at udviklingen går i retning af mere digital 

kommunikation, men vi finder det ikke rimeligt at skærpe krav om obligatoriske digital 

kommunikation. 

 

Vedr. mulighed for at indhente straffeattest (pkt. 3.6). 

Ad lovforslagets § 11, stk. 2: ”Ministeren kan til brug for behandling af en ansøgning om 

støtte i henhold til denne lov og lov nr. 1361 af 16. december 2014 om Hav- og Fiskerifonden 

indhente oplysninger om ansøgeres tidligere strafbare forhold fra Rigspolitichefen.” 

 

Ved lovforslaget § 11, stk. 2, gives ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri 

bemyndigelse til at indhente oplysninger fra Rigspolitichefen om ansøgerens tidligere 

strafbare forhold med henblik på at vurdere, hvorvidt en ansøgning om støtte er antagelig. 

 

Det er DFPOs klare opfattelse, at indhentelse af offentlig straffeattest alene til brug for en 

antagelighedsvurdering, uden at der er en konkret mistanke om, at ansøgeren har begået 

en af de relevante overtrædelser, er langt mere indgribende end nødvendigt.  

 

Det er DFPOs vurdering at indhentelse af straffeattest i forbindelse med en 

antagelighedsvurdering alene må ske, hvis der er en begrundet mistanke om ansøgerens 

eventuelle overtrædelser af den relevante lovgivning. 

 

Med venlig hilsen 

 

Ole Lundberg Larsen 

Underdirektør, Danmarks Fiskeriforening PO 


