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1.0 Identifikation 

 

CCI-nr. 2014DK14MFOP001 

Betegnelse European Maritime and Fisheries Fund - Operational 
Programme for Denmark 

Udgave 2016.2 

Rapporteringsår 2016 

Dato for overvågningsudvalgets 
godkendelse af rapporten 

07.06.2017 

 

2.0 Overblik af gennemførelsen af programmet   

Med udgangen af 2016 er Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet knap halvvejs i programperioden. De første 

tilsagn blev givet til projekter allerede i 2014 og implementeringen er godt i gang for alle Unionsprioriteter. 

Mest aktivitet har der været under Unionsprioritet 1 om fiskeri. I overensstemmelse med programmets 

strategi har bidraget til gennemførelse af landingsforpligtelsen og udvikling af kystfiskeri været centrale 

omdrejningspunkter.  Af nedenstående tabel fremgår alle de tilskudsordninger, som har været åbne for 

ansøgning i 2016. Endvidere fremgår tilsagnsramme og afgivne tilsagn. Der har generelt været stor søgning 

til ordningerne. I den godkendte statusrapport for 2016 for ESI-fondene i Danmark er vist fremskridt i 

forhold til at nå de fastlagte milepæle for de enkelte unionsprioriteter. I 2015 var der kun meget få 

ordninger, hvor der var afsluttet  projekter, mens der i 2016 også er blevet afsluttet projekter inden for 

fartøjsordningen og investeringer i akvakultur. Forvaltningsmyndigheden følger løbende gennemførelsen, 

og det er stadig forventningen, at milepælene for 2018 vil kunne nås.  I afsnit 11.1 er status for 

gennemførelsen af hver unionsprioritet evalueret i forhold til de tilknyttede resultatindikatorer.  

I afsnit 4.2 er der beskrevet visse udfordringer i programgennemførelsen. Ansøgere og tilsagnshavere har 

udtrykt kritik af kompleksiteten og administrative byrder forbundet med søge om tilskud. 

Forvaltningsmyndigheden vil være opmærksom på, at programmets ordninger administreres korrekt og så 

enkelt, som det er muligt, under hensyntagen til, at der skal være tilstrækkelig dokumentation.  

En anden udfordring har været flytning af arbejdspladser til Sønderjylland, hvilket har medført forsinkelser i 

sagsbehandlingen. Styrelsen forsøger at løse udfordringerne med dobbeltbemanding på nogle områder for 

at sikre driften samt ansættelse af midlertidige vikarer. 

På trods af disse udfordringer er det dog vurderingen, at sektoren generelt viser stor interesse for 

ordningerne og deres tilskudsmuligheder.  
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I 2016 er der givet tilsagn under følgende tilskudsordninger: 

Unions-
prioritet 

Tilskudsordning Ansøgningsperiode Tilsagnsramme 
(mio. euro) 

Tilsagn 
(mio. euro) 

1 

Investeringer i fartøjer 01.02.2016 01.12.2016 3,3 5,21 

Fiskeri, natur og miljø  01.07.2016 01.09.2016 13,0 13,41 

Vandløbsrestaurering 
03.03.2016 25.04.2016 

16,5 11,7 
01.08.2016 22.09.2016 

Fælles indsatser fiskeri 01.08.2016 03.10.2016 1,8 0,02 

2 
Fælles indsatser akvakultur 

02.11.2015 05.01.2016 
3,0 1,93 

01.08.2016 03.10.2016 

Investeringer i akvakultur  04.02.2016 01.04.2016 3,4 4,04 

3 
Dataindsamling 01.12.2015 01.02.2016 0,5 0,5 

Fiskerikontrol 01.12.2015 01.02.2016 8,2 3,3 

4 Lokale aktionsgrupper fiskeri (FLAG) 
Afhænger af godkendelse af 

den lokale FLAG 
3,1 2,3 

5 

Afsætningsfremme 02.11.2015 04.01.2016 1,8 1,7 

Investeringer i forarbejdning 02.05.2016 04.07.2016 1,3 0,8 

Produktions- og Afsætningsplaner 

(PAP) 
02.11.2015 04.01.2016 1,2 0,8 

6 IMP Udbud/tilbudsindhentning 0,5 0,05 

1)Tilsagnsrammen blev øget for at tilgodese flere tilskudsberettigede projekter.  

2)Tilsagn er først givet i 2017, da ordningen lukkede sidst på året. 

3) De resterende tilsagn er først givet i 2017, da ordningen lukkede sidst på året. 

4) Tilsagnsrammen blev øget med annullerede midler 

5) Udbuddet blev offentliggjort i 2016, men der blev først underskrevet kontrakt i 2017. 

 

Implementeringen af programmet følges tæt af Overvågningsudvalget. Udvalget afholdt i 2016 tre møder 

(26. januar; 3. maj; 15. november). På novembermødet blev der introduceret et nyt koncept for 

’performance monitorering’, der fremadrettet indgår som fast element på møderne. Under dette punkt 

følges der løbende op på programmets resultater og afløb af midler. 

Der har siden 2014 været tilknyttet en facilitator til EHFF-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 fem støtteordninger: 

Investeringer på fartøjer 

Ordningen var åben i 2015 og 2016. Med ordningen adresseres to forskellige mål i programmet: Målet om 

reduceret miljøpåvirkning og bidrag til landingsforpligtelse samt målet om fremme af vækst og 

konkurrenceevne.  

1. Selektivitet og reduceret miljøpåvirkning (artikel 38): 

Investeringer i mere bæredygtigt fiskeri, herunder minimering af uønskede fangster og selektivitet. 

2. Kvalitet (artikel 42): 

Investeringer, der forbedrer fremtidige fangsters kvalitet eller investeringer, der øger fangstens værdi   

 

Tilskudssatsen var i 2016 fastsat til 40 % for projekter vedrørende landingsforpligtelsen, kystfiskere og 

nyetablerede fiskere og 30 % til øvrige. Ordningen åbnede den 1. februar og blev lukket efter én dag, hvor 

der var ansøgt om tilskud for mere end rammen.  

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen anvender en teknologiliste som udvælgelseskriterier for ordningen. 

Teknologilisten viser de støtteberettigede muligheder, der forinden åbningen af støtteordningen blev 

godkendt af overvågningsudvalget. Teknologisten er udarbejdet af DTU Aqua.  

Teknologierne på listen er opdelt efter, hvorvidt den konkrete teknologi vedrører selektivitet og 

landingsforpligtelse (artikel 38) eller kvalitet (artikel 42). 

I medfør af den politiske aftale om Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet for 2014-2017, var det planlagt at 

anvende 3,3 mio. euro til tilsagn om tilskud til fiskerfartøjer i 2016 med henblik på at tilpasse fartøjerne til 

landingsforpligtelsen og forbedre fangsternes kvalitet. Rammen var ikke på forhånd opdelt mellem 

selektivitet (artikel 38) og kvalitet (artikel 42). 

Efter en forhøjelse af rammen blev der givet tilsagn om tilskud for 5,2 mio. euro 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 øge 

merværdien eller kvaliteten af fiskefangsten. 

Der blev i 2016 givet tilsagn til 111 projekter vedrørende selektivitet (art 38) med en samlet ramme på 4,2 

mio. euro og 39 projekter vedrørende kvalitet (artikel 42) med en samlet ramme på 1 mio. euro. Interessen 

blandt fiskere for at søge tilskud til investeringer til begrænsning af fiskeriets påvirkning på miljøet 

(selektivitet og landingsforpligtelse) er stor, hvilket positivt understøtter implementeringen af 

Unionsprioritet 1. For foranstaltningen vedrørende selektivitet (artikel 38) er implementeringen allerede på 

nuværende tidspunkt foran i forhold til den indikative allokering ved programmeringen i 2014.  Der har 
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været meget stor interesse fra ansøgere til at gennemføre projekter der bidrager til reduktion af uønskede 

fangster.  

Fiskeri, natur og miljø 

Ordningen åbnede første gang i 2015, hvor åbningsdatoen for ansøgningsrunden 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 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.  

Ordningen var åben i 2016. Ordningen åbnede med en økonomisk ramme på 13,0 mio. euro, og der blev 

søgt om støtte for 18,5 mio. euro. Overansøgningen betød, at ansøgningerne blev prioriteret. Der blev i alt 

givet tilsagn for 13,4 mio. euro. Herunder 3,7 mio. euro til Innovation vedrørende bevaring af marine 

ressourcer, 9,0 mio. euro til Marin biodiversitet og økosystemer samt 0,6 mio. euro til indsatsområdet for 

udsætning af ål.  

Ingen projekter er endnu afsluttede i 2016. 

Vandløbsrestaurering 

Ordningen åbnede første gang i 2015 med en økonomisk ramme på 18,4 mio. euro. Der blev modtaget 

ansøgninger for 23,7 mio. euro, og der blev givet tilsagn til projekter for 16,7 mio. euro. I 2016 var den 

økonomiske ramme 16,5 mio. euro, og der blev modtaget ansøgninger for 15,7 mio. euro. Der blev givet 

tilsagn til projekter for 11,7 mio. euro. Ordningen blev således underansøgt i 2016. I 2016 blev de første 

projekter om vandløbsrestaurering gennemført og udbetalt. 

Fælles indsatser fiskeri 

Ordningen var åben første gang i 2015, og igen i 2016 med ansøgningsfrist 3. oktober 2016. Under 

ordningen blev der givet tilskud til henholdsvis innovation inden for fiskeriet og at fremme overførsel af 

viden mellem videnskabsfolk og fiskere. Tilsagnene fordelte sig med 1.1 mio. euro til innovation og ca. 0.5 

mio. euro til fisker/forskerpartnerskaber  

Ingen projekter er afsluttet i 2016.  

Investeringer til fiskerihavne og landingssteder  

Ordningen var ikke åben i 2016. 

 

Generelt 

Der har i overvejende grad været stor søgning på ordningerne under unionsprioritet 1. De administrative 

byrder i forbindelse med ansøgning har været kritiseret. For at begrænse de administrative byrder for 

ansøgere er der ved evalueringsmøder  efter  ansøgningsrundernes afslutning opsamlet erfaringer med 

henblik på løbende at forbedre ansøgningsmaterialet.  Anvendelse af visse resultatindikatorer har vist sig 

meget kompliceret og vil kræve yderligere valideringer  jf. endvidere afsnit 11.1. 
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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 tre følgende støtteordninger:  

Fælles indsatser akvakultur 

Ordningen åbnede første gang i november 2015 med ansøgningsfrist januar 2016 og en tilskudsramme på 

1,5 mio. euro, og anden ansøgningsrunde var åben fra august til oktober 2016 ligeledes med en 

tilskudsramme på 1,5 mio. euro. Tilsammen blev der i begge runder søgt tilskud for 6,5 mio. euro til 20 

projekter, og heraf blev otte projekter prioriteret til tilsagn. Ud af de prioriterede projekter omhandlede tre 

projekter teknisk, videnskabelig eller organisatorisk viden inden for akvakulturproduktionen. De fem 

resterende projekter omhandlede produktion af nye arter og nye eller forbedrede produkter/processer. 

 

På grund af overansøgning på begge runder blev der foretaget en prioritering, og i 2016 blev der givet 

tilskud for 1,87 mio. euro, mens de resterende projekter fik tilsagn i 2017. Ingen projekter blev afsluttet i 

2016. 

Investeringer i akvakultur 

I 2016 var ordningen åben for ansøgninger i februar og marts måned. Tilskudsrammen var på 3,37 mio. 

euro, men der blev søgt tilskud for 8,3 mio. euro, så der var en overansøgning på ca. 5 mio. euro. 

Projekterne blev prioriteret, og projekter vedr. økologi blev prioriteret først, og derefter projekter med den 

største produktionsforøgelse i forhold til investeringsbeløbet. Der blev givet tilskud for 4,0 mio. euro, 

hvilket var 0,6 mio. euro mere end tilskudsrammen. Disse sager blev finansieret via genanvendelse af 

annullerede tilsagn fra samme ordning. 

Der er med udgangen af 2016 afsluttet 2 projekter, der begge var vedr. økologisk havbrugsprojekter. 

Lokalisering af akvakultur 

Der er i 2016 gennemført et EU-udbud med henblik på at opnå viden til brug for lokalisering af 

akvakulturområder i Kattegat. Udbuddet blev igangsat i 2016, men først afsluttet i 2017. 

Generelt  

De generelle udfordringer og tiltag,  der er nævnt i afsnit 4.2. om administrative 

byrder mv., har også været aktuelle for ordningerne under unionsprioritet 2.  

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.  

Dataindsamling og Fiskerikontrol er nye områder under delt forvaltning, og i modsætning til hvad der gjaldt 

i 2007-2013, skal disse myndighedsrelaterede indsatser nu administreres som de øvrige områder der er 

omfattet af programmet.  Tidligere var det alene EU-Kommissionen der administrerede EU-midlerne til 

disse formål (direkte forvaltning).  
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De administrative byrder for ansøger og her særligt i forhold til dataindsamlingsopgaven vurderes at være 

øget betragteligt i forhold til tidligere. Der er et stærkt udtrykt ønske om, at der sker en reel forenkling.  

 

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

Dataindsamling 

Ordningen åbnede allerede i 2014, hvor der blev givet tilsagn for i alt 18,6 mio. euro, og 2015, hvor der 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 og 6,8 mio. euro i 2016 (EU andelen). 

I 2016 blev der ansøgt for lidt over 1 mio. euro og afgivet tilsagn for knap 1 mio. euro. Efter det lave niveau 

for tilsagn i 2015 og 2016 forventes igen et højre niveau i den ansøgningsrunde, som blev iværksat i 2016, 

men først afsluttet primo februar 2017.  

Fiskerikontrol 

I 2016 blev der givet tilsagn for ca. 3,3 mio. euro. Anvendelsen af EHFF-midler til fiskerikontrol og 

håndhævelse er forsinket, og der overvejes en programændring for at sikre en effektiv gennemførelse af 

indsatsen. Der planlægges særligt et nyt fiskerikontrolskib til styrkelse af kontrol med landingsforpligtelsen. 

I forhold til resultatindikatoren (3.A.2) om andelen landinger, hvor der er gennemført fysisk kontrol 

bemærkes det, at i Danmark gennemføres der effektbaseret fiskerikontrol. Resultat opgøres derfor som 

andel af fartøjer, hvor der er foretaget fysisk kontrol. 

Ved udgangen af 2013 ændrede Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kontrolmodel for en række fiskerier. 

Tidligere blev kontrol af eksempelvis torskefiskeri foretaget efter en indsatsstyret model, hvor der var 

fastsat et mål for antallet af kontrolforretninger. Den nye model er baseret på en række indikatorer, der 

viser graden af regelefterlevelse hos aktørerne. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har også i 2016 kontrolleret 

efter den nye model. Mål bliver udtrykt som graden af regelefterlevelse, og målene fastsættes som 

vedligeholdelsesmål for områder med høj grad af regelefterlevelse. Kontrolindsatsen skal således sikre, at 

regelefterlevelse fortsat er høj. Mål fastsættes som reduktionsmål for områder med lavere grad af 

regelefterlevelse. Det betyder, at kontrolindsatsen skal sikre, at regelefterlevelsen bliver bedre. 

Kontrolindsatsen er et middel til at få fiskerne til at ændre adfærd - og ikke et mål i sig selv.  

I alt var der i 2016 udvalgt 80 regelområder, hvor der var fastsat et effektmål i forhold til regelefterlevelse. 

Hvert regelområde består af en kombination af en regel, en fiskeart, et farvand og redskabstype.  

Følgende regler blev udvalgt:  
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- Fejlskønstolerance af mængder i logbog  

- Fiskeri uden tilladelse (licens)  

- Highgrading  

- Fiskeri i områder med fiskerimæssige restriktioner (lukkede områder)  

- Misrapportering af farvandsområde i logbog  

- Tilmelding af ankomst til havn samt landing  

- Ukorrekt fangstsammensætning (ulovlig bifangst m.v.)  

- Ulovligt fiskeredskab  

- Landing af undermålsfisk  

- VMS-udfald  

 

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). 

FLAG 

I 2014 blev der givet tilsagn på 0,7 mio. euro til forberedelse og udpegning af fiskeriudviklingsområder til 

lokalstyret udvikling under Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2020. Dette ligger noget over det 

programmerede, men forventes positivt at understøtte den videre implementering af Unionsprioritet 4. 

Udpegning af fiskeriområder fandt sted i november 2014, men på grund af regeringsskiftet i juni 2015 fik 

FLAG’erne først endelig godkendt deres udviklingsstrategier i april 2016. Der blev udpeget 16 kommuner 

samt Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS), som samlede sig i 10 FLAG’er, hver bestående af mellem 

en og fire kommuner. Flertallet består af en kommune. I alt er syv af FLAG’erne er integreret med en lokal 

aktionsgruppe (LAG), der er støttet under det danske Landdistriktsprogram. 

Gennemførelse af lokale udviklingsstrategier med FLAG-ordningen er først startet i maj 2016, og der har 

endnu ikke været udbetalinger på ordningen. Det betyder også, at det ikke er muligt at konkludere på 

effekter af FLAG-projekter. 

3.1.5. Unionsprioritet 5 – Markedsføring og forarbejdning  

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

Produktions- og afsætningsplaner 

Ordningen var åben i 2016 med en samlet tilskudsramme på 1,2 mio. euro. Der er to 

producentorganisationer, der kan søge på ordningen. Der blev ansøgt for i alt 0,8 mio. euro, da den ene 

producentorganisation ikke fik indsendt ansøgningen rettidigt.  Der blev givet tilsagn om 0,8 mio. euro til 

den ene producentorganisation. 

Afsætningsfremme 

I 2015 åbnede en ansøgningsrunde med en ramme på 1,8 mio. euro. Der blev først tildelt tilsagn i 2016, da 

ansøgningsrunden lukkede i januar 2016. Ordningen var populær, hvilket kom til udtryk i en samlet 

ansøgning for 3,8 mio. euro, altså en overansøgning på 2 mio. euro. Der blev givet tilsagn for 1,7 mio. euro. 



 

11 

 

I slutningen af 2016 åbnede en ny ansøgningsrunde med en ramme på 1,8 mio. euro. Ordningen lukkede 

først i 2017, og sagerne blev derfor først prioriteret og afgjort i 2017. 

Oplagring af fiskevarer 

Ordningen har været åben for ansøgning i både 2014, 2015 og 2016, men der er ikke søgt om støtte til 

oplagring.  

Innovativ forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter 

Ordningen åbnede første gang i 2015 med en ramme på 2,7 mio. euro, men sagerne blev først prioriteret 

og afgjort i 2016. Der blev ansøgt for i alt 3,4 mio. euro, altså en overansøgning på 0,7 mio. euro, og der 

blev givet tilsagn for 2,6 mio. euro. 

I 2016 åbnede en ny ansøgningsrunde med en ramme på 1,3 mio. euro. Der blev ansøgt for i alt 1,5 mio. 

euro, altså en let overansøgning, men der blev alene givet tilsagn for 0,8 mio. euro, idet flere af 

ansøgningerne enten ikke levede op til ordningens betingelserne eller det innovative mindstekrav. 

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. 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 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 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 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. 

Generelt 

Forarbejdningsordningen har været en af de få ordninger, hvor der ikke har været fuldt afløb for 

tilsagnsrammen i 2016. Det skyldes, jf. ovenfor, at ansøgningerne ikke levede op til betingelserne i 

ordningen bl.a. om grad af innovation i projektet. Innovation vurderes dog fortsat som en vigtig parameter 

for fremme af små- og mellemstore virksomheder, og betingelsen om et innovativt mindstekrav er 

fastholdt i ordningen for 2017.   

 

3.1.6. Unionsprioritet 6 – Fremme implementering af den integrerede maritime 

politik  

Med Unionsprioritet 6 fremmes implementeringen af den integrerede maritime politik (IMP). Formålet 

med ordningen er at forbedre viden om havmiljøet særligt i forhold til Havstrategiens overvågningsprogram 

og indsatsprogram samt marine Natura 2000-områder. Foranstaltningen er ikke udmøntet som en 

tilskudsordning, men som en tilbudsindhentning/udbud vedr. seks projekter. 

I 2016 blev det første projekt gennemført, da der blev lavet en tilbudsindhentning og efterfølgende 

kontraktunderskrivelse vedr. en analyse af beskyttede områder.  
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3.1.7. Teknisk Bistand  

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

IT samt 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 inden for fiskeri og 

akvakultur om støtteordningerne under EHFF og afrapporterer jævnligt om aktiviteter og udfordringer for 

ansøgere og potentielle ansøger til Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

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. 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 01 - - - - - - - 0 

1.4.b - Ændring i 

uønskede fangster 
% 25% 0 0 n/a1 - - - - - - - n/a 

1.13. - Viden om og til 

fremme af 

reduktion af uønskede 

fangster og 

landingsforpligtelse 

Antal analyser 

og 

pilotprojekter 

8 0 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 0 150 - - - - - - - 150 

1.12 - Mere viden om 

fiskeriets 

påvirkning af og 

samspil med det 

marine økosystem 

Antal analyser 

og 

pilotprojekter 

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

4 

Bedre 

konkurrenceevne 

og levedygtighed i 

fiskeriet, herunder 

kystfiskeri 

1.1 - Ændring i 

produktionsværdi 
1.000 € 1.710 0 0 912 - - - - - - - 912 

1.2 - Ændring i 

produktionsmængde 
Tons 0 0 0 66 - - - - - - - 66 

1.3 - Ændring i 

nettofortjeneste 
1.000 € 1.800 0 0 820 - - - - - - - 820 

                                                           
1 Indikatoren har været svær at anvende for både administration og ansøgere. Der vil blive udarbejdet et værktøj til brug for Landbrugs- og Fiskeristyrelsens estimering af resultater af de enkelte 

investeringer rettet mod reduktion af uønskede fangster. 
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1.7 - Skabt 

beskæftigelse 
FTE 180 0 0 5 - - - - - - - 5 

1.8 - Opretholdt 

beskæftigelse 
FTE 180 0 0 81 - - - - - - - 81 

 

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 1.000 - - - - - - - 1.000 

2.2 - Ændring i 

værdien af 

akvakulturproduktion 

1.000 € 19.000 0 0 2.877 - - - - - - - 2.877 

2.3 - Ændring i 

nettooverskud 
1.000 € 

4.400 
0 0 9 - - - - - - - 9 

2.10 - Ændring i 

mængden af 

økologisk 

akvakulturproduktion 

Tons 3.000 0 0 1.000 - - - - - - - 1.000 

2.11 - Ændring i 

mængden af 

produktion fra 

recirkulerede anlæg 

Tons 15.000 0 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 - - - - - - - 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 0 - - - - - - - 16 

3.A.2 - Landinger, 

der har været 

genstand for fysisk 

kontrol 

% 10 02 0 4,6 - - - - - - - n/a 

                                                           
2 Andelen af fartøjer, hvor der blev foretaget fysisk kontrol var i 2016 på 4,6 pct. 
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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 - - - - - - - 0 

4.2 - Opretholdt 

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

4.3 - Nye 

virksomheder 

etableret 

Antal 20 0 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 - - - - - - - 0 

5.1.b - Ændring i 

mængden af første salg 

fra PO 

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

5.1.c - Ændring af 

værdien af første salg 

fra ikke PO 

1.000 € 0 0 0 0 - - - - - - - 0 

5.1.d - Ændring i 

mængden af første salg 

fra ikke PO 

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

5.1.e - Ændring i 

mængden af 

akvakulturproduktion, 

der er 

certificeret (ASC) 

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

2 

Tilskyndelse til 

investeringer i 

forarbejdnings- og 

afsætnings-

sektoren. 

5.2.a - Bevaret 

beskæftigelse 
FTE 30 0 0 71 - - - - - - - 71 
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Unionsprioritet 6 IMP 

Der er ikke opstillet resultatindikatorer for Unionsprioritet 6 om IMP. Indsatsen vil blive evalueret kvalitativt.    

 

 

 

 

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 - - - - - - - 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 97 - - - - - - - 97 

 

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 - - - - - - - 
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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   
 

125 0 0 0 - - - - - - - 0 

 

 

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 +3 162 690 0 0 28 - - - - - - - 28 

 

 

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

Ikke inkluderet i resultatrammen 

 

                                                           
3 + angiver at der er fastlagt en milepæl for antallet af projekter, der skal være afsluttede og udbetalt inden 2018.  
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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 28 - - - - - - - 28 

 

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: Fremme af 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 - - - - - - - 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 - - - - - - - 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 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 2 - - - - - - - 2 

 

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 - - - - - - - 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 
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Artikel 56 
Foranstaltninger 
vedrørende dyresundhed 
og dyrevelfærd 

6 2.4 - Antal projekter   0 0  0 0 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 2 2 - - - - - - - 4 

 

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 36 - - - - - - - 63 
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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 projekter 
om forberedende 
støtte 

+ 11 11 0 0 0 - - - - - - - 0 

 

Artikel 63 Gennemførelse 
af lokaludviklings-
strategier 

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

 
Artikel 64 
samarbejdsaktiviteter 

8 4.3 - Antal projekter     18 0 0 0 - - - - - - - 0  
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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 
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 66 
Produktions- og 
afsætningsplaner 

3 
5.1 - Antal PO som 
modtager støtte 

+ 2 2 0 0 1 - - - - - - - 1 

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

  
Artikel 68 
Afsætningsforanstaltninger 

3 5.2 - Antal projekter     10 0 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 1 - - - - - - - 1 

 

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 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 

1 
Artikel 80.1.c 
IMP 

6 
6.2 - Antal 
projekter 

+ 1 3 0 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 5.545.634 - - - - - - - 5.545.634 0 

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

Finansiel indikator 9.000.000 25.600.000 0 791.340 - - - - - - - 791.340 0 

3 
Implementering af den fælles fiskeripolitik (data og 
fiskerikontrol) 

Finansiel indikator 36.300.000 85.600.000 4.087.529 9.874.717 - - - - - - - 13.962.246 4.087.529 

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

5 Markedsføring og forarbejdning Finansiel indikator 5.400.000 18.100.000 0 1.523.212 - - - - - - - 1.523.212 0 

6 
Fremme implementering af den integrerede maritime 
politik 

Finansiel indikator 1.100.000 3.300.000 0 0 - - - - - - - 0 0 

7 Teknisk bistand Finansiel indikator - - 0 936.467 949.995 - - - - - - - 1.886.461 
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3.3. Finansielle data 

Tabel 4: Finansielle data for EHFF 

 

EU-prioritet Udvalgt specifikt 
mål 

Te
mat
isk 
mål 

Foranstalt
ning 

Samlet 
offentligt 

bidrag 

EHFF-
bidrag 

Bidrag til 
klima-

forandrings-
mål fra EHFF 

EHFF- 
med-
finan-

sierings-
sats 

Samlede 
støtte-

berettige
de 

udgifter 
til 

foranstal
tninger, 
som er 
udvalgt 
til støtte 

Samlet 
offentligt 
bidrag til 
foranstal
tninger, 
som er 
udvalgt 
til støtte 

Andel af 
den 

samlede 
tildeling, 
som er 

omfattet 
af 

udvalgte 
foranstalt

ninger 

Bidrag til 
klima-

forandrings-
mål med de 

foranstaltnin
ger, der er 
udvalgt til 

støtte 

Samlede 
støtteberet-

tigede 
udgifter, som 
modtagerne 
har anmeldt 

til 
forvaltnings-
myndigheden 

Samlede 
støtteberet-

tigede 
offentlige 

udgifter, som 
modtagerne 
har anmeldt 

til 
forvaltnings-
myndigheden 

Andel af de 
samlede 

støtteberetti
gede 

offentlige 
udgifter, 

som 
modtagerne 
har anmeldt, 

ud af den 
samlede 
tildeling 

Bidrag til 
klimaforandrin
gsmål ud af de 

samlede 
støtteberettige

de offentlige 
udgifter, som 
modtagerne 

har anmeldt til 
forvaltnings-
myndigheden 

Antal 
udvalg

te 
operat
ioner 

     (EUR) (EUR) (EUR) (%) (EUR) (EUR) (%) (EUR) (EUR) (EUR) (%) (EUR)   

1 

Fremme af et 
miljømæssigt 
bæredygtigt, 
ressourceeffek
tivt, innovativt, 
konkurrencedy
gtigt og 
videnbaseret 
fiskeri 

Nedbringelse af 
fiskeriets 
belastning af 
havmiljøet 

6 

Artikel 37 2.819.398 2.114.548 -  75,0% 1.207.187 1.207.187 42,8% -  0 0  0,0% -  2 

Artikel 38 7.463.866 5.597.899 2.239.160  75,0% 21.458.857 9.396.983 125,9% 2.819.095  8.319.461 3.822.556 51,2% 1.146.767  213 

Artikel 39 
+ Artikel 
44.1.c 

6.074.018 4.555.513 1.822.205  75,0% 2.910.471 2.910.471 47,9% 873.141  0  0  0,0% 0  17 

Artikel 
43.2 

2.926.391 2.194.793 -  75,0% 2.832.808 1.414.014 48,3% -  0  0  0,0% -  5 

Artikel 
40.1 + 44.6 

54.416.243 40.812.182 16.324.873  75,0% 36.222.664 36.222.664 66,6% 10.866.799  1.100.890 1.100.890 2,0% 330.267  560 

Fremme af fiskeri-
virksomheders 
konkurrenceevne 
og levedygtighed 

3 Artikel 42  11.705.563 8.779.172 -  75,0% 4.146.288 1.655.203 14,1% - 1.478.488 622.189 5,3% -  56 

3 
Artikel 
43.1 + 3 

2.926.391 2.194.793 877.917  75,0% 2.659.203 2.198.350 75,1% 659.505  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 -  75,0% 1.136.757 1.136.757 19,4% - 0  0  0,0% -  3 

Artikel 28 4.682.226 3.511.669 -  75,0% 1.391.577 1.391.577 29,7% - 0  0  0,0% -  2 

2 

Fremme af 
miljømæssigt 
bæredygtigt, 
ressourceeffek
tivt, innovativt, 
konkurrencedy
gtigt og 
videnbaseret 
fiskeri 

Støtte til styrkelse 
af teknologisk 
udvikling og 
innovation 

3 Artikel 47 8.771.459 6.578.594 -  75,0% 1.466.208 1.466.208 16,7% - 0  0  0,0% -  5 

Fremme af 
akvakulturvirksom
heders 
konkurrenceevne 
og levedygtighed 

3 
Artikel 
48.1a-d,f-h 

25.061.311 18.795.983 -  75,0% 30.645.216 10.746.595 42,9% - 1.978.351 791.340 3,2% -  36 

Beskyttelse og 
restaurering af 

6 Artikel 51 501.227 375.920 150.368  75,0% 400.157 400.157 79,8% 120.047  0  0  0,0% 0  1 
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akvatisk 
biodiversitet 
relateret til 
akvakultur og 
fremme af 
ressourceeffektiv 
akvakultur 

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

3 Artikel 56  0 0 -  - 0  0  - - 0  0  -  - -  

3 

Fremme af 
gennemførelse
n af den fælles 
fiskeripolitik 

Forbedring og 
tilvejebringelse af 
videnskabelig 
viden 

6 Artikel 77  50.118.847 40.095.077 -  80,0% 20.140.232 20.140.232 40,2% - 12.124.734 12.124.734 24,2%  - 9 

Støtte til 
overvågning, 
kontrol og 
håndhævelse 

6 Artikel 76 35.451.151 30.451.151 - 85,9% 13.230.646 12.391.871 34,95% - 2.256.354 1.837.512 5,18% - 125 

4 

Forøgelse af 
beskæftigelsen 
og den 
territoriale 
samhørighed 

  8 

Artikel 
62.1.a  

356.000 302.000 -  84,83% 939.597 939.597 263,9% -   0 0  0,0%  - 11 

Artikel 63  8.489.169 7.216.393 2.886.557  85,0% 6.539.045 2.936.135 34,6% 998.403   0 0  0,0% 0  53 

Artikel 64  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 -  75,0% 2.718.622 2.010.259 32,1% -  1.902.506 1.402.177 22,4%  - 3 

Artikel 67 1.609.192 1.609.192 -  100,0% 0  0  - -  0  0  0,0%  - 0  

Artikel 68  6.265.328 4.698.996 -  75,0% 2.374.179 1.702.589 27,1% -  0  0  0,0%  - 7 

Tilskyndelse til 
investeringer 

3 Artikel 69 11.814.618 8.860.963 -  75,0% 11.236.233 3.292.733 27,9% -  403.449 121.035 1,0%  - 21 

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  

 
Teknisk 
bistand 

  10.696.000 8.022.000 -  75,0% 1.886.107 1.886.107 17,6% -  1.886.461 1.886.461 17,6% -  21 
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4.2. Forhold, der har indflydelse på programresultaterne, og 

korrigerende foranstaltninger, der er truffet 

Der er udtrykt kritik af kompleksiteten og de administrative byrder forbundet med at søge om tilskud og at 

være tilsagnshaver. Ansøgere oplever at kravene til dokumentation er øget i forhold EFF-perioden. Der er 

dog fortsat stor søgning til langt de fleste tilskudsordninger. Landbrugs- og Fiskeristyrelsen vil være 

opmærksom på, at programmets ordninger administreres korrekt og så enkelt, som det er muligt, under 

hensyntagen til, at der er skal tilstrækkelig dokumentation.   

I forhold til Dataindsamling og Fiskerikontrol, som er ikke tidligere har været en del af de nationale 

programmer, vurderer tilsagnshaverne, at de administrative byrder i forhold til tidligere er øget 

betragteligt.  Der pågår på den baggrund overvejelser om muligheder for forenkling fx gennem indførelse af 

standardomkostninger.  

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

omfatter flytning af 392 arbejdspladser fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, der flyttes fra København til 

Sønderjylland.   

Som følge af flytningen af dele af styrelsen til Sønderjylland gennemførte Landbrugs- og Fiskeristyrelsen en 

organisationsændring 1. august 2016 for at tilpasse organisationen til de nye vilkår. Med den nye 

organisering blev der oprettet et nyt område, der er koncentreret i Sønderjylland: Kunder & Produktion. 

Området fik 1. september 2016 en ny vicedirektør med ansvar for sagsbehandling og produktion i 

Augustenborg og Tønder.  

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

det, bygges den nye arbejdsplads i Augustenborg gradvist op. Langt de fleste af de medarbejdere, hvis 

opgaver flytter til Sønderjylland, følger ikke med deres opgaver, og der har derfor været fokus på at sikre en 

god overgangsperiode, indtil styrelsen er endeligt på plads i Sønderjylland. Opbygningen er tilrettelagt ud 

fra årshjul og produktionsplanlægning samt hensynet til oplæring af et meget stort antal nye 

medarbejdere.  

Første etape af flytningen til Augustenborg blev gennemført 2. maj 2016 med åbning af det nye område. 

Ved åbningen var 45 medarbejdere ansat, og der er løbende ansat yderligere medarbejdere, så der ved 

udgangen af året arbejdede ca. 200 medarbejdere i Augustenborg. Opbygningen fortsætter, så der medio 

2017 vil være i alt ca. 330 medarbejdere i Augustenborg. 

På trods af alle bestræbelser har flytningen af de mange arbejdspladser til Sønderjylland medført et 

kompetencetab, og vi oplever derfor forsinkelser på flere områder også under EHFF. Målsætningerne for 

projektstøtteordningerne er blevet justeret, så sagsbehandlingstiden på nogle tilskudsområder i 

Landdistriktsprogram og Hav- og fiskeriudviklingsprogram er længere end tidligere år.  

Styrelsen forsøger at løse udfordringerne ved 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. 
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Det er fortsat forventningen, at de opsatte milepæle for 2018 i resultatrammen nås  på trods af, at 

programemt først blev godkendt i midten af 2015.  Dog forudses der en udfordring i at nå milepælen for 

unionsprioritet 3, og der planlægges en kommende programændring for at håndtere denne udfordring.  For 

en nærmere gennemgang af fremdriften mod de enkelte milepæle henvises der til statusrapporten for ESI-

fondene 2016. For alle unionsprioriteter gælder det, at forvaltningsmyndigheden følger gennemførelsen af 

projekterne tæt for at have den rette opmærksomhed på at nå milepælene for 2018.  

 

5.0 Oplysninger om alvorlige overtrædelser og afhjælpende 

foranstaltninger  

Fra 1. december 2012 implementerede Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 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.  

I 2016 har der ikke været tildelt point for alvorlige overtrædelser. Dels har tilvænningen til landingspligten i 

forskellige fiskerier krævet stor fokus på vejledning, dels har der været en generel nedgang i antallet af 

konstaterede overtrædelser fra 2015 til 2016. 
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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  

Projekter, der modtager støtte under den europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), offentliggøres 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. 

Link til oplysinger:   http://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-

stoette/fiskeristoette/ 

 

8.0 Aktiviteter i tilknytning til evalueringsplanen og syntesen af 

evalueringerne  

Langt de fleste af programmets tilskudsordninger åbnede første gang for ansøgning i løbet af 2015. Der er 

derfor kun få ordninger, hvor der i 2016 er afsluttede projekter.  Forud for åbning af ansøgningsrunder har 

der været afholdt evalueringsmøder mhp. at vurdere, om der var behov for justeringer af den foregående 

ansøgningsrundes fokus og design. 

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen har endnu ikke gennemført større evalueringsaktiviteter.  Det er planlagt at 

igangsætte en evaluering af hele programmet til brug for den udvidede årsrapport 2019. Evalueringen 

forventes gennemført af en ekstern leverandør. 

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 fra EU, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsstyrelsen.  

http://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/fiskeristoette/
http://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/soeg-i-registre/modtagere-af-eu-stoette/fiskeristoette/
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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 alle ordninger åbnet for ansøgning, og der er givet tilsagn til en lang række 

projekter. Der er således i alt indtil udgangen af 2016 givet tilsagn om støtte til mere end 1000 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. Status ved udgangen af 

2016 er, at det strategiske fokus der blev fastlagt i 2014, med landingsforpligtelse og fortsat udvikling af 

kystfiskeret som tværgående prioriteter, er blevet omsat i udvikling og investeringer. Der har været stor 

interesse fra sektoren i støtteordningerne og i langt de fleste tilfælde har der været søgt for mere end den 

afsatte ramme, når ansøgningsrunderne sluttede.     

EHFF-programmet skal bidrage til forbedret miljø og natur samt vækst og beskæftigelse og de støttede 

projekter skal give konkrete resultater, som måles med en række indikatorer som fx. bevaret beskæftigelse 

i virksomheden eller øget volumen i akvakulturproduktion.  

I 2016 er der givet tilsagn under følgende tilskudsordninger: 

Unionsprioritet Tilskudsordning Ansøgningsperiode Tilsagnsramme 
(mio. euro) 

Tilsagn 
(mio. euro) 

1 

Investeringer i fartøjer 01.02.2016 01.12.2016 3,3 5,21 

Fiskeri, natur og miljø  01.07.2016 01.09.2016 13,0 13,41 

Vandløbsrestaurering 
03.03.2016 25.04.2016 

16,5 11,7 
01.08.2016 22.09.2016 

Fælles indsatser fiskeri 01.08.2016 03.10.2016 1,8 0,02 

2 

Fælles indsatser 

akvakultur 

02.11.2015 05.01.2016 
3,0 1,93 

01.08.2016 03.10.2016 

Investeringer i akvakultur  04.02.2016 01.04.2016 3,4 4,04 

3 
Dataindsamling 01.12.2015 01.02.2016 0,5 0,5 

Fiskerikontrol 01.12.2015 01.02.2016 8,2 3,3 

4 
Lokale aktionsgrupper 
fiskeri (FLAG) 

Afhænger af godkendelse af 
den lokale FLAG 

3,1 2,3 

5 

Afsætningsfremme 02.11.2015 04.01.2016 1,8 1,7 

Investeringer i 

forarbejdning 
02.05.2016 04.07.2016 1,3 0,8 

Produktions- og 

Afsætningsplaner (PAP) 
02.11.2015 04.01.2016 1,2 0,8 

6 IMP Udbud/tilbudsindhentning 0,5 0,05 

1)Tilsagnsrammen blev øget for at tilgodese flere tilskudsberettigede projekter.  

2)Tilsagn er først givet i 2017, da ordningen lukkede sidst på året. 

3) De resterende tilsagn er først givet i 2017, da ordningen lukkede sidst på året. 

4) Tilsagnsrammen blev øget med annullerede midler 

5) Udbuddet blev offentliggjort i 2016, men der blev først underskrevet konktrakt i 2017. 
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De første projekter er nu afsluttede, og der er indtil nu bl.a. gennemført 97 investeringer på fartøjer, som 

har til formål at bidrage til øget selektivitet, reduktion af uønskede fangster og reduceret påvirkning af 

havbunden. Generelt er det dog stadig kun en begrænset del af projekterne, der er afsluttet, og der er 

derfor ikke foretaget egentlige programevalueringer endnu.   

For at sikre at alle potentielle støttemodtagere får viden om mulighederne i Hav- og 

Fiskeriudviklingsprogrammet er der etableret en facilitatorfunktion for programmet. Facilitatoren 

informerer om de konkrete støttemuligheder og regler. Facilitatoren finansieres af gennem Hav- og 

Fiskeriudviklingsprogrammet af teknisk bistand. Kontaktoplysninger til facilitatoren findes på Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsens hjemmeside. 

10.0 Rapport om gennemførelsen af finansielle instrumenter  

Det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 omfatter ikke finansielle instrumenter. 

 

11.0 Vurdering af gennemførelsen af det operationelle program 

11.1 Evaluering af data og fremskridt mod virkeliggørelse af 

programmålene 

 

11.1.1 Unionsprioritet 1 

Alle dele af programmet inden for unionsprioritet 1 er iværksat, og implementeringen følger planen. For 

flere af indsatserne har der ved udgangen af 2016 været afholdt mere end en ansøgningsrunde. Interessen 

blandt ansøgerne har været god. Ansøgerne har i mange tilfælde implementeret de projekter, de har 

modtaget tilsagn om tilskud til, og efterfølgende modtaget udbetaling af tilskud. 

Der er aktuelt ikke gennemført evalueringer af ordningerne. Implementeringen vurderes imidlertid at være 

effektiv i forhold til målsætningerne med programmet på tværs af indsatser. Balancen mellem indsatser 

vurderes ligeledes generelt at være god uden markante behov for rebalanceringer i budgettet for at sikre, 

at de opstillede målsætninger forfølges. 

Nedenfor er angivet mere detaljerede oplysninger om, hvad der er opnået ved implementeringen af de 4 

specifikke mål, samt de udfordringer der måtte være konstateret i samme forbindelse. 

De programmerede resultatindikatorer, milepæle og opnåede resultater fremgår af tabel 1.1. 

Ordningen Investeringer på fiskefartøjer har været åbnet i 2015 og 2016. Der er ydet tilskud til at mindske 

fiskeriets indvirkning på havmiljøet, fremme en gradvis eliminering af udsmid og lette overgangen til en 
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bæredygtig udnyttelse af de levende marine biologiske ressourcer (gennemførelse af landingsforpligtelsen). 

Projekterne vedrører typisk investeringer i fx redskaber der forbedrer selektiviteten i fiskeriet for det 

pågældende fartøj. I de første ansøgningsrunder har der været betydelig interesse for ordningen blandt 

fiskere for projekter vedrørende selektivt fiskeri. Interessen har oversteget den afsatte budgetramme 

markant. Samlet er der udvalgt 213 projekter i perioden. Der er i 2016 afsluttet de første projekter.  

Der har vist sig vanskeligheder med at indhente de forudsete oplysninger for de opstillede 

resultatindikatorer, og der skal udarbejdes en model til at estimerer resultaterne på basis af de enkelte 

typer af investeringer. Den betydelige interesse blandt fiskere indikerer imidlertid en god målopfyldelse. 

Der er allerede på nuværende tidspunkt udvalgt projekter til støtte under investeringer i fartøjer, 

selektivitet, (artikel 38) som overgår den indikative allokering af andelen af rammen til Unionsprioritet. 

Under ordningen ”vandløbsrestaurering” er der givet tilsagn om tilskud til et stort antal projekter i 2015 og 

2016 til genopretning af gydepladser og passager for fisk og til at forbedre forholdene for flora og fauna i 

øvrigt. Projekterne vedrører restaurering af vandløb, fjernelse af spærringer og udlægning af gydegrus og 

sten i vandløb. 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. Der er afsluttet flere projekter i løbet af 2016 med efterfølgende udbetaling af tilskud. Der er aktuelt 

ikke gennemført evaluering af indsatsen. 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 har en positiv effekt på bestanden af ørred, andre fisk og anden akvatisk fauna i de 

pågældende vandløb. Projekterne bidrager til generelt at forbedre forholdene for dyre- og plantelivet i de 

berørte vandløb.  

Ordningen ”Fiskeri, natur og miljø” omfatter tre indsatsområder, der overordnet støtter marin innovation, 

beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet og udsætning af ål. Indsatsområderne er følgende: 

1. Marin innovation, som har nyhedsværdi i forhold til teknologi eller organisation, som hidtil har været 

anvendt i dansk fiskeri. 

2. Marin biodiversitet og marine økosystemer inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter. 

3. Tilskud til udsætning af ål, således at ålefiskeriet kan fortsætte i Danmark og bidrage til vækst og 

beskæftigelse i fiskeriet, herunder evaluering af effekten af udsætningerne. 

De første tilsagn blev givet i 2016.  

Der har været god interesse blandt ansøgere for de forskellige ordninger rettet mod kystfiskere. Dette 

gælder bl.a. ordningen investeringer i fiskefartøjer, hvor der ydes særlig prioritet til kystfiskere i form af en 

højere tilskudssats. Desuden er der i ordningerne for afsætningsfremme og for investeringer i fiskerihavne 

og landingssteder givet prioritet til projekter vedrørende kystfiskeri. Herudover er der i programmets 

udviklingsordninger (”Fælles indsatser fiskeri”) mulighed for at støtte ansøgninger om tilskud til projekter, 
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der bidrager til øget selektivitet og udvikling af kystfiskeriet. Projekterne vedrører eksempelvis forbedret 

logistik til udnyttelse af markedspotentialet for kystfanget fisk, infrastruktur i fiskerihavne, som har 

betydning for kystfiskeriet og tilgængelighed af fisk i detailhandel.  

Under ordningen Investeringer på fiskerfartøjer; kvalitet, er der ydet tilskud til at øge merværdien eller 

kvaliteten af fiskefangsten. I løbet af 2016 er de første projekter afsluttet. Omfanget af ansøgninger har 

været mindre end forudset i programmet, hvilket skyldes at ansøgerne har haft større interesse for 

ansøgninger vedrørende investeringer i selektive redskaber (landingsforpligtelse). Samlet er der udvalgt 56 

projekter i perioden. De første projekter er afsluttet i 2016. 

Under ordningen Fælles indsatser fiskeri er der givet tilskud til projekter vedrørende fremme af innovation i 

fiskeriet og værdikæden for fiskerivarer (nye produkter, ny proces og teknologi eller ny organisering og 

forvaltning) samt fiskerforskerpartnerskaber (netværksaktiviteter, relevante undersøgelser og 

pilotprojekter, forvaltningsforsøg eller indsamling og formidling af viden og forskningsresultater og best 

practise vedrørende landingsforpligtelsen og fremme af bæredygtigt fiskeri). Som eksempel kan nævnes et 

konkret projekt om landingsforpligtelsen, som sigter på forøget værdiskabelse ved analyser af hele 

værdikæden fra håndtering ombord på fartøjer, sortering, landing, transport, forarbejdning og salg. 

Projektet omfatter både fiskere, virksomheder og forskere.  

11.1.2. Unionsprioritet 2 Akvakultur 

Under unionsprioritet 2 er programmets foranstaltninger iværksat og implementeret. Det er udmøntet i to 

tilskudsordninger; ”Investeringer i akvakultur” samt ”Fælles indsatser indenfor akvakultur”. Endvidere er 

foranstaltningen om lokalisering af akvakultur gennemført i form af en udbudsrunde. Akvakulturindsatsen 

har i overensstemmelse med målsætningerne i programmet bidraget til gennemførelse af den nationale 

akvakulturstrategi. Målet er en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren, og udviklingen skal ske ved en 

øget ressourceeffektivitet, innovation samt forbedret konkurrenceevne. 

Der er aktuelt ikke gennemført evalueringer af ordningerne. Implementeringen vurderes imidlertid at være 

effektiv i forhold til målsætningerne med programmet på tværs af indsatser. Balancen mellem indsatser 

vurderes ligeledes generelt at være god uden markante behov for rebalanceringer i budgettet for at sikre, 

at de opstillede målsætninger forfølges. 

Nedenfor er angivet mere detaljerede oplysninger om hvad, der er opnået ved implementeringen af det 

specifikke mål ”Fremme af akvakulturvirksomheders konkurrenceevne og levedygtighed” samt de 

udfordringer, der måtte være konstateret i samme forbindelse.  

De programmerede resultatindikatorer, milepæle og opnåede resultater fremgår af tabel 1.2. 

Tilskudsordningen Investeringer i akvakultur er fuldt implementeret, og der er en stor overansøgning på 

ordningen. Der er i 2015 og 2016 tilsammen givet tilsagn til 37 projekter, heraf 12 projekter til økologi, og 

der er samlet givet et tilskud på mere end 12 mio. euro. 
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De to første investeringer i akvakulturprojekter er afsluttet, og de var begge økologiske havbrugsprojekter. 

Som følge af disse projekter forventes den årlige økologiske produktion at stige med 500 tons ørreder og 

500 tons muslinger, dvs. resultatindikatoren ændring i mængden af akvakulturproduktionen i 2016 er på 

1.000 tons, hvor målet er en øget produktion på 7.000 tons i 2023, jf. tabel 1.2. Tilsvarende er 

resultatindikatoren ændring i værdien af akvakulturproduktionen på 2,8 mio. euro, som følge af de to 

afsluttede projekter, hvor målet er en øget værdi i akvakulturproduktionen på 19,0 mio. euro i 2023, jf. 

tabel 1.2.  

Danmark er derfor allerede godt på vej til at nå målene i programmet, og indtil nu har der ikke været 

udfordringer eller lignende, der har hindret implementeringen eller afløbet. 

Tilskudsordningen Fælles indsatser inden for akvakultur er implementeret, og her har der også været en 

stor overansøgning. Ordningen var åben for ansøgninger i både 2015 og 2016, og der er samlet givet tilsagn 

til 8 projekter for i alt knap 3,0 mio. euro, der blev prioriteret på baggrund af de enkelte projekters 

forventede effekter i forhold til udbredelsespotentiale, forbedret driftsresultat og omkostningseffektivitet.    

Der findes ingen resultatindikatorer på ordningen, men en kvalitativ evaluering af effekten af projekterne 

forventes igangsat. 

I 2016 er der tillige gennemført et enkelt projekt i form af et udbud, hvor der er foretaget en modellering af 

et antal geografiske områder med henblik på udpegning af områder egnet til havbrugsproduktion i 

Kattegat. 

11.1.3 Unionsprioritet 3 Dataindsamling og fiskerikontrol 

11.1.3.1 Mål a) Støtte til dataindsamling 

Støtten til gennemførelse af det danske dataindsamlingsprogram 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. 

Resultatindikatoren for dataindsamling er opfyldt.  

11.1.3.2 Mål b) Støtte til monitering og fiskerikontrol og håndhævelse   

På kontrolområdet er der søgt og givet tilsagn til en række projekter i overensstemmelse med de udvalgte 

prioriteringer fastlagt i programmet. Projekterne spænder bredt fra it-udviklingsprojekter, uddannelse og 

kompetenceudvikling til indkøb af kontrolmidler, herunder 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 ydet støtte til bl.a. færdiggørelse af it-værktøj   til udveksling af fiskeridata mellem 



 

37 

 

medlemsstater. 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. 

Eksempler på to støttede projekter er for det første: ”Electronic Reporting system (ERS)”, hvis formål er at 

udvikle et it-system, så Danmark kan udveksle data med andre medlemsstater og EU-kommissionen, hvilket 

der er krav om i kontrolforordningen (1224/2009). Projektet har fået et tilsagn på ca. 183.000 euro.  

For det andet kan nævnes ”Tilpasning af fiskeri- og fiskeristatistiksystemet”, hvis formål er på baggrund af 

de seneste fiskeriregler at videreudvikle og opdatere det danske fiskerisystem og fiskeristatistiksystem for 

at opnå et tidssvarende og effektivt kontrolgrundlag for den danske fiskerikontrol. Projektet har fået et 

tilsagn på ca. 781.000 euro. 

11.1.4 Unionsprioritet 4 Lokal Udvikling (FLAG) 

Til trods for en forsinket igangsætning af FLAG, er der medio marts 2017 et fornuftigt flow i 

implementeringen af indsatsen, som allerede i perioden fra igangsætningen i april 2016 frem til december 

2016 har de lokale aktionsgrupper indhentet noget af efterslæbet.  

Omkostningerne til den forberedende indsats i forhold til implementeringen af Unionsprioritet 4 (artikel 

63) ligger noget over det indikerede i tabel 4 (263,9 pct.), men forventes positivt at understøtte den videre 

implementering.  

Der er endnu ikke afsluttet projekter, og derfor ingen resultater opnået i forhold til beskæftigelse og nye 

virksomheder. Der er ikke på nuværende tidspunkt planlagt ændringer i indsatsen. 

 

11.1.5 Unionsprioritet 5 Markedsføring og forarbejdning 

Fremme af markedsordningen er sket med støtte til de to producentorganisationer og med 

afsætningsfremme. Ordningen for oplagring har også været åben for ansøgning i alle tre år, men der har 

ikke været søgt om støtte.  

Støtte til investeringer i forarbejdningsindustrien har været fokuseret på innovative investeringer med 

henblik på at fastholde beskæftigelse i de danske SMV’ere. Der er afsluttet investeringsprojekter med 

støtte fra EHFF, hvor støttemodtager har angivet at investeringen betyder, at arbejdspladser på 

virksomhederne bevarer arbejdspladser. Data forventes senere valideret, men resultatindikatoren om 

bevaret beskæftigelse forventes nået.  
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Som følge af at producentorganisationerne (PO) har fået et større ansvar i forvaltningen af fiskeriet, og skal 

være med til at indfri målene for den fælles fiskeripolitik og for den fælles markedsordning, har Landbrugs- 

og Fiskeristyrelsen udformet ordningen vedr. Produktions- og afsætningsplanerne således, at PO’erne 

udover at få støtte til selve udarbejdelsen af planerne også kan få finansiel støtte til at løfte 

implementeringen af aktiviteterne omfattet af planerne. PO’erne har bl.a. fået støtte til indsatser vedr. 

forpligtelsen til at lande alle fangster (rådgivning, fiskeriforvaltning og deltagelse i møder), indsatser i 

forbindelse med kystnært fiskeri, MSC-certificering og identifikation af alternative afsætningskanaler.  

Det har vist sig svært at definere konkrete resultatindikatorer for støtten til Produktions- og 

afsætningsplaner.  

Afsætningsfremmeordningen har bidraget til afsætning af såvel fiske- og akvakulturprodukter i Danmark og 

til eksport. Projekterne har medvirket til en øget opmærksomhed omkring fiskeprodukter blandt 

forbrugerne i Danmark og forbedret afsætningsmuligheder uden for Danmarks grænser. Ordningen har 

dermed bidraget til de specifikke mål for unionsprioritet 5, særligt hvad angår salget af fiskeprodukter. Der 

er imidlertid ikke indtil videregivet tilsagn til projekter, der vil bidrage til at øge mængden af ASC-

certificeret akvakulturproduktion.  

11.1.6 Unionsprioritet 6 Integreret maritim politik (IMP) 

Foranstaltningen om fremme af implementeringen af den integrerede maritime politik (IMP) er udmøntet i 

form af tilbudsindhentning/udbud, og dækker over seks projekter: ”Kortlægning af Natura 2000 områder”, 

”Udpegning af beskyttede områder i Østersøen/Nordsøen”, ”Invasive arter i havne”, ”Informationsindsats 

om marint affald”, ”Vidensindsamling om marint affald” og endelig ”Udvikling af bundfaunaindeks for fysisk 

forstyrrelse af havbunden”. 

Der findes ingen resultatindikatorer på ordningen, men der igangsættes en kvalitativ evaluering af effekten 

af projekterne, men der bliver også foretaget en effektvurdering på de enkelte projekter i forhold til 

bidraget til den integrerede maritime politik. 

11.2 Evaluering af, hvorvidt de fremskridt der er gjort med at nå milepæle 

og mål er tilstrækkelige til at sikre, at de nås endeligt, idet det angives, 

hvilke eventuelle afhjælpende foranstaltninger der i givet fald er truffet eller 

planlagt 

11.2.1 Unions prioritet 1 Fiskeri 

Implementeringen af indsatserne under unionsprioritet 1 er generelt fremskreden både i forhold til 

outputindikatorer og finansielt.   

De opstillede milepæle for mål for outputindikatorer i 2018 forventes opfyldt og det forventes også at være 

tilfældet for de opstillede mål i 2023. 
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Det bemærkes, at for resultatindikatoren om reduktion af uønskede fangster har der vist sig vanskeligheder 

med at indhente oplysninger om fra støttemodtager for så vidt angår investeringer i fartøjer (artikel 38). 

Det er en meget kompliceret indikator, der skal rapporteres på projektniveau. Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen får udarbejdet en model til at estimerer resultaterne på basis af de enkelte typer af 

investeringer/teknologier. Der har været et stort antal ansøgninger, og indsatsen vurderes at bidrage 

effektivt i forhold programmets målsætninger om gennemførelse af landingsforpligtelsen og et selektivt 

fiskeri.   

Resultatindikatoren for Unionsprioritet 1 specifikke mål 2: Bedre akvatisk biodiversitet og 

vandøkosystemer gennem beskyttelse og genopretning, om antal kilometer vandløb, der opnår god 

økologisk tilstand, er på nuværende tidspunkt fortsat relativt langt fra målet. Dette vurderes ikke aktuelt at 

medføre et behov for ændring i indsatsen, der er mange projekter igangsat jf. tabel 4, som efterfølgende 

udmønter sig i fysiske restaureringer og afsluttede projekter.  

Den finansielle implementering for Unionsprioritet 1 specifikt mål 2: Bedre akvatisk biodiversitet og 

vandøkosystemer gennem beskyttelse og genopretning, er på nuværende tidspunkt af 

programimplementeringen begrænset, men vurderes ikke på nuværende tidspunkt at medføre et behov for 

korrektioner i indsatsen eller rebalancering i implementeringen af Unionsprioritet 1.  

11.2.2. Unionsprioritet 2 Akvakultur 

Under unionsprioritet 2 er programmets foranstaltninger iværksat og implementeret i form af de to 

tilskudsordninger ”Investeringer i akvakultur” samt ”Fælles indsatser indenfor akvakultur”. Endvidere er 

foranstaltningen om lokalisering af akvakultur gennemført i form af en udbudsrunde. 

Outputindikatoren for Unionsprioritet 2, specifikke mål 1: Støtte til styrkelse af teknologisk udvikling, 

innovation og overførsel af viden, der er implementeret i form af ordningen ”Fælles indsatser indenfor 

akvakultur”, og angivet i tabel 2.2.1. Den viser, at der endnu ikke er afsluttet projekter. Det skyldes, at 

tilsagnsgivningen første startede i 2016, og tilskudsmodtagerne har derfor ikke haft tid til at afslutte deres 

projekter. Projektperioden er normalt 2 år. Der er ingen milepæle for 2018, men det er forventningen, at 

milepælen for 2023 bliver opfyldt. Sagsbehandlingen er forløbet planmæssigt, og da der er stor 

overansøgning, er forventningen, at der ikke er behov for ændringer i programperioden. 

Outputindikatoren for Unionsprioritet 2, specifikke mål 2: Fremme af akvakulturvirksomheders 

konkurrenceevne, angivet i tabel 2.2.2, er implementeret i form af ordningen ”Investeringer i akvakultur”. 

Indikatoren viser, at der er afsluttet 2 projekter, hvor milepælen for 2018 er 18 projekter. Det er 

vurderingen, at det er realistisk at nå målet, da de første tilsagn blev givet i 2015 og med en 

ansøgningsperiode på 2 år, forventes mange af projekterne afsluttet i 2017. I 2015 og 2016 blev der givet 

tilskud til 37 projekter, så forventningen er klart, at målet for 2018 nås. Tilsvarende er forventningen at 

også målet for 2023 nås, da der er stor overansøgning og sagsbehandlingen forløber planmæssigt. 

Outputindikatoren for Unionsprioritet 2, specifikke mål 3: Beskyttelse og genopretning af akvatisk 

biodiversitet og styrkelse af de økosystemer, der er knyttet til akvakultur, og fremme af 

ressourceeffektivitet i akvakulturen, angivet i tabel 2.2.3, er implementeret i form af udbud. Indikatoren 
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viser, at der endnu ikke er afsluttet projekter, men milepælen for 2018 og målet for 2023 er 1 projekt. Det 

er vurderingen, at det er realistisk at nå målet, da der sidst i 2016 blev offentliggjort et udbud, og det er 

forventningen, at projektet afsluttes i 2017, og dermed nås milepælene.  

Den finansielle outputindikator for hele unionsprioritet 2 (tabel 3) viser, at målet om at nå milepælen i 

2018 på 9,0 mio. euro er realistisk, da den finansielle indikator for 2016 allerede viser knap 3,0 mio. euro. 

Sagsbehandlingen forløber også planmæssigt, og der er på begge tilskudsordninger stor overansøgning, så 

det er en klar forventning, at milepælen på 25,6 mio. euro i 2023 også nås. 

11.2.3. Unionsprioritet 3 Dataindsamling og fiskerikontrol 

Milepælen for Outputindikatoren for fiskerikontrol (målt i antal afsluttede projekter) er opfyldt på 

nuværende tidspunkt. Det forventes, at milepælen for outputindikatoren for dataindsamling også nås inden 

udgangen af 2018. Milepælen for den finansielle indikator for Unionsprioritet 3 nås dog ikke uden en 

prioritering af sagsbehandling af udbetalingssagerne på de to ordninger i 2018. Udfordringen skyldes, at 

anvendelsen af EHFF-midler til fiskerikontrol og håndhævelse er forsinket. Der påtænkes en 

programændring for at sikre en effektiv gennemførelse af indsatsen. I 2018 planlægges nybygning af et 

fiskerikontrolskib til styrkelse af kontrol med landingsforpligtelsen. Fremdriften for afløbet under 

Unionsprioritet 3 vil blive overvåget tæt med henblik på ønsket om at nå målet for 2023.    

11.2.4 Unionsprioritet 4 Lokal Udvikling (FLAG) 

Alle udviklingsstrategier blev godkendt i 2016 og målet i outputindikatoren (4.1) om udviklingsstrategier er 

således opfyldt. Ikke disponerede EU-midler fra programårene 2014 og 2015 blev overført til og fordelt 

ligeligt mellem programårene 2016 og 2017. Der blev med en opskreven ramme for 2016 på 18,2 mio. kr. til 

projekter indstillet 54 projekter til et samlet tilsagn på ca. 17,5 mio. kr., heraf ca. 8,75 mio. kr. i EU-midler. 

De finansielle milepæle og milepælen for output forventes på nuværende tidspunkt at blive nået i 2018.  

11.2.5. Unionsprioritet 5 Marked 

Milepælene for markedsindsatsen forventes på nuværende tidspunkt at kunne nås jf. tabel 3. Der er 

allerede afsluttet ét projekt som har investeret i forarbejdning og 20 andre projekter i gang.  Milepælen for 

Producentorganisationer forventes opfyldt, idet der er givet tilsagn om støtte til begge de to eksisterende 

producentorganisationer.  

Milepælen for den finansielle indikator for Unionsprioritet 5 forventes på nuværende tidspunkt nået med 

udgangen af 2018. 

11.2.6 Unionsprioritet 6 IMP 

Under Unionsprioritet 6 er programmets foranstaltning iværksat i form af tilbudsindhentning/udbud for de 

seks projekter, der skal bidrage til den integrerede maritime politik. 

Outputindikatoren for Unionsprioritet 6, specifikke mål 1: Udvikling og gennemførelse af den integrerede 

havpolitik (IMP), er angivet i tabel 2.6.1. Indikatoren viser, at der endnu ikke er afsluttet projekter, men 

milepælen for 2018 er 1 projekt. Det er vurderingen, at det er realistisk at nå målet, da der sidst i 2016 blev 

offentliggjort et udbud. Det er forventningen, at projektet afsluttes i 2017, og dermed vil milepælen om ét 
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afsluttet projekt inden udgangen af 2018 nås. Tilsvarende vurderes det realistisk at nå målet for 2023 på 3 

afsluttede projekter, da der i 2017 er planlagt udbud/tilbudsindhentning på 5 projekter.  

Den finansielle indikator for Unionsprioritet 6 (tabel 3) viser, at målet om at nå milepælen i 2018 på 1,1 

mio. euro er mulig at nå, trods det at indikatoren viser 0 mio. euro for 2016. Målet for 2023 er på 3,3 mio. 

euro, og det vurderes realistisk at nå. Det er forventningen, at der i 2017 bliver igangsat 

udbud/tilbudsindhentning for i alt 1,5 mio. euro. 

 

12.0 Horisontale gennemførelsesprincipper 

12.1 Partnerskab 

Programmet er blevet til i dialog med de væsentligste parter også kaldet partnerskabet. Partnerskabet 
har bidraget til identificere relevante udfordringer og løsningsmodeller i forhold til gennemførelse af 
programmet. Partnerskabet er repræsenteret i Overvågningsudvalget for EHFF, der er sammensat af 
repræsentanter fra nationale, regionale og lokale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og 
økonomiske interesseorganisationer samt NGO’ere. Der foreligger en forretningsorden, som er blevet 
drøftet og godkendt af udvalget.  
 
Overvågningsudvalget består af repræsentanter fra: 
Erhverv: 
 de to producentorganisationer på fiskeriområdet 

 akvakulturproducenterne 

 forarbejdningsindustrien 

 Danmarks Fiskehandlere 

 Fiskemel og fiskeolie producentforening.  

 
Nationale, regionale og lokale myndigheder: 
 Danske Regioner 

 Kommunerne 

 Erhvervsministeriet. 

 
Arbejdsmarkedets parter 
3F  (fagforening). 
 
NGO’ere/repræsentanter for civilsamfundet   
 WWF 

 Danmarks Sportsfiskerforbund 

 Danmarks Amatørfiskerforening 

 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 

 Danmarks Naturfredningsforening 

 Landdistrikternes fællesråd. 
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Repræsentanter for Dataindsamling, Fiskerikontrol, IMP 
 Landbrugs & Fiskeristyrelsen 

 Danmarks Tekniske Universitet (National korrepondent) 

 Søfartsstyrelsen. 

 
Forretningsordenen for udvalget er udarbejdet i overensstemmelse med reglerne i Den europæiske 
adfærdskodeks for partnerskab inden for rammerne af de europæiske struktur- og investeringsfonde, og 
godkendt af udvalget. Der har været afholdt i alt 6 møder i overvågningsudvalget i perioden 2014-2016. De 
første møder blev afholdt i et såkaldt skygge-udvalg inden forordningsgrundlaget var vedtaget. På de første 
møder blev udkast til program og de første udvælgelseskriterier godkendt af udvalget. Efterfølgende har 
det formelt nedsatte udvalg bekræftet godkendelsen af alle udvælgelseskriterier.  
 
På møderne er iværksættelse af støtteordninger, programmets fremdrift og resultater blevet drøftet.  
I 2014 blev der gennemført den første temadrøftelse i udvalget om tilskudsadministration og herunder blev 
mulighederne for enklere og mere effektiv administration drøftet.  Der er også i 2016 blevet afholdt 2 
temadrøftelser om hhv. regler i tilskudsadministrationen og om prioritering af programindsatser i den 
sidste del af programperioden. Fra og med 2016 er der indført et fast punkt på møderne, hvorunder der 
drøftes resultater og fremdrift med udgangspunkt i de indikatorer der er fastlagt i programmet for hvert 
specifikt mål.  
 
Der er afholdt informationsmøder forud for åbning af nye tilskudsordninger og på Danfish-messen i Aalborg 
i 2015 er der blevet informeret og vejledt om tilskudsmulighederne i EHFF.   
 
For at øge kendskabet til tilskudsmulighederne er facilitatorfunktionen der blev etableret under EFF 
videreført. Facilitatoren har til formål at informere og vejlede om de enkelte tilskudsordninger herunder 
overfor kystfiskere og de mindre fiskerihavne.  
 
I forhold til det regionale niveau har forvaltningsmyndigheden deltaget i en række workshops vedrørende 
udvikling af fiskeri og akvakultur, som var arrangeret af Region Nordjylland og Region Midtjylland.  
 
Inddragelsen af partnerskabet i gennemførelsen af programmet sker løbende, bl.a. ved at udkast til 
bekendtgørelser sendes i høring til høringsparter. Alle interesserede kan blive tilføjet listen over 
høringsparter for EHFF-ordningerne. Høringsperioden er normalt på 4 uger. Udkast til bekendtgørelser er 
endvidere tilgængelige på høringsportalen. På høringsportalen gives offentligheden én digital indgang til 
lovforslag, udkast til bekendtgørelser mv. samt høringssvar, så der skabes mere åbenhed i 
lovgivningsprocessen. Interesserede borgere, virksomheder, organisationer mv. kan dermed se, hvilke 
forslag til regler der er på vej, hvilke organisationer der høres, og hvilke høringssvar der er afgivet. 
 
 
FLAG 
I forbindelse med udarbejdelse af de lokale aktionsgruppers udviklingsstrategier skulle regionsrådet, det 
regionale vækstforum og den berørte kommune godkende, at den lokale udviklingsstrategi var i 
overensstemmelse med henholdsvis de regionale vækst- og udviklingsstrategier og de kommunale 
udviklingsstrategier. 
 
Bestyrelsen sammensættes af personer, der repræsenterer aktionsgruppens geografiske område og kan 
varetage interesserne inden for fiskeriområder afhængig af aktionsgruppens aktiviteter for fire 



 

43 

 

socioøkonomiske grupper: lokale borgere, lokale virksomheder, erhvervsorganisationer og fagforeninger, 
herunder inden for fiskeri og/eller akvakultursektoren, lokale natur-, miljø-, kultur-, borger- og 
fritidsforeninger og offentlige myndigheder. 
 
Erhvervsstyrelsen afholder løbende opkvalificerende kurser for bestyrelsesmedlemmer samt fællesmøder 
for koordinatorer, hvor der drøftes forskellige temaer og afklares principielle spørgsmål. Formålet er at 
sikre, at de aktører som administrerer ordningen har de rette kvalifikationer og kapacitet til at løfte 
opgaven.  
 
 

12.2 Ligebehandling 

Ikke-diskrimination og tilgængelighed for personer med handicap er et generelt princip i det danske 
samfund. Der er på grund af programmets specifikke sigte ikke gennemført særlige initiativer for at fremme 
ligestilling i de enkelte tilskudsordninger. Der indsamles på alle ordninger data om ansøgers køn og ved en 
analyse af alle afgivne tilsagn fremgår det, at der ikke er givet tilsagn til kvinder i perioden 2014-2016. Langt 
hovedparten af ansøgninger om støtte fra EHFF er fra juridiske personer og der er ikke gennemført analyser 
af kønssammensætningen i ejerkredsen af disse virksomheder.  

I nedsættelse af udvalg og lokale aktionsgrupper er der taget hensyn til en ligelighed fordeling af mænd og 
kvinder.  

12.3 Bæredygtig udvikling 

Bæredygtig udvikling er et centralt fokus i programmet. Dette kommer til udtryk ved at indsatser der 
bidrager til at bevare og beskytte hav- og vandmiljøet som ressourcegrundlag for fiskeri- og akvakultur er 
prioriteres.  

Miljøbeskyttelse kommer til udtryk bl.a. ved at programmet medfinansierer relevante aktiviteter i 
sammenhæng med gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv, havmiljøstrategi, Natura 2000 
(habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet) samt vandområde- og naturplanerne.  

Forebyggelse af klimaforandringer fremmes indirekte gennem en række af de foranstaltninger, som er 
iværksat. Fiskeri, natur og miljø, og fartøjsordningen samt vandløbsrestaurering bidrager til forbedring af 
biodiversiteten, økosystemforvaltning og et forbedret vandmiljø. 

Ordningen Fiskeri, natur og miljø støtter vidensprojekter til udvikling af fiskeriforvaltningen, f.eks. i relation 
til Natura 2000 områder. Eksempler er kortlægning af fiskeriaktiviteter i relation til beskyttede områder, 
udvikling af værktøjer til at vurdere effekter af beskyttelse og genoprettelse af rev med henblik på udvikling 
af fiskebestande og fødeudbud for marsvin. Derudover bidrager udsætning af åleyngel til genopretning af 
bestanden af europæisk ål. 

Der gives tilskud til projekter vedrørende vandløbsrestaurering, der har til formål at bidrage til 
genopretning af gydepladser og passager for fisk samt forbedre forhold for flora og fauna. 
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Ordningerne Fiskeri, natur og miljø og Investeringer på fiskerfartøjer støtter begge fremme af selektive 
redskaber for at minimere utilsigtede fangster, sælsikre redskaber samt redskaber som ikke påvirker 
havbunden.  

I overensstemmelse med programmets strategi har gennemførelse af landingsforpligtelsen været en særlig 
prioritet, som er blevet støttet gennem især fartøjsordningen, Fælles indsatser fiskeri og ordningen for 
fiskerihavne.  

Integreret Maritim Politik støtter vidensprojekter om havmiljøet. 

Ordningerne Investeringer i akvakultur og Fælles indsatser akvakultur støtter udvikling af nye processer, 
produkter og teknologier samt investeringer i recirkulering for at minimere påvirkningen af det omgivende 
miljø. Støtte til øget recirkuleringsgrad bidrager også til øget ressourceeffektivitet.  

Endelig er der også støttet pilotprojekter om anvendelse af discard og biprodukter samt tilskud til 
Produktions- og afsætningsfremme. 

13.0 Rapport om støtte, der er anvendt til mål vedrørende 
klimaforandringer 

Den beregnede værdi af støtte, der er anvendt til mål vedrørende klimaforandringer, er en hel del højere 
end det forventede i programmet, når der ses på tilsagn til projekter. Af tabel 4 fremgår det, at mere end 
16 mio. euro ud af den samlede beløb, der er givet i tilsagn indtil udgangen af 2016, forventes at bidrage til 
mål vedrørende klimaforandringer. Dette er beregnet på basis af en nøgle, som angiver den procentvise 
bidrag fra hver enkelt foranstaltning.  

Den primære årsag hertil er, at en relativ stor del af den støtte, der er ydet under programmet, har været 
inden for miljøindsatserne i Unionsprioritet 1. Dette gælder særlig grad vandløbsrestaurering og 
miljøindsatsen under investeringer på fartøjer, som bidrager til reduceret miljøpåvirkning.  
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Bilag 1: Medlemmer af Overvågningsudvalget 

Medlemsoversigt 

Organisation Medlem/suppleant Kontaktoplysninger 

 

Miljø- og 

Fødevareministeriet, 

Landbrugs- og 

Fiskeristyrelsen 

 

Anders Munk Jensen 

Formand 

 

Katrine Kaldahl 

Formandssuppleant  

 

Anne Sofie Sanbech 

Medlem 

 

Nyropsgade 30 

DK-1780 København V 

 

Tlf.: 33 95 80 00 

 

anmj@lfst.dk 

katkal@lfst.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,  

Miljøstyrelsen 

 

Mette Feddersen 

Medlem  

 

Kim Diget Christensen 

Suppleant 

 

 

Haraldsgade 53 

DK-2100 København Ø 

 

Tlf.: 74 54 30 00 

 

meded@nst.dk 

kidig@nst.dk 

 

 

Erhvervsministeriet, 

Søfartsstyrelsen 

 

N.N. 

Medlem 

 

N.N. 

Suppleant 

 

 

Carl Jacobsens Vej 31 

DK-2500 Valby 

 

Tlf.: 72 19 60 00 

mailto:anmj@lfst.dk
mailto:katkal@lfst.dk
mailto:nicolh@mfvm.dk
mailto:meded@nst.dk
mailto:kidig@nst.dk
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Erhvervsministeriet, 

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 

 

Europa-Kommissionen, 

DG MARE 

 

 

Egle Puosiunaite 

Rådgiver 

 

Rue de la Loi 200 

B-1049 Bruxelles, Belgien 

 

Tlf.: +(32) 2 299 11 11 

 

Egle.PUOSIUNAITE@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 

 

   

mailto:Perven@erst.dk
mailto:Malnyg@erst.dk
mailto:Egle.PUOSIUNAITE@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
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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 

 

 

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 

 

Bjørn B. Christiansen 

Medlem 

 

N.N. 

Suppleant 

 

Bredgade 23, 2. tv. 

DK-1260 København K 

 

Tlf.: 72 11 81 00 

 

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 

 

mailto:ambj@maring.org
mailto:jp@ffskagen.dk
mailto:erik.flyvholm@lemvig.dk
mailto:mlm@kl.dk
mailto:bbc@danskehavne.dk
mailto:tj-consult.dk@mail.tele.dk
mailto:pmj@danishseafood.org
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oll@dkfisk.dk 

nw@dkfisk.dk 

 

 

Danmarks Pelagiske 

Producentorganisation 

 

Esben Sverdrup-Jensen 

Medlem 

 

Lise Johnsen 

Suppleant 

 

H.C. Andersens Boulevard 37, 1. 

DK-1553 København V 

Tlf.: 61 66 09 78 

 

Notkajen 2 

DK-9850 Hirtshals  

 

Tlf.: 98 94 42 39 

 

es@pelagisk.dk 

ll@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) 

 

Svend Bjørnager 

Medlem 

 

Nyker Hovedgade 32 

DK-3700 Rønne 

mailto:oll@dkfisk.dk
mailto:nw@dkfisk.dk
mailto:es@pelagisk.dk
mailto:ll@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
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N.N. 

Suppleant 

 

 

fiskerilagnord@gmail.com 

 

 

Danmarks 

Sportsfiskerforbund 

 

Lars Brinch Thygesen 

Medlem 

 

Kaare Manniche Ebert 

Suppleant 

 

Skyttevej 4 

DK-7182 Bredsten 

 

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 

 

 

mailto:fiskerilagnord@gmail.com
mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:kme@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:kop@mailpostbox.dk
mailto:Thomas.bierberg@pffu.dk
mailto:flemming@f-a.dk
mailto:Karsten@f-a.dk
mailto:hmj@dn.dk
mailto:tgdn@dn.dk
mailto:jd@aqua.dtu.dk

