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Øvrige deltagere: 

 

Navn Organisation 

Lars Muhrbeck (Rådgiver) Europa-Kommissionen, DG MARE 

Lars Clink NaturErhvervstyrelsen 

Aksel Nielsen NaturErhvervstyrelsen 

Anders S. Clausen (Sekretær) NaturErhvervstyrelsen 

  

 

Dagsorden 

1. Velkomst 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Forberedelse af permanent overvågningsudvalg 

4. Meddelelser 

5. Nyt fra Kommissionen 

6. Det nye Hav- og fiskerudviklingsprogram 

7. Status for udmøntning af hav- og fiskeriprogrammet 

8. Orientering om udvælgelseskriterier 

9. Opfølgning på Blå Vækst anbefaling #9 

10. Kommende møder 

11. Eventuelt. 

 

Ad 1) Velkomst 

Anders Munk Jensen (NAER) bød velkommen til mødet i udvalget for EHFF og bemærkede, at det 

højst sandsynligt bliver sidste møde i det midlertidige udvalg, da der arbejdes på til næste gang at 

få nedsat et permanent overvågningsudvalg. 

 

Ad 2) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 3) Forberedelse af permanent overvågningsudvalg 

Anders Munk Jensen (NAER) oplyste, at der efter reglerne skal nedsættes et permanent 

overvågningsudvalg for det nye fiskeriudviklingsprogram senest 3 måneder efter, at programmet 
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blev godkendt af Kommissionen. Det betyder, at fristen er den18. november 2015. 

NaturErhvervstyrelsen vil derfor udsende en anmodning til interessenterne om indstilling af 

medlemmer til det permanente udvalg i løbet af september-oktober, hvorefter den formelle 

udpegning finder sted. Ved udpegning skal tilstræbes en ligelig kønsfordeling. 

 

Til mødet blev udsendt et udkast til ny forretningsorden for det permanente udvalg. Ift. tidligere 

forretningsorden er der ikke mange ændringer af substans. Ændringerne vedrører afsnit om 

tavshedspligt, hvor det præciseres, at udvalget er underlagt straffeloven og ikke forvaltningsloven. 

Derudover slettes afsnittet om habilitet, eftersom udvalget ikke er underlagt forvaltningsloven. 

Endelig fjernes afsnittet om nedsættelse af underudvalg. Det blev dog understreget, at formanden 

stadig kan nedsætte underudvalg, såfremt udvalget måtte ønske det.  

 

Ole Lundberg Larsen (DFPO) indvendte, at Danmarks Fiskeriforening tidligere har haft to 

medlemmer, men at de efter sammenlægning af deres organisation nu kun har ret til ét medlem. 

Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation ønsker fortsat at have to medlemmer i udvalget.  

 

Marie Guldborg (NAER) svarede hertil, at såfremt en organisation ønsker at stille med flere end ét 

medlem, skal der før mødet fremsendes et skriftligt ønske herom til NaturErhvervstyrelsen, da det 

er muligt at medbringe ekspert o.l. til mødet, hvis medlem/suppleant føler behov for det. Hvad 

angår stemmeret i udvalget, kan en organisation/interessent dog kun have en stemme. 

 

Ole Lundberg Larsen (DFPO) understregede, at de netop ønsker at få to stemmer, hvilket de 

tidligere har haft (før sammenlægningen). Sammenlægningen bør ikke komme foreningen til 

skade.  

 

Marie Guldborg (NAER) bad Danmarks Fiskeriforening om at sende deres ønske på skrift til 

NaturErhvervstyrelsen. 

 

Ad 4) Meddelelser 

Anders Munk Jensen (NAER)  fortalte kort om bagrunden og arbejdet med Blå Vækst: På 

opfordring af den tidligere fødevareminister Dan Jørgensen lancerede den samlede branche inden 

for fiskeri og akvakultur i november 2014 under navnet VækstTeam FISK en vækstplan for 

sektoren med 14 konkrete anbefalinger. Dan Jørgensen kom i april 2015 med sin opfølgning på 
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anbefalingerne i form af 12 vækstinitiativer, som samlet set stort set fulgte alle de væsentlige 

anbefalinger. I NaturErhvervstyrelsen arbejder man på at følge op på anbefalingerne. 

Det blev i denne sammenhæng besluttet at anvende 9 mio., der ikke var disponeret over til 

erhvervsrettede aktiviteter, helt konkret til Fiskerihavne og Fartøjer. Kun rammen på fartøjer blev 

dog brugt op.  

Anders Munk Jensen afsluttede med at fortælle om en netop afholdt konference om Blå Vækst 

arrangeret af DFPO og DSA, hvor miljø- og fødevareministeren deltog. DFPO og DSA blev opfordret 

til at fortælle, hvad der kom ud af konferencen. 

 

Ole Lundberg Larsen (DFPO) bemærkede, at ministerende leverede et godt indlæg, og at 

ministeren bekræftede fornemmelsen af, at anbefalingerne i Blå Vækst fortsat nyder fremme under 

den nye regering. Udvidelse af råvaregrundlaget blev fremhævet på konferencen som et centralt 

punkt for vækst i fiskeriet. Det var endvidere vigtigt at arbejde videre med tilskudsmidlerne til 

fartøjerne. 

 

Poul Melgaard (DSA) supplerede, at der er en historisk chance for at øge råvaregrundlaget og 

dermed øge eksport og omsætning. Vurderingen er, at hvis råvaregrundlaget kan forøges med 1 

mia. kr. kan eksporten øges med 1,6-1,8 mia. Poul Melgaard oplevede ministeren som meget 

lydhør. Hun understregede i øvrigt lettelse af afgifter og afbureaukratisering som centrale 

fokuspunkter. Herunder afskaffelse af særregler, så Danmark ikke mister konkurrenceevne i EU 

pga. overimplementering. DSA har for nylig sendt et forslag om afbureaukratisering til ministeren, 

hvor de peger på konkrete områder, hvor regler er overimplementeret.  

  

Torben Pihl (DR) kommenterede, at der havde manglet koordination med regionerne under den 

tidligere ministers blå vækst initiativer. Regionerne har arbejdet på at koordinere bedre mellem 

initiativer under Blå Vækst og regionale vækstmidler, og der var udarbejdet kataloger med 

konkrete forslag til indsatser. 

 

Ad 5) Nyt fra Kommissionen 

Lars Muhrbeck (Kommissionen) meddelte, at Kommissionen på nuværende tidspunkt har godkendt 

halvdelen af de i alt 26 programmer. Blandt de godkendte programmer er der overvægt af små 

programmer fra små fiskenationer. Danmark er blandt de første store fiskerinationer (med 

tilhørende store programmer), der er blevet godkendt. Danmark udgør desuden sammen med 

Tyskland et af få lande, der allerede har åbnet ordninger i det nye program.  
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Ad 6) Det nye Hav- og fiskerudviklingsprogram 

Anders Munk Jensen (NAER) fortsatte tråden fra punkt fem og forklarede, at det har krævet særligt 

godkendelse på finansloven, at Danmark i et halvt år før programmets godkendelse har kunnet 

begynde udrulning af programmet.  

 

Ole Lundberg Larsen (DFPO) imødekom, at man i Danmark ikke er langsomme, men rettede i 

stedet kritik mod EU-Kommissionen ved at fremhæve den lange tidsperiode mellem afslutning af 

det tidligere EFF-program og åbningen af det nye EHFF-program. Det er desuden ikke 

hensigtsmæssigt at stille krav til erhvervet, mens mekanismerne, der skal understøtte indførelsen 

af reglerne, først sættes i værk et halvt år efter. Kommissionen bør overveje, om ikke det kan 

blive bedre. 

 

Ad 7) Status for udmøntning af hav- og fiskeriprogrammet 

Aksen Nielsen (NAER) indledte med at give en status for åbning af ordningerne under EHFF og 

henviste til bilag 7.2. Det blev bemærket, at der er tale om en meget lang liste, hvilket lægger et 

betydeligt pres på medarbejderne i NaturErhvervstyrelsen og giver en udfordring mht. at åbne 

ordningerne til tiden. Der er mange faktorer, der kan føre til udskydning af ordninger. 

Folketingsvalget i 2015 satte styrelsens arbejde i stå, og derudover har bl.a. høringsvar fra 

interessenter givet anledning til udskydninger. Produktions- og afsætningsplaner var tæt på at 

åbne. For at undgå yderligere forsinkelser varsles derfor korte høringsperioder for ordningerne: 

produktion og afsætningsplaner, afsætningsfremme og fælles indsatser for akvakultur. For fælles 

indsatser fiskeri har spørgsmålet om en discardfacilitator skullet afklares, og for forarbejdning har 

høringssvar om discard betydet, at bekendtgørelsen skulle genovervejes. Integreret Maritim Politik 

åbner som planlagt. (Senere afklaret, at denne ordning først igangsættes primo 2016). Modellering 

af akvakulturområder udskydes til 2016. I 2016 vil der være en del genåbninger, hvilket 

forhåbentlig vil betyde en hurtigere arbejdsgang i styrelsen. Der arbejdes pt. hårdt på at åbne 

ordninger i 2015.  

 

Anders Munk Jensen (NAER) gentog, at der i programmet er rigtig mange ordninger, og at der er 

flere på fiskeriområdet end på jordbrug. Det skyldes bl.a., at interessentkredsen er meget 

diversificeret. 
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Lisbeth Plesner (Dansk Akvakultur) kommenterede, at to ugers høring for ordningen for fælles 

indsater akvakultur var i orden, og at det er vigtigt, at ordningen bliver åbnet til tiden. Hun spurgte 

efterfølgende om de 2,5 mio. der er afsat til zoneudpegning til akvakultur, skal i EU-udbud? 

 

Aksen Nielsen (NAER) svarede, at det som udgangspunkt skulle i EU-udbud, men at det overvejes.  

 

Poul Melgaard (DSA) gjorde opmærksom på ’erhvervets virkelighed’; at det for hver dag en 

ordning udskydes koster mange penge, da erhvervet er klar til at gå i gang på den fremsatte dato, 

og det derfor koster penge at holde mandskab og maskiner tilbage. Derfor er ønsket, at man 

holder den dato, man stiller i udsigt, og hellere udstikker en senere dato – bare den overholdes.  

 

Aksel Nielsen (NAER) kommenterede, at fordi der sker ting, der ikke var forudset, har man i 

NaturErhvervstyrelsen nok indregnet for kort tid til at behandle høringsvar.  

 

Anders Munk Jensen (NAER) kommenterede konkret ift. ordningen for forarbejdning (der netop før 

mødet var blevet udskudt), at NaturErhvervstyrelsen regner med, at bekendtgørelse kan 

underskrives i 38, men at det afhænger af proces i departementet.  

 

Lars Thygesen (DKs Sportsfiskerforbund) spurgte til, om man påtænker at give tilladelser til fælles 

indsatser for akvakultur, inden zoneudpegningen har fundet sted, altså før zoneundersøgelser? 

 

Anders Munk Jensen (NAER) svarede, at zoneudpegning skal gøre det nemmere at placere 

akvakulturbrug, og at zoneprojektet fremadrettet vil gøre, at det bliver enklere at behandle 

ansøgninger om nye placeringer.  

 

Lisbeth Plesner ((Dansk Akvakultur) tilføjede, at ansøgninger skulle behandles på det eksisterende 

grundlag.  

 

Bjarne Henriksen (Danske Havne) ærgrede sig over, at rammen for fiskerihave ikke er blevet 

ansøgt fuldt ud, men at vinduet for åbning var meget kort, hvorfor projekter ikke har nåede at 

modne tilstrækkeligt. Derudover oplevede man mangel på kapacitet hos projektejere. En mulighed 

for en åben bagkant kunne være en hjælp. 
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Marie Guldborg (NAER) gav en status for bevillinger og forbruget under de enkelte ordninger i Hav- 

og fiskeriudviklingsprogrammet. Der blev indledningsvis uddelt en opdateret status, da der er sket 

fremskidt på tilsagnsgivningen ift. da det oprindelige bilag blev udsendt. Der har været rigtig god 

søgning på investeringsordningerne for akvakultur og fartøjer. Lidt overraskende er der ikke blevet 

søgt for den fulde ramme for havne. Det har taget længere tid end forventet at behandle 

ansøgningerne og give tilsagn end forventet. Desuden har valget betydet, at ansøgningsrunderne 

på Fiskeri, natur og miljø samt Fælles indsatser akvakultur er blevet rykket, hvorfor der først kan 

gives tilsagn i 2016. NaturErhvervstyrelsen forventer, at alle tilsagnene for akvakultur og fartøjer 

kan gøres færdig i september. 

 

Thomas Jespersen (DSA) kommenterede, at man heller ikke i de foregående programmer 

udnyttede rammerne til fulde, og man bør være opmærksom på dette i det nye EHFF-program. Ift. 

den politisk aftale er man allerede bagud. Her er der afsat 332 mio. pr. år, der skal indhentes over 

de næste to år. Ud fra de afsatte midler i 2014/15 skal der udmøntes ca. 425 mio./årligt fremover. 

Thomas Jespersen efterspurgte muligheden for en dynamisk budgetmodel, som kan justeres 

løbende? Det kan få negative konsekvenser, hvis man venter for længe med at justere 

finansieringsmodellen, hvor en dynamisk model kunne være et nyttigt instrument, hvis man skal 

nå opfylde den politiske aftale. 

 

Marie Guldborg (NAER) svarede, at de 332 mio. afsat i den politiske aftale ikke er udmøntet, fordi 

EHFF-programmet ikke blev åbnet tidligere. Der ligger derfor en del penge fra tidligere år, som skal 

indhentes. Det er forvaltningens rolle at gøre ministeren opmærksom på, hvis den politiske aftale 

ikke ser ud til at holde. Udvalgets opgave med at overvåge fremdriften i programmet er et vigtigt 

element. Det vurderes ikke muligt at arbejde med en dynamisk budgetmodel.  

 

Ole Lundberg Larsen (DFPO) undrede sig over, om ordningen for fartøjer var lukket og spurgte til, 

om ikke ordningen kan genåbnes og sagsbehandlingen genoptages, hvis der er midler tilbage i 

ordningen. 

 

Aksel Nielsen (NAER) understregede, at udgangspunktet er, at når midlerne  er brugt op, lukkes 

ordningen. NaturErhvervstyrelsen har ikke endnu taget stilling til det konkrete spørgsmål, men der 

ikke pt. planer om at åbne ordningen igen. Ansøgningsperioden til vandløbsrestaurering er til 

gengæld blevet forlænget for at få flere ansøgninger ind.  
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Ad 8) Orientering om udvælgelseskriterier 

Aksel Nielsen (NAER) indledte med at sige, at punktet var sat på dagsordenen i det tilfælde, at der 

skulle godkendes udvælgelseskriterier på mødet. Punktet vil blive kommenteret yderligere under 

pkt. 10) kommende møder.  

 

Der blev efterfølgende  spurgt til, hvorfor der ikke på akvakultur er sat et loft på 7,5 mio. kr. som 

på de andre ordninger. Dette skyldes, at der som noget nyt skal tages højde for indtægter i 

projekterne efter projektperioden, hvilket NaturErhvervstyrelsen ikke tidligere var opmærksomme 

på. Det giver en udfordring med projekter, der er over 1 mio. euro.  

 

Anders Munk Jensen (NAER) fulgte op på bagrunden for, at der nu er flere ordninger end tidligere, 

hvilket skyldes flere ting, bl.a. eksistensen af mange diversificerede interesser på fiskeriområdet. 

Derudover er der mange partier med i den politiske aftale. Desuden er der kommet flere elementer 

ind i det nye program, bl.a. Kontrol og dataindsamling, som ikke var under programmet tidligere.   

 

Ad 9) Opfølgning på Blå Vækst anbefaling #9 

Uffe Sveistrup (NAER) orienterede om opfølgningen på arbejdet med anbefaling #9 i Blå Vækst (En 

støtteadministration i samsvar med erhvervsudviklingen). Det er besluttet, at opfølgningen på 

anbefaling 9 skal foregå i regi af overvågningsudvalget. Emnet blev taget op ved sidste møde i 

december 2014 med en grundig temadrøftelse af mulighederne for at smidiggøre 

tilskudsadministrationen, og i maj 2015 blev afholdt møde med Blå Vækst-interessenterne for at få 

yderligere input til, hvad der er behov for at arbejde videre med. I NaturErhvervstyrelsen har man 

allerede imødekommet nogle af ønskerne: Fartøjsordningen har i 2015 fungeret som en åben 

ordning efter ønske fra erhvervet. Derudover bliver der nu afholdt lanceringsmøder før hver åbning 

ordninger, der er blevet ansat en ny facilitator (Poul Tørring), som kan rådgive om 

projektansøgninger og støttemuligheder, og der vil desuden blive gennemført evalueringer af de 

enkelte ordninger for at se om der er behov for justeringer. Fra 2017 er det ambitionen at begynde 

med elektroniske ansøgninger, hvilket vil lette ansøgningsprocessen og reducere risikoen for fejl. 

Ydermere har NaturErhvervstyrelsen iværksat et projekt om anvendelse af standardomkostninger. 

Det er planen at introducere standardomkostningerne i nogle af EHFF-ordninger f.eks. til 

lønudgifter, hvilket vil lette dokumentationskravene en hel del. Det er dog ikke alle ordninger, hvor 

dette giver mening.  

 



 

 

Side 9/9 

 
NaturErhvervstyrelsen  Nyropsgade 30 Tel +45 33 95 80 00 mail@naturerhverv.dk  

 DK-1780 København V Fax +45 33 95 80 80 www.naturerhverv.dk 

Poul Melgaard (DSA) fremførte et ønske om løbende sagsbehandling, hvilket man gerne vil starte 

med allerede i 2016.  

 

Uffe Sveistrup (NAER) svarede, at man ikke kan  love løbende ordning for forarbejdning i 2016, 

men man  derimod vil planlægge åbningen af ordningen ift. erhvervets ønsker.  

 

Ole Lundberg Larsen (DFPO) spurgte ind til facilitatorens rolle 

 

Uffe Sveistrup (NAER) svarede, at facilitatorens er tilknyttet programmet generelt, men også kan 

anvendes som rådgiver ift. ansøgninger m.v.  

 

Ad 10) Kommende møder 

Anders Munk Jensen (NAER) orienterede udvalget, at årsrapport for EHFF-programmet til 

Kommissionen skal afleveres 31. maj 2016. Derudover har Kommissionen orienteret 

NaturErhvervstyrelsen om, at udvalget skal godkende ALLE udvælgelseskriterier – også allerede 

godkendte kriterier - inden 18. februar 2015. Da Kommissionen anbefaler, at det gøres ved møde 

– og ikke skriftligt, indkaldes der til møde i overvågningsudvalget tirsdag den 26. januar 2015. 

Derudover indkaldes til tirsdag den 3. maj 2015 mhp. at godkende årsrapporten for EHFF. På 

sidstnævnte dato holdes også møde i overvågningsudvalget for EFF 

 

11) Eventuelt. 

Der var ingen bemærkninger til punktet.  

 


