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1.0 Identifikation 

 

CCI-nr. 2014DK14MFOP001 

Betegnelse European Maritime and Fisheries Fund - Operational 
Programme for Denmark 

Udgave 2015.1 

Rapporteringsår 2014-2015 

Dato for overvågningsudvalgets 
godkendelse af rapporten 

10. oktober 2016 

 

2.0 Resumé   

Det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram blev godkendt af Europa-Kommissionen den 18. august 2015. 

Der blev i november 2014 indgået en politisk aftale om udmøntning af programmet for perioden 2014-

2017. 

I overensstemmelse med artikel 114 i Rådets forordning 508/2014 af 15. maj 2014 om Den Europæiske 

Hav- og Fiskerifond (EHFF) skal forvaltningsmyndigheden hvert år fremsende en rapport om 

gennemførelsen af det operationelle program (herefter kaldet årsrapporten). Den årsrapport, der 

forelægges i 2016 dækker kalenderårene 2014 og 2015. 

Inden fremsendelsen til Kommissionen er årsrapporten blevet godkendt af Fiskeriudviklingsudvalget 

(Overvågningsudvalget). Udkast til 1. version af årsrapporten blev første gang drøftet af 

Fiskeriudviklingsudvalget den 3. maj 2016 på et møde i udvalget. På mødet kom udvalget med 

ændringsforslag til rapporten, der efterfølgende blev implementeret. Herefter blev rapporten sendt i 

skriftlig høring i udvalget. Den endelige rapport blev godkendt af udvalget den 30. maj 2016.  

Den 12. juli 2016 sendte Kommissionen rapporten tilbage til Danmark med observationer. Rapporten blev 

herefter rettet til i overenstemmelser med Kommissionens observationer og efterfølgende sendt i høring i 

Fiskeriudviklingsudvalget. Udvalget godkendte 2. version rapporten 10 oktober 2016, der herefter blev 

sendt til Kommissionen 11. oktober 2016. 

I 2014 og 2015 er der gennemført tilsagn vedrørende følgende støtteordninger: 

 Fiskeri, natur og miljø (0,3 mio. euro) 

 Fælles indsatser fiskeri (2,4 mio. euro) 

 Lokale aktionsgrupper fisker (FLAG) (0,7 mio. euro) 

 Investeringer i fiskerihavne og landingssteder (2,8 mio. euro) 
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 Investeringer i akvakultur (8,3 mio. euro) 

 Investeringer i fartøjer (6,1 mio. euro) 

 Fiskerikontrol (10 mio. euro) 

 Dataindsamling (18,9 mio. euro) 

 Vandløbsrestaurering (16,7 mio. euro) 

Programmet er blevet igangsat med alle ovenstående ordninger og med særligt fokus på udarbejdelse af de 

nationale regler og vejledninger, udvikling af IT-systemer og information om programmets muligheder. Kun 

meget få projekter er afsluttet i 2014 og 2015.  

Programmet og dets støttemuligheder blev præsenteret på Danfish-messen i oktober 2015. 

Inden programmets godkendelse blev der i 2014 nedsat et skygge-overvågningsudvalg til at følge 

programmets fremdrift og drøfte det kommende EHFF-program. Skygge-udvalget afholdte to møder i 2014 

(3. juni og 9. december). Efter programmets godkendelse blev der nedsat et permanent 

overvågningsudvalg, der i 2015 afholdte ét møde (14. september). 

Der har været tilknyttet en facilitator til programmet. Facilitatoren har vejledt potentielle støttemodtagere 

og især faciliteret projekter inden for kystfiskeri, mindre havne, lokal afsætning og forarbejdning. 

Facilitatoren er finansieret af teknisk bistand. 
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3.0. Gennemførelse af EU-prioriteter 

3.1. Overblik over gennemførelsen 

3.1.1. Unionsprioritet 1 – Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, 

konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri  

Til at opnå de specifikke mål under unionsprioritet 1 er udviklet følgende støtteordninger: 

Investeringer i fartøjer 

Ordningen var ikke åben i 2014. 

Ordningen var åben i 2015 med en tilsagnsramme på 6,1 mio. euro. Der blev ansøgt for i alt 6.7 mio. euro, 

altså en overansøgning på 0,6 mio. euro. Ordningen blev opsat som en åben ordning, hvor det var muligt at 

indsende ansøgninger løbende over året i stedet for i en begrænset ansøgningsperiode. Ordningen var så 

populær, at hele tilsagnsrammen blev ansøgt på blot én dag, hvorefter tilskudsordningen måtte lukke for 

ansøgninger.  

I samarbejde med den relevante brancheorganisation og et videnskabeligt institut udviklede 

NaturErhvervstyrelsen en såkaldt teknologiliste, der fungerede som et sæt udvælgelseskriterier for 

ordningen. Teknologilisten udgør en forhåndsgodkendt liste over berettigede støttemuligheder, der 

forinden åbningen af støtteordningen blev godkendt af overvågningsudvalget.  

Der blev givet tilskud til investeringer i udstyr med henblik på at mindske fiskeriets indvirkning på 

havmiljøet, fremme en gradvis eliminering af udsmid og lette overgangen til en bæredygtig udnyttelse af de 

levende marine biologiske ressourcer, eller med henblik på at øge merværdien eller kvaliteten af 

fiskefangsten. 

Ingen projekter er afsluttede i 2015. 

Fiskeri, natur og miljø 

Ordningen var ikke åben i 2014. 

Ordningen var åben i 2015, hvor åbningsdatoen blev udskudt som følge af folketingsvalget i 2015. 

Ordningen åbnede med en økonomisk ramme på 6,1 mio. euro, og der blev søgt om støtte for 12,6 mio. 

euro. Overansøgningen på 6,5 mio. euro betød, at ansøgningerne blev prioriteret.  

Der var også en ansøgningsrunde for indsatsområdet for udsætning af ål, hvor der blev givet tilsagn for 0,3 

mio. euro. 

Ingen projekter er afsluttede i 2015. 

Vandløbsrestaurering 

Ordningen var ikke åben i 2014. 
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Ordningen var åben i 2015. Her modtog NaturErhvervstyrelsen ansøgninger for ca. 23,7 mio. euro. Der blev 

givet tilsagn til projekter for 16,7 mio. euro. 

Af de afsatte midler, der anvendes til forbedringer af de danske vandløb, bidrager lyst- og fritidsfiskernes 

betaling for fisketegn med 1,4 mio. euro pr. år. 

I 2015 blev der givet tilskud til projekter om gennemførelse af fjernelse af 325 spærringer, der åbner op til 

ca. 2.550 km vandløb, åbning af ca. 22 km rørlagte vandløb og udlægning af gydegrus og sten i vandløb på 

en samlet strækning svarende til 95 km. 

Udlægning af gydegrus og sten sikrer bedre gyde- og opvækstforhold for fisk og anden akvatisk fauna. Der 

forventes større selvreproducerende fiskebestande i vandløbene på baggrund af disse tiltag. 

Når et projekt er gennemført og afsluttet, kan der gå op til 3 år før den fulde effekt af projektet kan 

registreres. 

De forbedrede passageforhold og gyde- og opvækstmuligheder forventes at have en positiv effekt på 

bestanden af ørred, andre fisk og anden akvatisk fauna i de pågældende vandløb. Dermed bidrager 

projekterne til generelt at forbedre forholdene for dyre- og plantelivet i vandløbene. 

Fælles indsatser fiskeri 

Ordningen var ikke åben i 2014. 

Ordningen var åben i 2015, hvor åbningsdatoen blev udskudt som følge af folketingsvalget i 2015. 

Ordningen åbnede med en økonomisk ramme på 2,7 mio. euro, og der blev søgt tilsagn for i alt 4,8 mio. 

euro, altså en overansøgning på 2,1 mio. euro. Der blev bl.a. støttet projekter om at forøge værditilvækst af 

fiskearter, der bringes i land som følge af landingsforpligtelsen og etablering af et fisker-forsker netværk. 

Ingen projekter er afsluttede i 2015. 

Investeringer til fiskerihavne og landingssteder  

Ordningen var ikke åben i 2014. 

Støtteordningen var åben i 2015 med en ramme på 4,9 mio. euro. Der blev søgt om støtte for 2,8 mio. og 

rammen blev dermed underansøgt med i alt 2,1 mio. euro. Ordningen var den eneste af alle de udbudte 

støtteordninger, der blev underansøgt. Rammen var blevet øget i 2015 ud fra en forventning om flere 

projektansøgninger. Brancheorganisationen Danske Havne forklarede efterfølgende underansøgningen 

med, at ansøgningsperioden var for kort ift. den tid, det kræver at udarbejde ansøgninger for store 

anlægsprojekter. 

Der blev givet tilsagn for 1,4 mio. euro til projekter omhandlende landingsforpligtigelsen og undermålsfisk 

og tilsagn for 1,3 mio. euro til at forbedre infrastrukturen med henblik på forbedring af 

fiskerivirksomhedernes konkurrenceevne og levedygtighed. 

Ingen af projekterne er afsluttede i 2015. 
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3.1.2. Unionsprioritet 2 – Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, 

konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur  

Til at adressere de specifikke mål under unionsprioritet 2 er udviklet følgende støtteordninger:  

Fælles indsatser akvakultur 

Ordningen var ikke åben i 2014. 

Ordningen åbnede i 2015 med en ramme på 0,5 mio. euro, men sagerne blev først prioriteret og afgjort i 

2016. Åbningsdatoen for ansøgningsrunden blev udskudt som følge af folketingsvalget i 2015. 

Ingen projekter blev afsluttet i 2015. 

Investeringer i akvakultur 

Ordningen var ikke åben i 2014. 

Ordningen var åben i 2015 med en økonomisk ramme på 8,3 mio. euro. Der blev ansøgt for 10,4 mio. euro, 

altså en overansøgning på 2,1 mio. euro. Der blev givet tilsagn for 0,9 mio. euro til økologiske dambrug og 

for 7,4 mio. euro til ikke-økologiske dambrug.  

Som eksempel på et ikke-økologisk investeringsprojekt kan nævnes ”Landbaseret fuld recirkuleret anlæg til 

produktion af Laks og Kingfish”, hvor der blev ansøgt om tilskud for 1,6 mio. euro til at løse udfordringer 

ved eksisterende anlæg ift. den logistiske håndtering af fisken og løbende udtag af fisk. Projektet vil bidrage 

til forøgelse af akvakulturproduktionen og øge beskæftigelsen på anlægget.  

Ingen af projekterne under ordningen er afsluttede i 2015.  

Specifikke mål, der ikke er igangsat 

Foranstaltninger til fremme af specifikt mål 3 om beskyttelse af akvatisk biodiversitet og fremme af 

ressourceeffektiv akvakultur samt specifikt mål 4 om fremme af akvakultur med højt niveau af 

miljøbeskyttelse har ikke været igangsat i 2014 og 2015.  

Danmark blev i den forgående programperiode (EFF) erklæret fri for Viral Hæmorrhagisk Septikæmi (VHS), 

også kaldet Egtvedsyge. Foranstaltninger vedr. specifikt mål 4 indgår i programmet men vil kun blive 

iværksat i tilfælde af genudbrud af VHS i Danmark.  

Fremme af lokalisering af akvakultur under specifikt mål 3 igangsættes i 2016. 

3.1.3. Unionsprioritet 3 – Implementering af den fælles fiskeripolitik (data og 

fiskerikontrol)  

Modsat foranstaltningerne under de øvrige unionsprioriteter blev der allerede fra 2014 givet støtte til 

foranstaltningerne under unionsprioritet 3 for at sikre implementeringen af den fælles fiskeripolitik.  

 

Til at adressere de specifikke mål under unionsprioritet 3 er udviklet følgende støtteordninger:  
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Dataindsamling 

Ordningen var åben i 2014, hvor der blev givet tilsagn for i alt 18,6 mio. euro. Den høje tilsagsnramme 

skyldes, at DTU Aqua i 2014 fik ét samlet tilsagn for de tre første år af programperioden (2014-2016). 

Denne løsning kom i stand af hensyn til budgetloftet i 2014 for at kunne udnytte nationale midler på 

forskningskontoen. 

I ansøgningsrunden for 2015 blev der givet tilsagn for i alt 0,3 mio. euro.  

Projekterne bidrager til at gennemføre dataindsamling og rådgivning til understøttelse af den fælles 

fiskeripolitik. Konkret er der givet støtte til indsamling, forvaltning og anvendelse af data til videnskabelige 

analyser, nationale og tværnationale, flerårige stikprøveprogrammer og overvågning af erhvervsfiskeri og 

rekreativt fiskeri til havs, herunder overvågning af bifangster af marine organismer såsom havpattedyr og 

havfugle. Projekterne dækker derudover medlemsrepræsentanters deltagelse i regionale 

fiskeriforvaltningsorganisationer samt i internationale organer.  

Der blev afsluttet 3 projekter i 2015 for i alt 3 mio. euro. 

Fiskerikontrol 

I 2014 blev der givet tilsagn for 8,6 mio. euro, mens der i 2015 blev givet tilsagn for 1,6 mio. euro.  

Fiskerikontrol myndighed 

På kontrolområdet er der givet tilsagn til en række projekter som forudset i det danske program. 

Projekterne spænder bredt fra it-udviklingsprojekter, uddannelse og kompetenceudvikling til indkøb af 

kontrolmidler, såsom droner og mindre både til kontrol af fiskeriet. Der er også ydet støtte til udvikling af 

kontrolmidlerne i form af projekter om kameraovervågning af fiskeriet. På it-området er der bl.a. ydet 

støtte til færdiggørelse af en elektronisk inspektionsrapport til den danske fiskerikontrol, som betyder en 

mere effektiv fiskerikontrol, og Danmark vil have mulighed for at udveksle inspektionsoplysninger med 

EFCA, som er et kommende fælles EU-projekt. Endvidere er der givet støtte til tilpasning af it-systemerne, 

så de kan efterleve de nye krav i den fælles fiskeripolitik, bl.a. landingsforpligtelsen, hvor der er udviklet en 

væsentlig ny funktionalitet til den danske elektroniske logbog. Alle projekter har bidraget til at nå målene 

om mere effektiv fiskerikontrol og understøttelse af implementering af den fælles fiskeripolitik ved at 

styrke både brugernes kompetencer (fiskerikontrollørerne) og de tilgængelige værktøjer til brug for løsning 

af kontrolopgaverne. Der er ikke givet afslag på ansøgninger om EHFF-midler på kontrolområdet. 

Et eksempel på et støttet projekt er: ”Udvikling og anvendelse af elektroniske monitoreringssystemer samt 

elektronisk transmission af data med henblik på overvågning af fiskefartøjer, der er underlagt 

fiskerireformens landingsforpligtigelse”. Dette projekt vil videreudvikle anvendelsen af elektroniske 

moniteringssystemer til dokumentation af fiskerier underlagt landingsforpligtelsen. Desuden vil det bl.a. 

blive undersøgt, om det nuværende GSM, 3G samt 4G netværk formår at overføre data til analyse. 

Projektet har fået et tilsagn på 0,4 mio. euro. 

Under resultatindikator 3.A.1 antal konstaterede alvorlige overtrædelser i tabel 1.3 står anført 14 

overtrædelser i 2014 og 2 overtrædelser i 2015. De i alt 16 overtrædelser udtrykker det samlede antal 
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overtrædelser i Danmark, og tallet kan således ikke tolkes som et direkte resultat af programstøtten til 

kontrolprojekter. 

Fiskerikontrol sporbarhed 

Ordningen var åben i 2014 med en samlet tilsagnsramme på 1,5 mio. euro. Som følge af stor efterspørgsel 

på ordningen blev rammen forøget til 3,2 mio. euro, således at alle projekter kunne få tilskud. 

Der kunne søges til projekter på fartøjer og landbaserede projekter (fx fiskehus på havnen eller røgeri).  

NaturErhvervstyrelsen modtog ansøgninger til landbaserede projekter for i alt 2,2 mio. euro. Der er indtil 

videre udbetalt 22.000 euro, og ni projekter er afsluttet i 2015. 

NaturErhvervstyrelsen modtog ansøgninger til fartøjsprojekter for i alt 0,9 mio. euro. I alt er 18 projekter 

afsluttet i 2015. 

Som eksempel på et afsluttet fartøjsprojekt kan fremdrages ”Sporbarhed HM 323, Ralima”, hvor der blevet 

givet tilsagn på 16.644 euro til at understøtte implementeringen af den fælles fiskeripolitik ved at sikre 

sporbarhed for fiskevarer fra fangst til detailsalg. Der blev investeret i et pakke- og vejesystem designet til 

at skabe grunddata. Systemet holder styr på alle de sporbarhedsdata, som er nødvendige for at kunne 

efterleve krav i EU forordningen. Softwaresystemet bruges til at indtaste bådsoplysninger, position, 

periode, redskaber mv. Vægten bidrager med vægtdata på fangsten ned på kasseniveau. Softwaret er 

udviklet til at sende sporbarhedsdata til SIF og er integreret med den danske e-logbog.  

Som eksempel på et afsluttet landbaseret projekt kan fremdrages ”Udos fisk v. Udo Napierski”, en 

fiskebutik i Haderslev, hvor der blevet givet tilsagn på 732 euro til at investere i en skærm til formidling af 

informationer om fiskens sporbarhed og dermed dokumentere sporbarhed over for kunderne i butikken. 

3.1.4. Unionsprioritet 4 – Beskæftigelse og territoriel samhørighed  

Til at adressere det specifikke mål under unionsprioritet 4 er udviklet en støtteordning til 

udviklingsaktiviteter i fiskeriområder (Lokale aktionsgrupper i fiskeriet, FLAG). 

I 2014 blev der givet tilsagn på 0,7 mio. euro til udpegning af fiskeriudviklingsområder. Dette resulterede i 

16 udpegede områder. 

Støtteordningen FLAG befinder sig i opstartsfasen, og fristen for ansøgning om oprettelse af lokale 

aktionsgrupper ligger først i 2016. Driftsbekendtgørelsen trådte ligeledes først i kraft 1. januar 2016. Der er 

derfor først muligt medio 2016 at ansøge om FLAG midler, og ordningen har således ikke været åben i 2014 

og 2015. 

3.1.5. Unionsprioritet 5 – Markedsføring og forarbejdning  

Til at adressere målene under unionsprioritet 5 er der udviklet følgende støtteordninger. 

Produktions- og afsætningsplaner 

Ordningen var ikke åben i 2014. 
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Ordningen var åben i 2015 med en samlet tilskudsramme på 1,2 mio. euro. Der blev ansøgt for i alt 2,5 mio. 

euro, altså en overansøgning på 1,3 mio. euro, men sagerne blev først afgjort i 2016.  

Åbningsdatoen for ordningen blev udskudt med tre måneder på grund af udskrivelse af folketingsvalg i 

2015.  

Ingen af projekterne under ordningen er afsluttede i 2015. 

Afsætningsfremme 

Ordningen var ikke åben i 2014. 

I 2015 åbnede en ansøgningsrunde med en ramme på 1,8 mio. euro. Der blev ansøgt for 3,8, altså en 

overansøgning på 2 mio. euro.  

Sagerne blev først prioriteret og afgjort i 2016, og ingen af projekterne er derfor afsluttede i 2015. 

Oplagring af fiskevarer 

Ordningen har været åben for ansøgning i både 2014 og 2015, men der er ikke søgt om støtte til oplagring.  

Innovativ forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter 

Ordningen var ikke åben i 2014. 

Ordningen var åben i 2015 med en ramme på 2,7 mio. euro. Åbningen af ordningen blev udskudt et par 

dage, eftersom høringssvar fra interessenter vedr. discard betød, at bekendtgørelsen skulle genovervejes. 

Der blev ansøgt for i alt 3,4 mio. euro, altså en overansøgning på 0,7 mio. euro. Sagerne blev først 

prioriteret og afgjort i 2016.  

Vurderingen af ansøgningerne sker i henhold til et prioriteringssystem med anvendelse af points. 

Prioriteringssystemet definerer et innovativt mindstekrav på 53 point, før ansøgningen kan komme i 

betragtning for tilsagn, og medtager de forventede effekter inden for følgende fire områder; nye produkter, 

ny proces & teknologi, ny organisering samt investeringens potentiale og økonomiske bæredygtighed. 

NaturErhvervstyrelsen har nedsat et rådgivende udvalg med henblik på at hente faglig rådgivning og 

anbefalinger i forbindelse med vurderingen af projektansøgningerne under forarbejdningsordningen. 

Udvalgets opgave er at rådgive NaturErhvervstyrelsen vedrørende vurdering og prioritering af de 

projektansøgninger, der ligger over mindstekravet på 53 point. Interessenternes brancheorganisation har 

udtryk stor tilfredshed med løsningen med anvendelse af et rådgivende udvalg. 

Ingen af projekterne under forarbejdningsordningen er afsluttede i 2015. 

3.1.6. Unionsprioritet 6 – Fremme implementering af den integrerede maritime politik  

Indsatsen for gennemførelse af den integrerede maritim politik (IMP) har ikke været igangsat i 2014 og 

2015. 
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3.1.7. Unionsprioritet 7 – Teknisk Bistand  

Under teknisk bistand er der støttet forberedelse og gennemførelse af programmet, herunder udvikling af 

monitorerings- og forvaltningssystemer. 

Teknisk bistand anvendes bl.a. til at finansiere en fiskerifacilitator, der bistår med at informere om 

mulighederne i EHFF-programmet. Fiskerifacilitatoren har aktivt rådgivet aktører i fiskeribranchen om 

støtteordningerne under EHFF og har jævnligt afrapporteret om aktiviteter og udfordringer for ansøgere og 

potentielle ansøger til NaturErhvervstyrelsen. 

Endelig har teknisk bistand finansieret lanceringen af programmet på Danfish messen i oktober 2015 og 

andre kommunikations- og informationsaktiviteter i henhold til artikel 119 i EU-forordning 508/2014. 

3.2. Resultat, output og finansielle indikatorer for EHFF 

Data vedrørende resultat, output og finansielle indikatorer samt identifikation af milepæle og mål for 

resultatrammen fremgår af tabel 1-3. Der angives kun værdier for projekter, der er afsluttet i 2014 eller 

2015. Hermed forstås projekter, der er fuldt implementeret.  
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Tabel 1.1: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 1 

Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri  

Specifikt mål  Resultat-indikator  Måleenhed  Målværdi 

(2023)  

Årlig værdi  Kumulativ 

værdi  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Et mindre belastet 

havmiljø pga. 

fiskeri, herunder 

færre/ingen 

uønskede fangster 

1.4.a - Ændring i 

uønskede fangster 
Tons 5.000 0 0 - - - - - - - - 0 

1.4.b - Ændring i 

uønskede fangster 
% 25% 0 0 - - - - - - - - 0 

1.13. - Viden om og 

til fremme af 

reduktion af uønskede 

fangster og 

landingsforpligtelse 

Antal analyser 

og 

pilotprojekter 

8 0 0 - - - - - - - - 0 

2 

Bedre akvatisk 

biodiversitet og 

vandøkosystemer 

gennem 

beskyttelse og 

genopretning 

1.11 - Omfang af 

opnået god 

økologisk tilstand 

Km. 

restaureret 

vandløb mhp. 

god øko. 

tilstand 

1.700 0 01 - - - - - - - - 0 

1.12 - Mere viden om 

fiskeriets 

påvirkning af og 

samspil med det 

marine økosystem 

Antal analyser 

og 

pilotprojekter 

5 0 0 - - - - - - - - 0 

4 

Bedre 

konkurrenceevne 

og levedygtighed i 

fiskeriet, herunder 

kystfiskeri 

1.1 - Ændring i 

produktionsværdi 
1.000 € 1.710 0 0 - - - - - - - - 0 

1.2 - Ændring i 

produktionsmængde 
Tons 0 0 0 - - - - - - - - 0 

1.3 - Ændring i 

nettofortjeneste 
1.000 € 1.800 0 0 - - - - - - - - 0 

                                                           
1 Tabel 1.1, resultatindikator 1.11: Der blev i ansøgningsskemaet ikke stillet spørgsmål til projektansøgerne om 'antal km restaureret vandløb', hvorfor værdien ikke kan rapporteres. 

Ansøgningsskemaet er siden rettet og data vil blive indhentet ved projektafslutning. 
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1.7 - Skabt 

beskæftigelse 
FTE 180 0 0 - - - - - - - - 0 

1.8 - Opretholdt 

beskæftigelse 
FTE 180 0 0 - - - - - - - - 0 

 

Tabel 1.2: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 2 

Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret akvakultur 

Specifikt mål  Resultat-indikator  Måleenhed  Målværdi 

(2023)  

Årlig værdi  Kumulativ 

værdi  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2 

Fremme af 

akvakultur-

virksomheders 

konkurrenceevne 

og levedygtighed, 

herunder 

forbedring af 

sikkerheds eller 

arbejdsvilkårene, 

navnlig for 

SMV’er 

2.1 - Ændring i 

mængden af 

akvakulturproduktion 

Tons 7.000 0 0 - - - - - - - - 0 

2.2 - Ændring i 

værdien af 

akvakulturproduktion 

1.000 € 19.000 0 0 - - - - - - - - 0 

2.3 - Ændring i 

nettooverskud 
1.000 € 

4.400 
0 0 - - - - - - - - 0 

2.10 - Ændring i 

mængden af 

økologisk 

akvakulturproduktion 

Tons 3.000 0 0 - - - - - - - - 0 

2.11 - Ændring i 

mængden af 

produktion fra 

recirkulerede anlæg 

Tons 15.000 0 0 - - - - - - - - 0 
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Tabel 1.3: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 3 

Fremme af gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik (data og fiskerikontrol) 

Specifikt mål  Resultat-indikator  Måleenhed  Målværdi 

(2023)  

Årlig værdi  Kumulativ 

værdi  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Forbedring og 

tilvejebringelse af 

videnskabelig 

viden og 

indsamling og 

forvaltning heraf 

3.B.1 - Forøgelse i 

andelen af opfyldte 

data calls 

% 0 0 0 - - - - - - - - 0 

2 

Støtte til 

overvågning, 

kontrol og 

håndhævelse, ved 

fremme af 

institutionel 

kapacitet og en 

effektiv offentlig 

administration 

uden at øge den 

administrative 

byrde 

3.A.1 - Antal 

konstaterede alvorlige 

overtrædelser 

Antal 20 14 2 - - - - - - - - 16 

3.A.2 - Landinger, 

der har været 

genstand for fysisk 

kontrol 

% 10 02 0 - - - - - - - - 0 

 

                                                           
2 Tabel 1.3, resultatindikator 3.A.2: De støttede projekter har i 2014 og 2015 været fokuseret på tilpasning til det nye kontrolregime fx finansiering af nødvendig IT-udvikling. 
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Tabel 1.4: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 4 

Beskæftigelse og territoriel samhørighed 

Specifikt mål  Resultat-indikator  Måleenhed  Målværdi 

(2023)  

Årlig værdi  Kumulativ 

værdi  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Økonomisk vækst, social 

inklusion, flere jobs, 

beskæftigelsesegnethed 

og arbejdsmobilitet i 

kyst- og 

indlandssamfund, der er 

afhængige af fiskeri og 

akvakultur 

4.1 - Skabt 

beskæftigelse 
FTE 30 0 0 - - - - - - - - 0 

4.2 - Opretholdt 

beskæftigelse 
FTE 46 0 0 - - - - - - - - 0 

4.3 - Nye 

virksomheder 

etableret 

Antal 20 0 0 - - - - - - - - 0 
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Tabel 1.5: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 5 

Fremme af afsætning og forarbejdning 

Specifikt mål  Resultat-indikator  Måleenhed  Målværdi 

(2023)  

Årlig værdi  Kumulativ 

værdi  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

   

 

Forbedring af 

markedsordningen 

for fiskevarer og 

akvakultur-

produkter 

5.1.a - Ændring i 

værdien af første salg 

fra PO 

1.000 € 8.000 0 0 - - - - - - - - 0 

5.1.b - Ændring i 

mængden af første salg 

fra PO 

Tons 0 0 0 - - - - - - - - 0 

5.1.c - Ændring af 

værdien af første salg 

fra ikke PO 

1.000 € 0 0 0 - - - - - - - - 0 

5.1.d - Ændring i 

mængden af første salg 

fra ikke PO 

Tons 0 0 0 - - - - - - - - 0 

5.1.e - Ændring i 

mængden af 

akvakulturproduktion, 

der er 

certificeret (ASC) 

Tons 15.000 0 0 - - - - - - - - 0 

2 

Tilskyndelse til 

investeringer i 

forarbejdnings- og 

afsætnings-

sektoren. 

5.2.a - Bevaret 

beskæftigelse 
FTE 30 0 0 - - - - - - - - 0 
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Tabel 1.6: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 6 

Fremme implementering af den integrerede maritime politik 

Specifikt mål  Resultat-

indikator  

Måleenhed  Målværdi 

(2023)  

Årlig værdi  Kumulativ 

værdi  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Udvikling og 

implementering 

af IMP  

Natura 

2000 

områder 

designet 

under 

Habitat 

direktivet  

- - 0 0 - - - - - - - -  0 

 

Anmærkninger til resultatindikatorer: 

Den forventede værdi på ansøgningstidspunktet er anført. Hvis projektet er afsluttet, og værdien er valideret, er den validerede værdi anført. Både den forventede og den validerede værdi 

henregnes til tilsagnstidspunktet. 

1.4. Uønskede fangster vedrører kun relevante projekter for fiskerfartøjer. 0-værdier er antaget ikke at være relevante. Kun positive værdier er medtaget i procentberegningen 

3.A.2 vurderes kvalitativt i rapporten. Målværdien for landinger der har været genstand for fysisk kontrol er % af landet mængde.   

1.8 bevaret beskæftigelse er ikke endelig defineret af Kommissionen.  
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Tabel 2.1.1: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 1, specifikt mål 1 

EU-prioritet 1: Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri 

Specifikt mål 1: Nedbringelse af fiskeriets belastning af havmiljøet, herunder undgåelse og størst mulig begrænsning af uønskede fangster 

Udvalgte relevante 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Artikel 37 Støtte til 
udformning og 
gennemførelse af 
bevaringsforanstaltninger 
og regionalt samarbejde 

6 1.4 - Antal projekter     5 0 0 - - - - - - - - 0 

 

Artikel 38 Begrænsning af 
fiskeriets indvirkning på 
havmiljøet og tilpasning af 
fiskeriet til beskyttelsen af 
arter 

6 1.4 - Antal projekter     35 0 0 - - - - - - - - 0 

 

Artikel 39 Innovation i 
tilknytning til bevaring af 
havets biologiske 
ressourcer (+ art. 44.1.c 
Ferskvandsfiskeri og 
akvatisk fauna og flora i 
ferskvandsområder) 

6 1.4 - Antal projekter     14 0 0 - - - - - - - - 0 

 

Artikel 43.2 Fiskerihavne, 
landingssteder, 
auktionshaller og 
nødhavne: Overholdelsen 
af forpligtelsen til at lande 
alle fangster såvel som at 
skabe merværdi for 
underudnyttede dele af 
fangsten. 

6 1.3 - Antal projekter   37 125 0 0 - - - - - - - - 0 



 

19 

 

 

 

Tabel 2.1.2: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 1, specifikt mål 2 

EU-prioritet 1: Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri 

Specifikt mål 2: Beskyttelse og genopretning af akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer 

Udvalgte relevante 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Artikel 40.1.b-g, i 
+ artikel 44.6 Marin 
biodiversitet og vandløb 

6 1.6 - Antal projekter + 162 690 0 0 - - - - - - - - - 

 

 

Tabel 2.1.3: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 1, specifikt mål 3 

Ikke inkluderet i resultatrammen 

 



 

20 

 

 

Tabel 2.1.4: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 1, specifikt mål 4 

EU-prioritet 1: Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri 

Specifikt mål 4: Fremme af fiskerivirksomhedernes konkurrenceevne og levedygtighed, herunder for mindre kystfartøjer og forbedring af sikkerheds- og arbejdsvilkårene 

Udvalgte relevante 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Artikel 42 Merværdi, 
produktkvalitet og 
anvendelse af uønskede 
fangster 

3 1.3 - Antal projekter + 

37 

108 0 0 - - - - - - - - 0 

 

Artikel 43.1 + 3 
Fiskerihavne, 
landingssteder, 
auktionshaller og 
nødhavne (+ 
art. 44.1.f) 

3 1.3 - Antal projekter + 17 0 0 - - - - - - - - 0 
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Tabel 2.1.5: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 1, specifikt mål 5 

EU-prioritet 1: Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri 

Specifikt mål 5: Støtte til styrkelse af teknologisk udvikling og innovation, herunder forøgelse af energieffektivitet, og overførsel af viden 

Udvalgte relevante 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
Artikel 26 Innovation (+ 
art. 44.3) 

3 

1.1 - Antal projekter 
om innovation, 
rådgivningstjenester 
og partnerskaber 
med videnskabsfolk 

    11 0 0 - - - - - - - - 0 

 

Artikel 28 Partnerskaber 
mellem videnskabsfolk og 
fiskere (+ art. 44.3) 

3 

1.1 - Antal projekter 
om innovation, 
rådgivningstjenester 
og partnerskaber 
med videnskabsfolk 

    4 0 0 - - - - - - - - 0 

 

 

 

 

 

Tabel 2.2.1: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 2, specifikt mål 1 

EU-prioritet 2: Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur 

Specifikt mål 1: Støtte til styrkelse af teknologisk udvikling, innovation og overførsel af viden 

Udvalgte relevante 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
Artikel 47 
Innovation 

3 2.1 – Antal projekter     16 0 0  -  - -   -  -  - -   -  - 
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Tabel 2.2.2: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 2, specifikt mål 2 

EU-prioritet 2: Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur 

Specifikt mål 2: Fremme af akvakulturvirksomheders konkurrenceevne og levedygtighed, herunder forbedring af sikkerheds- eller arbejdsvilkårene, navnlig for SMV'er 

Udvalgte relevante 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Artikel 48.1.a-d, 
f-h Produktive 
investeringer I 
akvakultur 

3 
2.2 - Antal 
projekter 

+ 18 53 0 0 - - - - - - - - 0 
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Tabel 2.2.3: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 2, specifikt mål 3 

EU-prioritet 2: Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur 

Specifikt mål 3: Beskyttelse og genopretning af akvatisk biodiversitet og styrkelse af de økosystemer, der er knyttet til akvakultur, og fremme af ressourceeffektivitet i akvakulturen 

Udvalgte relevante 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Artikel 51 Forøgelse 
af akvakulturbrugs 
potentiale 

6 
2.4 - Antal 
projekter 

+ 1 1 0 0 - - - - - - - - 0 

 

Tabel 2.2.4: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 2, specifikt mål 4 (Ikke inkluderet i resultatrammen) 

EU-prioritet 2: Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur 

Specifikt mål 4: Fremme af akvakultur med et højt miljøbeskyttelsesniveau og fremme af dyresundhed og dyrevelfærd samt af folkesundhed og sikkerhed 

Udvalgte relevante 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  

Artikel 56 
Foranstaltninger 
vedrørende dyresundhed 
og dyrevelfærd 

6 2.4 - Antal projekter   1   0 0 - - - - - - - -   

 

 

Tabel 2.3.1: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 3, specifikt mål 1 

EU-prioritet 3: Implementering af den fælles fiskeripolitik (data og fiskerikontrol) 

Specifikt mål 1: Forbedring og tilvejebringelse af videnskabelig viden og forbedring af indsamling og forvaltning af data 

Udvalgte relevante 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
Artikel 77 Data 
Indsamling 

6 3.2 - Antal projekter + 9 21 0 3 - - - - - - - - 3 
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Tabel 2.3.2: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 3, specifikt mål 2 

EU-prioritet 3: Implementering af den fælles fiskeripolitik (data og fiskerikontrol) 

Specifikt mål 2: Støtte til overvågning, kontrol og håndhævelse, ved at fremme institutionel kapacitet og dermed en effektiv offentlig administration uden at øge den administrative byrde. 

Udvalgte relevante 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
Artikel 76 Fiskerikontrol 6 3.1 - Antal projekter + 59 141 0 27 - - - - - - - - 27 

 

Tabel 2.4.1: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 4, specifikt mål 1 

EU-prioritet 4: Øget beskæftigelse og territoriel samhørighed 

Specifikt mål 1: Fremme af økonomisk vækst, social inklusion og jobskabelse samt støtte til beskæftigelsesegnethed og arbejdskraftmobilitet i samfund ved kysterne og inde i landet, som er 
afhængige af fiskeri og akvakultur, herunder diversificering af aktiviteterne inden for fiskeriet og i andre sektorer i havøkonomien. 

Udvalgte relevante 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
Artikel 62.1.a Støtte til 
forberedelse 

8 4.2 - Antal strategier + 10 11 0 0 - - - - - - - - 0 

 

Artikel 63 Gennemførelse 
af lokaludviklings-
strategier 

8 4.1 - Antal strategier + 10 10 0 0 - - - - - - - - 0 

 
Artikel 64 
samarbejdsaktiviteter 

8 4.3 - Antal projekter     18 0 0 - - - - - - - -   

 

Tabel 2.5.1: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 5, specifikt mål 1 

EU-prioritet 5: Fremme af markedsføring og forarbejdning 

Specifikt mål 1: Forbedring af markedsordningen for fiskevarer og akvakulturprodukter 

Udvalgte relevante Tematisk Outputindikatorer Kumulativ 
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foranstaltninger mål Indikator Inkluderet i 
resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 værdi 

  
Artikel 66 
Produktions- og 
afsætningsplaner 

3 
5.1 - Antal PO som 
modtager støtte 

+ 2 2 0 0 - - - - - - - - 0 

  Artikel 67 Oplagringstøtte 3 5.2 - Antal projekter     1 0 0 - - - - - - - - 0 

  
Artikel 68 
Afsætningsforanstaltninger 

3 5.2 - Antal projekter     10 0 0 - - - - - - - - 0 

 

Tabel 2.5.2: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 5, specifikt mål 2 

EU-prioritet 5: Fremme af markedsføring og forarbejdning 

Specifikt mål 2: Tilskyndelse til investeringer i forarbejdnings- og afsætningssektoren 

Udvalgte relevante 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Artikel 69 
Forarbejdning af 
fiskevarer og 
akvakulturprodukter 

3 
5.3 - Antal 
projekter 

+ 7 30 0 0 - - - - - - - - 0 
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Tabel 2.6.1: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 6, specifikt mål 1 

EU-prioritet 6: Fremme implementering af den integrerede maritime politik 

Specifikt mål 1: Udvikling og gennemførelse af den integrerede havpolitik (IMP) 

Udvalgte relevante 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Artikel 80.1.c 
IMP 

6 
6.2 - Antal 
projekter 

+ 1 3 0 0 - - - - - - - - 0 

 

 

Tabel 3: Finansielle indikatorer for EHFF 

 

EU-prioritet 

Finansielle indikatorer Kumulativ 
værdi 

Indikator 
Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, 
konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri 

Finansiel indikator 12.700.000 51.900.000 0 0 - - - - - - - - 0 

2 
Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, 
konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur 

Finansiel indikator 9.000.000 25.600.000 0 0 - - - - - - - - 0 

3 
Implementering af den fælles fiskeripolitik (data og 
fiskerikontrol) 

Finansiel indikator 36.300.000 85.600.000 0 4.093.508 - - - - - - - - 4.093.508 

4 Beskæftigelse og territoriel samhørighed Finansiel indikator 2.300.000 8.300.000 0 0 - - - - - - - - 0 

5 Markedsføring og forarbejdning Finansiel indikator 5.400.000 18.100.000 0 0 - - - - - - - - 0 

6 Fremme implementering af den integrerede maritime politik Finansiel indikator 1.100.000 3.300.000 0 0 - - - - - - - - 0 

7 Teknisk Bistand Finansiel indikator - - 0 268.456 - - - - - - - - 268.456 
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3.3. Finansielle data 

Tabel 4: Finansielle data for EHFF 

EU-prioritet Udvalgt specifikt mål Tematis
k mål 

Foranstalt-
ning 

Samlet 
offentligt 

bidrag 

EHFF-
bidrag 

Bidrag til 
klima-

forandrings-
mål fra EHFF 

EHFF- med-
finansiering

ssats 

Samlede 
støtte-

berettigede 
udgifter til 
foranstalt-

ninger, som 
er udvalgt 
til støtte 

Samlet 
offentligt 
bidrag til 

foranstalt-
ninger, som 
er udvalgt 
til støtte 

Andel af 
den 

samlede 
tildeling, 
som er 

omfattet 
af 

udvalgte 
foranstal
t-ninger 

Bidrag til 
klima-

forandrings-
mål med de 

foranstaltninge
r, der er 

udvalgt til 
støtte 

Samlede 
støtteberet-

tigede 
udgifter, 

som 
modtagerne 
har anmeldt 

til 
forvaltnings

-
myndighede

n 

Samlede 
støtteberet-

tigede 
offentlige 
udgifter, 

som 
modtagerne 
har anmeldt 

til 
forvaltnings

-
myndighede

n 

Andel af de 
samlede 

støtteberettige
de offentlige 
udgifter, som 
modtagerne 

har anmeldt, ud 
af den samlede 

tildeling 

Bidrag til 
klimaforandringsm

ål ud af de 
samlede 

støtteberettigede 
offentlige udgifter, 
som modtagerne 

har anmeldt til 
forvaltnings-
myndigheden 

Antal 
udvalgte 

operation
er 

(Euro) (Euro) (Euro) (%) (Euro) (Euro) (%) (Euro) (Euro) (Euro) (%) (Euro)   

1 

Fremme af et 
miljømæssigt 
bæredygtigt, 
ressourceeffektiv
t, innovativt, 
konkurrencedygti
gt og 
videnbaseret 
fiskeri 

Nedbringelse af 
fiskeriets belastning af 
havmiljøet 

6 

Artikel 37 2.819.398 2.114.548 0 75% 300.964 
401.286 

14,3% 0 0 0 0,0% 0 1 

Artikel 38 7.463.866 5.597.899 2.239.160 75% 
5.495.449 5.510.414 

73,7% 2.201.716 0 0 0,0% 0 127 

Artikel 39 + 
Artikel 44.1.c 

6.074.018 4.555.513 1.822.205 0% 
0 0 

0,0% 0 0 0   0 0 

Artikel 43.2 2.926.391 2.194.793 0 75% 
1.417.025 1.910.031 

48,5% 0 0 0 0,0% 0 5 

Beskyttelse og 
genopretning af 
akvatisk biodiversitet 

6 
Artikel 

40.1.b-g, i + 
Artikel 44.6 

54.416.24
3 

40.812.18
2 

16.324.873 75% 
17.110.065 17.110.065 

31,5% 6.854.410 0 0 0,0% 0 355 

Fremme af fiskeri-
virksomheders 
konkurrenceevne og 
levedygtighed 

3 Artikel 42  
11.705.56

3 
8.779.172 0 75% 

675.377 675.377 
5,8% 0 0 0 0,0% 0 24 

3 
Artikel 43.1 + 
3 

2.926.391 2.194.793 877.917 75% 
1.327.648 2.195.092 

45,4% 531.841 0 0 0,0% 0 7 

Støtte til styrkelse af 
teknologisk udvikling 
og innovation 

3 

Artikel 26 + 
44.3  

5.852.782 4.389.586 0 75% 
1.028.241 1.028.241 

18,4% 0 0 0 0,0% 0 3 

Artikel 28 4.682.226 3.511.669 0 75% 
1.389.470 1.389.470 

29,7% 0 0 0 0,0% 0 2 

2 

 Støtte til styrkelse af 
teknologisk udvikling 
og innovation 

3 Artikel 47 8.771.459 6.578.594 0 75% 
0 0 

0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 
Fremme af 
miljømæssigt 
bæredygtigt, 
ressourceeffektiv
t, innovativt, 
konkurrencedygti

Fremme af 
akvakulturvirksomhed
ers konkurrenceevne 

3 
Artikel 48.1a-
d,f-h 

25.061.31
1 

18.795.98
3 

0 75% 8.310.365 
8.310.365 

33,2% 0 0 0 0,0% 0 28 
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gt og 
videnbaseret 
akvakultur 

og levedygtighed 
6 Artikel 51 501.227 375.920 150.368 75% 

0 0 
0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 

Fremme af akvakultur 
med et højt miljø-
beskyttelses-niveau og 
fremme af 
dyresundhed 

6 Artikel 56  0 0 0 0% 
0 0 

0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 

3 
  

Fremme af 
gennemførelsen 
af den fælles 
fiskeripolitik 

Forbedring og 
tilvejebringelse af 
videnskabelig viden 

6 Artikel 77  
50.118.84

7 
40.095.07

7 
0 80% 

17.568.023 18.874.190 
37,8% 0 3.717.132 3.717.132 19,6% 0 7 

Støtte til overvågning, 
kontrol og 
håndhævelse 

6 

Artikel 76.2, 
a-d og f-l 

28.176.73
3 

25.359.05
9 

0 90% 
10.038.934 10.038.934 

35,5% 0 440.335 376.376 3,8% 0 108 

Artikel 76.2 e 7.274.418 5.092.092 0 70% 
120.710 120.710 

2,0% 0 0 0 0,0% 0 3 

4 

Forøgelse af 
beskæftigelsen 
og den 
territoriale 
samhørighed 

  8 

Artikel 62.1.a  356.000 302.000 0 85% 
671.141 671.141 

188,5% 0 0 0 0,0% 0 1 

Artikel 63  8.489.169 7.216.393 2.886.557 85% 
672.124 672.124 

0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 

Artikel 64      0 85% 
0 0 

0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 

5 
Fremme af 
afsætning og 
forarbejdning 

Forbedring af 
markeds-ordningen 

3 

Artikel 66 6.265.328 4.698.996 0 75% 
0 0 

0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 

Artikel 67 1.609.192 1.609.192 0 100% 
0 0 

0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 

Artikel 68  6.265.328 4.698.996 0 75% 
0 0 

0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 

Tilskyndelse til 
investeringer 

3 Artikel 69 
11.814.61

8 
8.860.963 0 75% 

0 0 
0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 

6 

Fremme af den 
integrerede 
havpolitiks 
gennemførelse 

Udvikling af IMP 6 Artikel 80.1.c 3.333.334 2.500.000 1.000.000 75% 
0 0 

0,0% 0 0 0 0,0% 0 0 
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4.0.Forhold, der har indflydelse på programresultaterne, og 

korrigerende foranstaltninger, der er truffet 

EU-forordning 508/2014 om den Europæiske Hav- og Fiskerifond blev godkendt 15. maj 2014, og det 

danske EHFF-program blev godkendt af Kommissionen den 18. august 2015. Danmark havde ikke mulighed 

for at udrulle programmets støttemuligheder i 2014, men ved en særlig godkendelse på finansloven fik 

NaturErhvervstyrelsen mulighed for at åbne en række tilskudsordninger før programmets godkendelse. 

Langt de fleste tilskudsordninger i programmet blev derfor åbnet i løbet af 2015.  

I 2015 blev der udskrevet folketingsvalg i Danmark, hvilket betød, at det ikke var muligt at udstede 

bekendtgørelser og dermed åbne nye støtteordninger i en periode, hvorfor åbningsdatoen for en række 

ordninger blev udskudt i 2015. 

Regeringens beslutning i efteråret 2015 om at flytte et stort antal statslige arbejdspladser fra København. 

Beslutningen omfatter flytning af 392 arbejdspladser fra NaturErhvervstyrelsen i København til 

Sønderjylland. Der er tale om en så stor ændring af NaturErhvervstyrelsen, at det har været nødvendigt at 

ændre styrelsens organisering for at matche de ændrede geografiske forhold. Organisationsændringen er 

trådt i kraft 1. august 2016. 

For at være på forkant og gennemføre flytningen på en måde, så vores kunder kommer til at mærke mindst 

muligt til det, har vi valgt at bygge vores nye arbejdsplads i Augustenborg gradvist op. Langt de fleste af de 

medarbejdere, hvis opgaver flytter til Sønderjylland, følger ikke med deres opgaver. Vi skal derfor sikre en 

god overgangsperiode frem til det tidspunkt, hvor vi er endeligt på plads i Sønderjylland. 

NaturErhvervstyrelsen har startet opbygning i Augustenborg fra 2. maj 2016. Opbygningen er tilrettelagt ud 

fra årshjul og produktionsplanlægning. Hertil kommer, at opbygningen skal ske på en måde, der 

understøtter oplæring af de mange nye medarbejdere og overdragelse af viden, og sikrer sammenhæng i 

de opgaver og arbejdspladser, der flyttes.  

På trods af alle bestræbelser medfører flytningen af de knapt 400 arbejdspladser til Sønderjylland et stort 

kompetencetab, og vi oplever derfor forsinkelser på flere områder.  

Vi forsøger at løse udfordringerne ved at køre med dobbeltbemanding på nogle områder for at sikre 

driften. På nogle projektordninger køber vi revisionshjælp udefra, i København ansætter vi løbende 

midlertidige vikarer til at dække opsigelser, og vi låner medarbejdere ud enhederne imellem, så de vigtigste 

områder prioriteres højest. 

Derudover har sagsbehandlingen af sager under det nye EHFF-program overordnet set taget længere tid at 

behandle i 2015, bl.a. som følge af nye krav om antagelighed, hvor sagsbehandlerne skal undersøge, om 

ansøger f.eks. har begået ulovligt fiskeri, eller en akvakulturproducent har begået miljøovertrædelser. De 

nye krav har krævet tilvænning og indførsel af nye procedurer i sagsbehandlingen. 
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5.0 Oplysninger om alvorlige overtrædelser og afhjælpende 

foranstaltninger  

Fra 1. december 2012 implementerede NaturErhvervstyrelsen EU-regler om pointtildeling ved en række 

alvorlige overtrædelser. 

Er der ved samme kontrolbesøg begået én eller flere alvorlige overtrædelser, kan der tildeles point for hver 

overtrædelse. Dog højst 12 point pr. kontrolbesøg. 

Efter en samlet tildeling af mindst 18 point til licensindehaver og/eller fartøjsfører, suspenderes 

fiskerilicensen/førerretten i en periode på mindst to måneder. Perioden er fire måneder, hvis 

fiskerilicensen/førerretten suspenderes for anden gang, otte måneder, ved tredje suspension og et år ved 

fjerde suspension. Såfremt indehaveren/føreren tildeles minimum 18 point for femte gang, inddrages 

fiskerilicensen/førerretten permanent. 

Hvis licensindehaveren og/eller fartøjsføreren ikke begår en ny alvorlig overtrædelse inden for tre år fra 

datoen for den sidste alvorlige overtrædelse, slettes alle point på licensindehaver og/eller fartøjsføreren. 

I 2014 har der været 7 sager, hvor der er tildelt point. I de 7 sager er der givet point for 14 overtrædelser. 

Sagerne er fordelt på 7 fartøjer. Ingen af disse fartøjer har haft 2 eller flere sager. Det højeste antal tildelte 

samlede point i 2014 er 7. Der har ikke været nogen suspensioner af fiskerilicenser eller førerretter.  

I 2015 har der været 2 sager, hvor der er tildelt point. I begge sager er der givet point for 1 overtrædelse. 

For et af disse fartøjer er der tale om gentagelse, så licensindehaveren og føreren har akkumuleret i alt 11 

point. Det højeste antal tildelte point i 2015 er 6. Der har ikke været nogen suspensioner af fiskerilicenser 

eller førerretter.  

6.0 Oplysninger om foranstaltninger, der er truffet for at efterleve artikel 

41, stk. 8  

Det danske program omfatter ikke foranstaltningen artikel 41 om energieffektivitet og bekæmpelse af 

klimaforandringer. 

7.0 Oplysninger om foranstaltninger, der er truffet for at sikre 

offentliggørelse af støttemodtagere  

Operationer, der modtager støtte under den europæiske hav- og fiskerifond (EHFF), offentligøres via en 

csv-fil, som kan downloades via styrelsens hjemmeside. Filen opdateres hvert år den 1. juni og 1. december. 

Hver opdatering dækker udbetalinger frem til fem måneder før offentliggørelsen. 

Datafilen bliver dannet på baggrund af et datatræk fra det fagsystem, som operationer registreres og 

administreres i. Filen indeholder oplysningerne specificeret i bilag V til forordning 508/2014.  

Danmark offentliggjorde første gang under det nye regelsæt i juni og december 2015. 
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8.0 Aktiviteter i tilknytning til evalueringsplanen og syntesen af 

evalueringerne  

Langt de fleste tilskudsordninger er først blevet igangsat i løbet af 2015, og der er endnu ikke gennemført 
evalueringsaktiviteter.  

9.0 Borgerresumé 

EU’s Hav- og fiskerifond anvender i hele perioden 2014-2020 samlet ca. 200 mio. euro. i Danmark til at 

styrke økonomi og beskæftigelse i fiskeri og fiskeopdræt, bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og til 

andre natur og miljøhensyn i relation til fiskeri og fiskeopdræt.  

Det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram, som er rammen for at anvende EU-midlerne i Danmark, 

består af en lang række støtteordninger, som skal bidrage til de i programmet fastlagte mål. Midlerne til 

støtten kommer udover fra EU fra Miljø- og fødevareministeriet og Erhvervsstyrelsen.  

 Det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram blev godkendt 18. august 2015. Inden da blev der i november 

2014 indgået en politisk aftale for årene 2014-2017 om, hvordan pengene fordeles mellem de forskellige 

støtteordninger. Siden er næsten alle ordninger åbnet for ansøgning, og der er givet tilsagn til en række 

projekter. Kun få projekter er endnu afsluttet, og der foreligger derfor meget få målbare resultater.  

Der er i alt indtil udgangen af 2015 givet tilsagn om støtte til mere end 500 forskellige projekter lige fra 

investeringer i nye selektive fiskeredskaber og restaurering af vandløb til etablering af fisker-forsker 

netværk for at styrke samarbejdet om forvaltning af fiskeressourcen. 

 I oktober 2015 blev støttemulighederne i programmet præsenteret på Danfish-messen med en 

udstillingsstand og et informationsmøde. 

10.0 Rapport om gennemførelsen af finansielle instrumenter  

Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 omfatter ikke finansielle instrumenter. 
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Bilag 1: Medlemmer af fiskeriudviklingsudvalget 

Medlemsoversigt 

Organisation Medlem/suppleant Kontaktoplysninger 

 

Miljø- og 

Fødevareministeriet, 

NaturErhvervstyrelsen 

 

Anders Munk Jensen 

Formand 

 

Marie Guldborg 

Formandssuppleant  

 

Uffe Sveistrup 

Medlem 

 

Nyropsgade 30 

DK-1780 København V 

 

Tlf.: 33 95 80 00 

 

anmj@naturerhverv.dk 

magu@naturerhverv.dk 

uffsve@naturerhverv.dk 

 

 

Miljø- og 

Fødevareministeriets 

departement 

 

 

Nicolai Højlund 

Medlem 

 

N.N. 

Suppleant 

 

Slotsholmsgade 12 

DK-1216 København K 

 

Tlf.: 38 14 21 42 

 

nicolh@mfvm.dk  

 

 

Miljø- og 

Fødevareministeriet, 

Naturstyrelsen 

 

Mette Feddersen 

Medlem  

 

Kim Diget Christensen 

Suppleant 

 

 

Haraldsgade 53 

DK-2100 København Ø 

 

Tlf.: 74 54 30 00 

 

meded@nst.dk 

kidig@nst.dk 

 

 

Erhvervs- og 

Vækstministeriet, 

Søfartsstyrelsen 

 

N.N. 

Medlem 

 

N.N. 

Suppleant 

 

 

Carl Jacobsens Vej 31 

DK-2500 Valby 

 

Tlf.: 72 19 60 00 

 

Erhvervs- og 

Vækstministeriet, 

Erhvervsstyrelsen 

 

 

Pernille Ventzel Hansen 

Medlem 

 

Malene Nygaard 

Suppleant 

 

 

Langelinie Allé 17 

DK-2100 København Ø 

 

Tlf.: 72 20 00 30 

 

Perven@erst.dk 

Malnyg@erst.dk 

mailto:anmj@naturerhverv.dk
mailto:magu@naturerhverv.dk
mailto:uffsve@naturerhverv.dk
mailto:nicolh@mfvm.dk
mailto:meded@nst.dk
mailto:kidig@nst.dk
mailto:Perven@erst.dk
mailto:Malnyg@erst.dk
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Europa-Kommissionen, 

DG MARE 

 

 

Lars Muhrbeck 

Rådgiver 

 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruxelles, Belgien 

 

Tlf.: +(32) 2 299 11 11 

 

Lars.Muhrbeck@ec.europa.eu 

 

 

Dansk Akvakultur 

 

 

 

Ivan Bundgård 

Medlem  

 

 

 

Ermelundsvænget 11 

DK2920 Charlottenlund 

 

ivan@danskakvakultur.dk 

 

 Brian Thomsen 

Suppleant 

Vejlsøvej 51 

DK-8600 Silkeborg 

 

Tlf.: 40 76 28 70 

brian@danskakvakultur.dk 

 

 

Danmarks Fiskehandlere 

 

 

 

Rasmus Petersen 

Medlem 

 

Martin Maric 

Suppleant 

 

Poppelvej 83 

DK-5230 Odense M 

 

Tlf.: 35 37 20 23 

 

rasmus@windsorfisk.dk 

martin@fiskehandlerne.dk 

 

 

Landdistrikternes 

Fællesråd 

 

Karsten Gram 

Medlem 

 

Steffen Damsgaard 

Suppleant 

 

Tybovej 2 

DK-6040 Egtved 

 

Tlf.: 61 31 36 36 

 

kg@landdistrikterne.dk 

formand@landdistrikterne.dk 

 

 

Marine Ingredients 

Denmark 

 

Anne Mette Bæk Jespersen 

Medlem 

 

Johannes Palsson 

Suppleant 

 

H.C. Andersens boulevard 37, 1 

1553 København V 

 

Tlf.: 50 47 77 49  

 

ambj@maring.org 

jp@ffskagen.dk 

 

   

mailto:Lars.Muhrbeck@ec.europa.eu
mailto:ivan@danskakvakultur.dk
mailto:brian@danskakvakultur.dk
mailto:rasmus@windsorfisk.dk
mailto:martin@fiskehandlerne.dk
mailto:kg@landdistrikterne.dk
mailto:formand@landdistrikterne.dk
mailto:ambj@maring.org
mailto:jp@ffskagen.dk
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Kommunernes 

Landsforening 

Erik Flyvholm 

Medlem 

 

 

Nørregade 12 

DK-7673 Harboøre 

 

Tlf.: 97 83 40 79 

erik.flyvholm@lemvig.dk 

 

 Marie Louise Madsen 

Suppleant 

Weidekampsgade 10 

Postboks 3370 

DK-2300 København S 

 

Tlf.: 97 83 40 79 

mlm@kl.dk 

 

Danske Havne 

 

Bjarne Løf Henriksen 

Medlem  

 

Bjørn B. Christiansen 

Suppleant 

 

Bredgade 23, 2. tv. 

DK-1260 København K 

 

Tlf.: 72 11 81 00 

 

blh@danskehavne.dk 

bbc@danskehavne.dk 

 

 

Danish Seafood 

Association 

 

Thomas Jespersen 

Medlem 

 

Poul Melgaard Jensen 

Suppleant 

 

 

H.C. Andersens Boulevard 37, 1. 

DK-1553 København V 

 

Tlf.: 33 14 99 99 

 

tj-consult.dk@mail.tele.dk 

pmj@danishseafood.org  

 

 

Danmarks Fiskeriforening 

Producent Organisation 

 

Ole Lundberg Larsen 

Medlem 

 

Niels Wichmann 

Suppleant 

 

H.C. Andersens Boulevard 37, 1. sal 

1553 København V 

Tlf.: 70 10 40 40 

 

Nordensvej 3 

DK-7000 Fredericia 

 

Tlf.: 70 10 40 40 

 

oll@dkfisk.dk 

nw@dkfisk.dk 

 

 

Danmarks Pelagiske 

Producentorganisation 

 

Esben Sverdrup-Jensen 

Medlem 

 

Christian Olesen 

 

H.C. Andersens Boulevard 37, 1. 

DK-1553 København V 

Tlf.: 61 66 09 78 

 

mailto:erik.flyvholm@lemvig.dk
mailto:mlm@kl.dk
mailto:blh@danskehavne.dk
mailto:bbc@danskehavne.dk
mailto:tj-consult.dk@mail.tele.dk
mailto:pmj@danishseafood.org
mailto:oll@dkfisk.dk
mailto:nw@dkfisk.dk
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Suppleant Notkajen 2 

DK-9850 Hirtshals  

 

Tlf.: 98 94 42 39 

 

es@pelagisk.dk 

po@pelagisk.dk  

 

3F 

Fagligt Fælles Forbund 

 

Karsten Kristensen 

Medlem 

 

Flemming Smidt 

Suppleant 

 

 

Kampmannsgade 4 

DK-1790 København V 

 

Tlf.: 70 30 03 00 

 

Karsten.kristensen@3F.dk  

flemming.smidt@3f.dk 

 

 

WWF 

Verdensnaturfonden 

 

Christoph Mathiesen 

Medlem 

 

Mette Blæsbjerg 

Suppleant 

 

Svanevej 12 

DK-2400 København NV 

 

Tlf.: 35 36 36 35 

 

c.mathiesen@wwf.dk  

m.blaesbjerg@wwf.dk 

 

 

Danske Regioner 

 

Torben Kronborg Pihl 

Medlem  

 

 

 

Niels Bohrs Vej 30 

DK-9220 Aalborg Øst 

Tlf.: 29 41 89 97 

 

 Maria Mølgaard Berg 

Suppleant 

 

Damfærgevej 22 

DK-2100 København Ø 

Tlf. 30 17 88 51 

 

tkp@rn.dk 

mab@danskeregioner.dk 

 

 

Lokale Aktionsgrupper 

(fiskeriområder) 

 

Jørgen Hamme 

Medlem 

 

N.N. 

Suppleant 

 

Nyker Hovedgade 32 

DK-3700 Rønne 

 

Tlf.: 40 14 33 35 

 

jh@nyker.dk 

 

 

Danmarks 

Sportsfiskerforbund 

 

Lars Brinch Thygesen 

Medlem 

 

Skyttevej 4 

DK-7182 Bredsten 

mailto:es@pelagisk.dk
mailto:po@pelagisk.dk
mailto:Karsten.kristensen@3F.dk
mailto:flemming.smidt@3f.dk
mailto:c.mathiesen@wwf.dk
mailto:m.blaesbjerg@wwf.dk
mailto:tkp@rn.dk
mailto:mab@danskeregioner.dk
mailto:jh@nyker.dk
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Kaare Manniche Ebert 

Suppleant 

 

Tlf.: 75 82 06 99 

 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk  

kme@sportsfiskerforbundet.dk  

 

 

Dansk 

Amatørfiskerforening 

 

Kaj Poulsen 

Medlem 

 

Thomas F. B. Christensen 

Suppleant 

 

 

Skulsballevej 12 

DK-7140 Stouby 

 

Tlf.: 20 16 74 37 

 

kop@mailpostbox.dk 

Thomas.bierberg@pffu.dk 

 

 

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 

 

Flemming Nygaard 

Christensen 

Medlem 

 

Karsten Korsgaard 

Suppleant 

 

Auktionsgade 1b 

DK-6700 Esbjerg 

 

Tlf.: 74 11 93 12 

 

flemming@f-a.dk 

Karsten@f-a.dk  

 

 

Danmarks 

Naturfredningsforening 

 

Henning Mørk Jørgensen 

Medlem 

 

Therese Nissen 

Suppleant 

 

Masnedøgade 20 

DK-2100 København Ø 

 

Tlf.: 39 17 40 00 

 

hmj@dn.dk 

tgdn@dn.dk 

 

 

DTU Aqua 

 

Jørgen Dalskov 

National korrespondent 

 

 

Jægersborg Allé 1 

DK-2920 Charlottenlund 

 

Tlf.: 35 88 33 80 

jd@aqua.dtu.dk 
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