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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 dagsordenen 

3. Meddelelser 

4. Nyt fra Kommissionen 

5. Status for udmøntning af fiskeriprogrammet 

6. Årsrapport 2014 

7. Kommende møder 

8. Eventuelt 

 

Ad 1) Velkomst ved formanden 

Anders Munk Jensen (NAER) bød velkommen til mødet i udvalget for EFF.  Fremmødet (19 

deltagere) var mindre end ved tidligere møder, hvilket muligvis skyldes, at mødet blev holdt i 

Hirtshals. Påvirkningen af mødets beliggenhed på deltagerantallet vil bliver undersøgt ved 

senere lejlighed. 

 

Ad 2) Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 3) Meddelelser 

Anders Munk Jensen (NAER) orienterede om ændringen af EFF-programmets finansieringsplan, 

der blev sendt i høring i udvalget i juli 2015. Ændringen bestod i at overføre 1,7 mio. euro fra akse 

2 til akse 3 og 300.000 euro fra akse 2 til akse 5 med det formål at sikre, at rammerne for EU 

medfinansieringen var tilstrækkelige i forhold til de faktiske udgifter. Ændringen medførte alene en 

bedre udnyttelse af rammen.  



 

 

Side 3/6 

 
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 

Ad 4) Nyt fra Kommissionen 

Kommissionens repræsentant, Lars Muhrbeck (KOM), havde to bemærkninger til punktet. For det 

første blev udvalget orienteret om processen for lukningen af EFF-programmet. Det blev 

understreget, at ansøgningsfristen for at indsende udbetalingsanmodninger udløber ved årets 

udgang. Det vil fra 1. januar 2016 ikke være muligt at hjemtage finansiering fra EU, hvis ikke 

NaturErhvervstyrelsen inden har modtaget udbetalingsanmodning fra projektansøger. 

NaturErhvervstyrelsen kan dog godt behandle anmodninger og hjemtage finansiering i 2016, 

såfremt anmodningen er modtaget før 1. januar 2016. DK vil kort sagt miste budget, hvis ikke de 

manglende anmodninger indsendes i 2015. Danmark skal desuden senest marts 2017 aflevere 

endelig lukningsrapport for EFF programmet. 

For det andet blev udvalget orienteret om den kommende ex-post evaluering, der skal 

afdække EFF-programmets resultater - hvad der var en succes, og hvad der ikke var. Evalueringen 

vil blive udført af ekstern aktør. Alle udvalgets medlemmer kan ifm. evalueringens dataindsamling 

blive kontaktet og opfordret til at opstille til interview eller udfylde spørgeskema. 

 

Ad 5) Status for udmøntning af fiskeriprogrammet 

Marie Guldborg (NAER) berettede om udbetalingerne for hele programperioden frem til 25. august i 

2015. I denne periode er der hjemtaget for i alt 785 mio.kr, hvilket svarer til 79 % af det samlede 

EU-tildelte budget. Dette betyder udestående tilsagn på ca. 120 mio. kr. Inden EFF-programmets 

lukning forventes at være opnået en udbetaling på i alt 90%, hvilket er bedre end sidste 

programperiode, hvor Danmark hjemtog for 87%. Det betyder imidlertid, at Danmark ikke 

hjemtager ca. 100 mio.kr. fra EU. Marie Guldborg bemærkede i denne sammenhæng, at Danmark 

ikke overbooker, og at der i prognosen regnes med, at 10% ikke bliver hjemtaget. Det største 

problem ifm. hjemtagning skal findes på akse 1 og 3, hvor der har været ekstra ansøgningsrunder. 

Der blev gjort opmærksom på, at udbetalingsanmodninger skal indsendes inden 31. 

december 2015, ellers kan NaturErhvervstyrelsen ikke udbetale de udestående beløb. 

 

Jørgen Dalskov (DTU Aqua) bad om, at klagesager, der er sendt til NAER, som vedrører, hvad der 

kan dækkes og hvad der ikke kan, gerne skal afgøres inden samme dato, og bemærkede at mange 

sager har ligget længe i NAER.  

 

Aksel Nielsen (NAER) svarede hertil, at ambitionen er, at NaturErhvervstyrelsens del af 

klagesagsbehandlingen kan ske inden for en periode på tre måneder. Dette har desværre ikke 

været muligt indtil nu.  
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Marie Guldborg (NAER) tilføjede, at udbetalingsanmodninger godt kan imødekommes, selvom 

klagebehandlingen fortsætter ind i 2016. Det afgørende er, at anmodningen er sendt ind til 

NaturErhvervstyrelsen inden udgangen af 2015. 

 

Thomas Jespersen (DSA) var overasket over, at fristen for at indsende udbetalingsanmodninger er 

så lang, eftersom udmeldingen på forarbejdningsordningen har været, at fristen var 1. august. 

 

Marie Guldborg (NAER) svarede, at der i forordningen står ultimo 2015, men at fristen ved 

udmøntningen af det danske program er blevet lagt tidligere. 

 

Ole Lundberg Larsen (DFPO): syntes ikke, at man fremadrettet skal acceptere, at 10% af 

programmet ikke bliver udnyttet. Dette bør være i fokus i det nye EHFF-program. Det er ærgerligt, 

hvis 10% aktivitet forsvinder. 

 

Anders Munk Jensen (NAER) udtrykte enighed heri og fortalte, at der tidligere har været drøftelser 

om indsatser til at opnå højere hjemtagning, og at problemstillingen er i fokus i 

NaturErhvervstyrelsen. Det blev noteret, at hjemtagningsprocenten bliver højere for hvert 

program, hvilket er positivt, men at det er urealistisk at ramme 100%. Dog kan det blive bedre, og 

der bør arbejdes på det.  

 

6) Årsrapport 2014 

Uffe Sveistrup (NAER) redegjorde for årsrapporten 2014 for EFF, der blev godkendt af udvalget 18. 

juni og efterfølgende sendt til Kommissionen. Eftersom Kommissionen havde bemærkninger blev 

årsrapporten sendt retur til NaturErhvervstyrelsen. Bemærkningerne er af mindre karakter. Den 

endelige årsrapport vil blive sendt til udvalget, så snart Kommissionen har godkendt den. Herefter 

blev resultaterne for de enkelte akser gennemgået. . Kun tre ordninger var åbne i 2014. 

 

 Vedr. Akse 1) Foranstaltninger mhp. Tilpasning af EU-fiskerflåde var der god målopfyldelse 

som følge af bl.a. flere kvalitetsfisk, lavere brændstofforbrug, færre arbejdsulykker og en 

markant reduktion af kapaciteten i erhvervsfiskerflåden over perioden. Dog har 

fartøjsejernes alder gennem den samme periode været støt stigende. 

 Vedr. Akse 2) Akvakultur, indlandsfiskeri, forarbejdning og afsætning var resultaterne 

mindre flotte end på akse 1, da det har været sværere at leve op til målsætningen. Såvel 
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værdien af og akvakulturproduktionen er steget siden 2013. I forarbejdningssektoren er 

antallet af arbejdsulykker faldet med 50% siden 2005, og eksportværdien har i samme 

periode været stigende men ligger stadig under målet.  

 På Akse 3) Kollektive aktioner var resultaterne også blandede: Det er ikke lykkedes at få 

danskernes forbrug af fisk til at stige. Landingsværdien af konsumfisk lå betydeligt under 

målet, mens udviklingen i landingernes kvalitet har været positiv, hvilket har ført til 

målopfyldelse. Derudover er eksportværdien per ton steget med 26 pct. i perioden fra 2005 

til 2014. 

 Vedr. Akse 4) Bæredygtig udvikling af fiskeriområder: Udviklingen i beskæftigelsen er 

overordnet negativ, men beskæftigelseseffekten af projekterne på akse 4 har været positiv. 

Danmark er ikke i mål hvad angår overnatninger og bruttovækst. 

 

Generelt om målopfyldningen for programmet kan det anføres, at den økonomiske krise har gjort 

det svært at opfylde målene på flere indikatorer. 

 

Torben Pihl (DR) spurgte ind til, hvad der kan siges om værditilvækst. 

 

Uffe Sveistrup (NAER) svarede, at tallene svinger meget, hvilket giver et meget blandet billede, 

hvorefter der blev henvist til resultaterne for indikator 21 i rapporten. 

 

Lars Thygesen (DKs sportsfiskerforbund) udtrykte bekymring for resultaterne vedr. 

vandløbsrestaurering, eftersom mange forprojekter bliver ikke gennemført.  

 

Uffe Sveistrup (NAER) svarede, at det er svært at sige noget om, eftersom der ingen indikator 

eksisterer for vandløbsrestaurering. 

 

Marie Guldborg (NAER) tilføjede, at der under det nye program (EHFF) er sat mange penge af til 

vandløbsrestaurering. 

 

Thomas Jespersen (DSA) påpegede en diskrepans hvad angår tallet for gennemførselsprocenten 

mellem årsrapport og NAERs seneste tal præsenteret på mødet 14.09.2015. I årsrapporten står 

der, at der ved udgangen af 2014 var givet tilsagn for i alt 85% af EU midlerne i programmet, men 

NAER siger nu, at man forventer at udnytte 90%  
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Anders Munk Jensen (NAER) lovede, at NAER vil kigge nærmere på tallene mhp. At rette denne 

overensstemmelse. 

 

*NAER har siden mødet undersøgt tallene og fundet, at det korrekte tal for tilsagn i årsrapporten 

er 91 procent. Årsrapporten vil blive rettet. 

 

7) Kommende møder 

Anders Munk Jensen (NAER) oplyste, at udvalget, jf. forretningsorden som udgangspunkt mødes to 

gange årligt, men at Kommissionen har oplyst til NAER, at udvalget ikke er forpligtet til at mødes 

to gange i 2015. Eftersom første møde bliver holdt sent på året, og idet der ikke er behov for et 

andet mød, forslås tirsdag den 3. maj 2016 som næste mødedato i overvågningsudvalget for 

EFF. Mødet i EFF holdes samtidig med mødet i EHFF, der skal holdes ifm. godkendelse af årsrapport 

for EHFF 

 

8) Eventuelt 

Der var ingen punkter til eventuelt. 

 


