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godkendelse af rapporten 
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2.0 Overblik af gennemførelsen af programmet 

I 2017 blev der indgået en politisk aftale om de sidste tre år (2018-2020) af det danske operationelle 
program (Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet) for Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF). Den 20. 
september 2018 besluttede regeringen og aftaleparterne at justere denne, hvilket indebar en samlet 
omfordeling på 30 mio. kr. i alt for 2019 og 2020. 2020 var således programmets syvende år og tredje år i 
den anden politiske aftale (2018-2020). 

Af opnåede resultater i perioden 2014-20 kan fremhæves følgende, idet der henvises til en mere detaljeret 
gennemgang af resultaterne i afsnit 3.1: 
• Under unionsprioritet 1 er produktionsværdien forøget med 7,98 mio. euro. Der er samtidig bevaret 

1.484 fuldtidsbeskæftigede, og der er skabt 127 nye job. Videre er der restaureret 1.894 km vandløb 

som har skabt bedre akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer. 

• Under unionsprioritet 2 er akvakulturproduktionen forøget med 15.384 tons fisk og skaldyr. Værdien af 

den øgede akvakulturproduktion udgjorde i samme periode 40, 79 mio. euro. 

• Under unionsprioritet 4 er der genereret 179 fuldtidsstillinger, og der er etableret 37 mikro- eller små 

virksomheder. 

• Under unionsprioritet 5 er der bevaret 607 fuldtidsbeskæftigede i forarbejdnings- og 

afsætningssektoren. 

• Under unionsprioritet 6 er der bl.a. gennemført et projekt vedr. lokalisering af marint affald. 

Med udgangen af 2020 var der udvalgt 21611 projekter til støtte (samlet offentlig bidrag) svarende til i alt 
ca. 84 pct. af den samlede økonomiske ramme for programmet 2014-2020. Den samlede offentlige udgift 
til rate- og slutudbetalinger svarer til 46% af rammen. Med den planlagte åbning af ordninger i 2021 
forventes den samlede programramme udmøntet. 

I et overordnet perspektiv har programmet øget fiskeri- og akvakultursektorens bæredygtighed gennem 

tilskud til bæredygtige investeringer samt vidensprojekter, der understøtter en grøn og bæredygtig 

1 Tallet omfatter afsluttede projekter samt projekter med aktive tilsagn. I bilag til Overvågningsudvalgets møde 4. maj 2021 var der i 

optællingen desuden medtaget opgivne projekter. 
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udvikling af sektorerne. Væsentligst kan fremhæves håndtering af landingsforpligtelsen og reduktion af 

uønskede fangster via tilskud til investeringer i fiskefartøjer samt vidensudvikling vedrørende fx selektive 

redskaber eller nye teknologiske løsninger under tilskudsordningerne fælles indsatser fiskeri og akvakultur 

samt fiskeri, natur og miljø. Herunder kan fremhæves tilskud til vandløbsrestaurering, der understøtter 

genopretning af den økologiske tilstand og dermed forholdene for fiskebestande i vandløb. 

Under UP 1 er der bl.a. givet tilskud til projekter vedrørende udvikling af løsninger til brug for 
gennemførelsen af landingsforpligtelsen, herunder samarbejder mellem fiskere og forskere. Endvidere er 
der givet tilskud investeringer på fiskerfartøjer i selektive redskaber samt håndtering af fangster omfattet 
af landingsforpligtelsen. Det vurderes, at indsatsen samlet har bidraget positivt til implementeringen af 
landingsforpligtelsen. I 2020 var tilskudsordningen Fiskeri, natur og miljø åben. Der blev givet tilsagn til 
projekter vedrørende marin innovation og biodiversitet fx projekter vedrørende bestandsvurderiner og 
vidensudvikling vedrørende bæredygtigt fiskeri i Østersøen. 

Under UP 1 er der bl.a. også givet tilskud til fysiske forbedringer i vandløb, der genskaber mere naturlige 
vandløb uden spærringer og med større fysisk variation. Der er bl.a. givet tilskud til restaureringer, f.eks. 
udlægning af groft materiale, træplantning eller hævning af vandløbsbund samt fjernelse af fysiske 
spærringer, som muliggør vandrende fisk og anden akvatisk faunas passage i vandløbene, etablering af 
sandfang eller okkerrensningsanlæg, der forbedrer miljøtilstanden på nedstrømsstrækninger. 

For UP 2 er realiseringen af målene forsinket. Dette skyldes, at projekterne overvejende er finansielt store 
og ofte tager længere tid at implementere. Tilskudsordningen investering i akvakultur åbnede ikke som 
planlagt i 2019, da prioriteringsmodellen skulle ændres fra at prioritere efter øget produktion til prioritering 
efter mindst udledning til det omgivende miljø pr. produceret tons fisk. Investeringsordningen blev åbnet i 
oktober 2020, og det samlede omfang af modtagne ansøgninger oversteg den afsatte ramme, hvormed det 
forventes, at målene for denne indsats vil blive indfriet eller være tæt på. Den frivillige resultatindikator 
"øget produktion fra recirkulerede anlæg" er dog et stykke fra målet, og ud fra de indkomne ansøgninger i 
den netop gennemførte ansøgningsrunde, forventes maksimalt en målopfyldelse på 73%. Ansøgningerne er 
fortsat under behandling. Samtidig forberedte styrelsen åbning af udviklingsordningen fælles indsatser 
akvakultur, der har fokus på projekter vedrørende ny viden om miljømæssig forsvarlig produktion, der 
åbnede primo 2021. 

Under UP 2 er der tidligere bl.a. givet tilskud til projekter vedrørende udvikling af løsninger til brug for en 
mere miljømæssigt bæredygtig akvakulturproduktion gennem et samarbejde mellem akvakulturerhvervet 
og forskere. Endvidere er der givet tilskud til investeringer i akvakulturanlæg med henblik på en 
produktionsforøgelse. Det vurderes, at indsatsen samlet har bidraget væsentligt til at sikre en 
produktionsforøgelse i akvakulturproduktionen. 

Under UP 3 er der givet tilskud til dataindsamlingsopgaver, samt projekter der sigter på en fortsat stærk 
fiskerikontrol, herunder et nyt fartøj til fiskerikontrol. Under UP 3 er 99,5 % af den samlede ramme udvalgt 
til støtte. Programmålene for UP 3 forventes fortsat realiseret. 

FLAG-projekter 

Formålet er at bidrage til at nå den overordnede hovedmålsætning om at fremme job- og vækstskabende 

erhvervsudvikling i fiskeriområderne, og vedrører følgende temaer: 
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• Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder 
• Fremme af erhvervssamarbejde 

• Fremme af innovation 
• Fremme af diversificeringen af den maritime økonomi 

For hele Unionsprioritet 4 er der i perioden 2014-20 givet tilsagn for samlede offentlige tilskud på 13,57 

mio. euro inklusiv drift af FLAG (87% af rammen). Det samlede offentlige tilskud til rate- og slutudbetalinger 

er i samme periode på 6,9 mio. euro (44% af rammen). 

De afsluttede projekter har genereret 179 fuldtidsstillinger. I 2020 afsluttedes der 67 projekter, der 

tilsammen har skabt 19 nye virksomheder. Alle resultatmålene er dermed opfyldt. Ligeledes forventes det 

for UP 4, at de finansielle mål vil blive opfyldt. 

For UP 5 Fremme af afsætning og forarbejdning er den finansielle implementering ved udgangen af 2020 
ca. 71 pct. af den samlede ramme udvalgt til støtte. 

Under ordningen produktions- og afsætningsplaner blev der i 2020 givet tilskud til 

producentorganisationernes gennemførsel af aktiviteter under den fælles markedsordning vedrørende 

f.eks. bæredygtigt fiskeri og landingsforpligtelsen. 

Det forventes, at den samlede ramme til UP 5 ikke vil blive anvendt. Dette skyldes underansøgning og ikke

tilskudsberettigede projekter på forarbejdningsordningen (artikel 69) og afsætningsfremmeordningen 

(artikel 68). For Produktions- og afsætningsplaner (artikel 66) forventes den samlede ramme anvendt med 

de planlagte ansøgningsrunder i den resterende programperiode. 

For UP 6 Fremme af den integrerede havpolitiks gennemførelse er der givet tilskud til projekter om en 
informationsindsats om marint affald, kortlægning af Natura 2000-områder, monitorering af ikke 
hjemmehørende arter i udvalgte danske havne samt undersøgelse af forekomst af spøgelsesnet i danske 
farvande. 

Ultimo 2020 blev der åbnet for ansøgninger fra miljømyndigheder til tilskudsordningen lntegeret maritim 
politik. De modtagne ansøgninger svarede til den afsatte økonomiske ramme og omhandlede 
vidensindsamling vedrørende implementering af havstrategidirektivet. De modtagne ansøgninger forventes 
at bidrage væsentligt til at, målene for indsatsen indfries. 

Af nedenstående tabel fremgår oplysninger om de tilskudsordninger, som har været åbne for ansøgning i 
2020. Endvidere fremgår tilsagnsramme og afgivne tilsagn for de pågældende ansøgningsrunder. 
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Tabel 1: Oversigt over ansøgningsrunderne i 2020 

Unions 

-
priorit 
et 

Tilskudsordning Ansøgningsperiode 

Tilsagnsramme 
Tilsagn 

(Nationale+ EU midler) 

(Mio. euro) (Mio. euro) 

1 Fiskeri, natur og miljø 12.05.2020 08.06.2020 6,13 
6,12 

1 Vandløbsrestaurering 
16.03.2020 01.05.2020 4,67 4,33 

17.08.2020 01.10.2020 4,67 7,95 

2 
Investeringer i 
akvakultur 

16.10.2020 08.01.2021 5,25 0 

3 Dataindsamling 29.11.2019 31.01.2020 6,43 6,20 

3 Fiskerikontrol 

Runde 1: 
29.11.2019 

Runde 1: 
31.01.2020 

Runde 1: 3,38. Runde 1: 3,38 

Runde 2: 
02.11.2020 

Runde 2: 
16.11.2020 

Runde 2: 1,49 Runde 2: 1,44 

4 
Lokale aktionsgrupper 
fiskeri (FLAG) 

Afhænger af den lokale FLAG's 
projektgodkendelse 

2,31 2,88 

5 
Produktions- og 
afsætningsplaner 

26.05.2020 16.06.2020 1,32 0,37 

6 
Integreret maritim 
politik 

20.11.2020 31.01.2021 1,45 0 

1 Eksklusiv genanvendelse af annullerede midler og forbrug af opsparing. 

Med de realiserede åbninger af ordninger i 2020 samt den planlagte åbning af ordninger i 2021 forventes 
samlet set, at målene for 2023 vil blive nået for hovedparten af alle output og resultatindikatorer. Der er 
nærmere oplysninger for de enkelte indikatorer i afsnit 3. 

Tilskudsordningerne investeringer på fiskerfartøjet (artikel 38 og artikel 42) åbnede ikke for ansøgninger i 
2020. Ordningen er planlagt åbnet i 2021 og programmålene forventes fortsat realiseret. Eventuelle 
afvigelser i forhold til det aktuelt forventede vil indgå i en kommende programændring. 

N+3 reglen er opfyldt for 2020 og forventes ligeledes på baggrund af indkomne anmodninger om 
slutudbetaling opfyldt for 2021. I den forbindelse er der stor fokus på, at projekter afsluttes og 
anmodninger om slutudbetaling indsendes. Dette fokus vil blive yderligere forstærket, i takt med at 
programmet nærmer sig sin afslutning. Fiskeristyrelsen har bl.a. udsendt henvendelser til alle kommuner, 
der har aktive tilsagn om vandløbsrestaurering med beskrivelse af rammerne for afslutning af programmet 
og det deraf følgende behov for at afslutte projekterne. 

Implementeringen af programmet følges af Overvågningsudvalget. Overvågningsudvalget skal mødes 
mindst en gang om året, og udvalget skal behandle gennemførelsen af programmet samt fremskridt med 
hensyn til realisering af målene. I 2020 blev der grundet COVID-19 alene afholdt et møde i efteråret. Det 
planlagte møde i foråret blev aflyst, og oplysninger om programfremdrift blev fremsendt skriftligt til 
udvalget. I den sammenhæng tager udvalget hensyn til de finansielle data samt de fælles og 
programspecifikke resultatindikatorer. Godkendelse af nærværende årsrapport er en anden af udvalgets 
opgaver. 

Der har siden 2014 været tilknyttet en facilitator til EHFF-programmet. Facilitatoren har vejledt potentielle 

ansøgere og har især faciliteret projekter inden for kystfiskeri, mindre havne, lokal afsætning og 

forarbejdning. Facilitatoren er finansieret af teknisk bistand. Facilitatorens kontrakt udløb i 2020. 
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3.0 Gennemførelse af EU-prioriteter 

3.1 Overblik over gennemførelsen 

Unionsprioritet 1: 

Samlet er der på Unionsprioritet 1 i perioden 2014-20 givet tilsagn til 1488 projekter, og det samlede 

offentlige tilskud er på 112,5 mio. euro (82,6 % af rammen). I samme periode er der afsluttet 780 projekter, 

og den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 42,5 mio. euro (31,2% af rammen). 

Med den planlagte åbning af ordninger i den resterende del af programperioden forventes den samlede 

samlede programramme udmøntet. 

For at nå målene er der særlig opmærksomhed på at få afsluttet projekterne, og Fiskeristyrelsen følger op 

på de aktive tilsagn, hvor projektet nærmer sig afslutning. Fiskeristyrelsen er i tæt kontakt med aktørerne 

om rammerne for afslutning af programmet og det deraf følgende behov for at afslutte projekterne. 

Målene søges endvidere opnået gennem åbning af ansøgningsrunder i den resterende del af 

programperioden. 

Effekten af de gennemførte projekter under unionsprioritet 1 har været en bedre konkurrenceevne og 

levedygtighed i fiskeriet, da produktionsværdien i perioden 2014-20 er blevet øget med 7,98 mio. euro, og 

nettofortjenesten er øget med 1,19 mio. euro. Der er samtidig bevaret 1.484 fuldtidsbeskæftigede, og der 

er skabt 127 nye job. Resultatmålet vedrørende skabelse af beskæftigelse forventes ikke realiseret. 

I perioden er der også skabt bedre akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer gennem beskyttelse og 

genopretning af vandløb, da der i perioden 2014-20 er restaureret 1.894 km vandløb med henblik på at 

opnå god økologisk tilstand. 

For specifikt mål 2 og dele af specifikt mål 1 er projekterne ofte finansielt store og som det tager længere 

tid at implementere. Dette bevirker en vis forsinkelse i den finansielle implementering og opfyldelsen af 

mål. 

Unionsprioritet 2: 

Samlet er der på Unionsprioritet 2 i perioden 2014-20 givet tilsagn til 54 projekter, og det samlede 

offentlige tilskud er på 17,2 mio. euro, svarende til 58 % af den samlede ramme. I perioden er 35 projekter 

afsluttet, og den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 11,8 mio. euro, svarende til 40 

% af den samlede ramme. 

For Unionsprioritet 2 er realiseringen af de finansielle mål forsinket. Dette skyldes, at projekterne 

overvejende er finansielt store og ofte tager længere tid at implementere. En ny ansøgningsrunde er 

planlagt og det forventes samlet set at målene nås. 
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For UP 2 er forventningen, at resultatmålene vedr. øget akvakulturproduktion, øget værdi i 

akvakulturproduktionen samt øget nettooverskud alle nås i takt med at projekterne afsluttes. Den seneste 

ansøgningsrunde, der først afsluttes i 2021, vil have fokus på projekter vedr en mere miljøeffektiv 

produktion pr. tons produceret fisk, idet en økologisk produktion vil blive prioriteret. Den frivillige 

resultatindikator "øget produktion fra recirkulerede anlæg" er et stykke fra målet, og ud fra de indkomne 

ansøgninger i den netop gennemførte ansøgningsrunde, forventes maksimalt en målopfyldelse på 73%. 

Målet for den frivillige indikator "øget økologisk akvakulturproduktion" er før årets ansøgningsrunde nået 

med 73%. 

Effekten af projekterne under unionsprioritet 2 har været, at den samlede akvakulturproduktion er forøget 

med 15.384 tons fisk og skaldyr i perioden 2014-20. Heraf udgør forøgelsen i den økologiske 

akvakulturproduktion kun 2.219 tons. Værdien af den øgede akvakulturproduktion udgjorde i samme 

periode 40,7 mio. euro, mens ændringen i nettooverskuddet i perioden var på 6 mio. euro. Projekterne 

vedrørende den største produktionsforøgelse er blevet prioriteret først. 

Unionsprioritet 3: 

For hele Unionsprioritet 3 er der i perioden 2014-20 givet tilsagn til 158 projekter, og det samlede offentlige 

tilskud er på 87,5 mio. euro. Der er i samme periode afsluttet 117 projekter og det samlede offentlige 

tilskud til rate- og slutudbetalinger er på 59,3 mio. euro. 

Med den planlagte åbning af ordninger i den resterende del af programperioden forventes den samlede 

samlede programramme udmøntet. 

Under UP 3 er 99,5 % af den samlede ramme udvalgt til støtte og 67,5 % af den samlede ramme er 

udbetalt. At en noget lavere andel af den samlede ramme er udbetalt skyldes, at større projekter og 

primært et enkelt stort projekt under artikel 76 Fiskerikontrol, som vedrører et nyt fartøj til fiskerikontrol. 

Programmålene for UP 3 forventes fortsat realiseret. 

Effekten af projekterne under UP 3 har været gennemførelse af dataindsamlingsopgaver, samt projekter 
der sigter på en fortsat stærk fiskerikontrol, herunder et nyt fartøj til fiskerikontrol. 

Styrelsen har på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen påbegyndt en gennemgribende gennemgang af 

administrationsgrundlaget på pointområdet. Det reviderede administrationsgrundlag forventes at medføre 

væsentlige ændringer i, hvornår en overtrædelse kategoriseres som alvorlig, sammenlignet med tidligere 

år. 

Unionsprioritet 4: 

For hele Unionsprioritet 4 er der i perioden 2014-20 givet tilsagn til 318 projekter og det samlede offentlige 

tilskud er på 13,56 mio. euro (87% af rammen). Det samlede offentlige tilskud til rate- og slutudbetalinger 

er i samme periode på 6,9 mio. euro (44% af rammen). 
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Heraf er der er givet tilsagn til 250 projekter (eksklusiv drift af FLAG 2), og det samlede offentlige tilskud til 

disse er på 10,59 mio. euro. Af disse er i samme periode afsluttet 147 projekter, og det samlede offentlige 

tilskud til rate- og slutudbetalinger er på 5,7 mio. euro. 

Mål 4.1 Skabt beskæftigelse og 4.2 Opretholdt beskæftigelse har oversteget forventningerne og det 

forventes, at der vil ske en yderligere stigning på disse to indikatorer. 

For mål 4.3 Skabte nye virksomheder er der på nuværende tidspunkt skabt 37 virksomheder, svarende til 

en målopfyldelsen på 185%. 

Under artikel 62 som omhandler opstart af aktionsgrupper er målet 11, men der har kun været 

efterspørgsel fra 10 aktionsgrupper, og det forventes ikke at stige. Ved programmets udarbejdelse blev der 

fastsat et mål på 18 projekter med samarbejdsaktiviteter. Dette mål forventes ikke nået. Først i slutningen 

af programperioden har der været interesse for at gennemføre denne type projekter og det forventes kun, 

at der gennemføres 1 projekt. Fra aktionsgruppernes sider er der blevet gjort opmærksom på, at reglerne 

for tildeling af støtte til denne type projekter, har været uklar, og det vil derfor være et fokusområde i den 

nye programperiode. 

Det vil blive overvejet, om målene skal opdateres i forbindelse med en eventuel programændring. 

Unionsprioritet 5: 

Samlet er der på Unionsprioritet 5 i perioden 2014-20 givet tilsagn til 62 projekter, og det samlede 

offentlige tilskud er på 13,7 mio. euro (71% af rammen). I samme periode er 38 projekter afsluttet, og den 

samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 8,9 mio. euro {46% af rammen). 

Det forventes, at den samlede ramme til UP 5 ikke vil blive anvendt. Dette skyldes underansøgning og ikke 
tilskudsberettigede projekter på forarbejdningsordningen (artikel 69) og afsætningsfremmeordningen 
(artikel 68). For Produktions- og afsætningsplaner (artikel 66) forventes den samlede ramme anvendt med 
de planlagte ansøgningsrunder i den resterende programperiode. 

En af effekterne ved de gennemførte projekter under unionsprioritet 5 er, at der i perioden 2014-20 er 

bevaret 607 fuldtidsbeskæftigede i forarbejdnings- og afsætningssektoren. Resultatmålet om en øget 

mængde af akvakulturproduktionen, der er ASC certificeret, bliver ikke nået. Der har samlet set været 2 

projekter vedr. ASC-certificering. 

Målene for outputindikatorer forventes nået i programperioden. 

Unionsprioritet 6: 

I perioden 2014-20 er der på Unionsprioritet 6 givet tilskud til 6 projekter, og det samlede offentlige tilskud 

er på 1,9 mio. euro {56% af rammen). Heraf er 5 projekter er afsluttet i perioden, og den samlede offentlige 

2 Bemærk at der i tabel 4 gives summer for artikel 63 samlet, og at der i disse tal både indgår drift af Flag og projekter. Dermed er tallene ikke 

umiddelbart sammenlignelige. 
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udgift til rate- og slutudbetalinger er på 1,5 mio. euro. Effekten af ordningen integreret maritim politik er 

projekter vedr. Informationsindsats om marint affald, Kortlægning af Natura-2000 områder, Monitering af 

ikke-hjemmehørende arter i udvalgte danske havne, Analyse af beskyttede områder i Nordsøen og den 

centrale Østersø samt Ekspanderet polystyren i Østersøen. 

Med den planlagte åbning af ordninger i den resterende del af programperioden forventes den samlede 

programramme udmøntet. 

Nedenfor gennemgås udviklingen på de tilskudsordninger, der har været åbne for ansøgninger i 2020. 
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Tabel 2: Overblik over implementeringen af programmet i 2020 fordelt på unionsprioriteter 

Unionsprioritet Hovedinformation om implementeringen 

Miljømæssigt Fiskeri, natur og miljø 
bæredygtigt, Formålet med ordningen er at fremme miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, 
ressourceeffektivt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri ved at støtte marin innovation, beskytte og genoprette 
innovativt, marin biodiversitet og økosystemer, samt støtte udsætning af ål. 
konkurrencedygtig 
t og vidensbaseret Der var en ansøgningsrunde i 2020 fra den 12. maj 2020 - 8. juni 2020. I 2020 var der afsat i alt 6,13 
fiskeri mio. euro (46 mio. kr.) til 3 indsatsområder; Marin innovation 1,37 mio. euro (10,3 mio. kr.), Marin 

biodiversitet 3,69 mio. euro (27,7 mio. kr.) og Udsætning af ål 0,4 mio. euro (3 mio. kr.). Derudover var 
der en specifik pulje til projekter vedr. kystnært og/eller skånsomt fiskeri på 0,67 mio. euro (5,0 mio. 
kr.). 

Ansøgningerne under Marin innovation og Marin biodiversitet prioriteres efter: 
a) Projekternes implementeringspotentiale 
b) Projekternes nyhedsværdi 
c) Om projekterne bidrager væsentligt til gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks 

målsætninger, jf. art. 5 i forordning nr. 508/2014. 

Ansøgninger om tilskud til projekter vedr. udsætning af ål, prioriteres efter deres forventede bidrag til 
den danske åleforvaltningsplan i forhold til projektets omkostninger. 

I perioden 2014-20 er der givet 82 tilsagn til projekter under tilskudsordningen, Fiskeri, natur og miljø, 
og det samlede offentlige tilskud er på 33,03 mio. euro (76% af rammen). I samme periode er i alt 31 
projekter afsluttet, og den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger til disse er på 12,56 
mio. euro (29% af rammen). 

Investeringer på fiskerihavne og landingssteder 

1 
Formålet med ordningen er at bidrage til at nedbringe fiskeriets belastning af havmiljøet ved at yde 
tilskud til at gennemføre landingsforpligtelsen (discard), og fremme fiskerivirksomhedernes 
konkurrenceevne og levedygtighed ved at yde tilskud til infrastrukturprojekter i havnen eller på 
landingsstedet. 

Ordningen åbnede ikke i 2020. I perioden 2014-20 er der givet 27 tilsagn til projekter under 
tilskudsordningen Investeringer på fiskerihavne og landingssteder, og det samlede offentlige tilskud er 
på 4,85 mio. euro (70% af rammen). I samme periode er i alt 14 projekter afsluttet og udbetalt. Den 
samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger til disse er på 2,31 mio. euro (34% af rammen). 

Vandløbsrestaurering 
Formålet med ordningen er at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk, at forbedre 
forholdene for flora og fauna i øvrigt, samt for omkostningseffektivt at sikre det fastlagte miljømål i 
konkrete vandløbsforekomster, så vandmiljøet på sigt kan leve op til målsætningen i EU's 
vandrammedirektiv om minimum god økologisk tilstand. 

Der var to ansøgningsrunder på vandløbsrestaurering i 2020. Den 1. runde løb fra 16. marts 2020 til 1. 
maj. 2020, og den 2. runde var 18. august 2020 - 1. oktober 2020. I 2020 er der afsat en indikativ ramme 
(eksl. genanvendelse af uforbrugte midler fra tidligere ansøgningsrunder) til runde 1 og 2 på hver 4,67 
mio. euro (35 mio. kr.) og samlet givet tilsagn for 12,25 mio. euro. Ansøgninger om tilskud til 
forundersøgelse prioriteres efter bedste omkostningseffektivitet og forud for ansøgninger om 
etablering. Ansøgninger om tilskud til etablering af prioriteres efter: 1) Omkostningseffektivitet, 2) 
Muligheden for, at dambrugserhverv kan videreføres eller omlægges inden for projektområdet under 
hensyn til miljøpåvirkningen, 3) Vandløb omfattet af nationale handleplaner for truede fiskearter, eller 
vandløb i Natura 2000-områder, hvor vandløbsfauna indgår i udpegningsgrundlaget, og 4) Projektets 
virkning i forhold til forbedrede forhold for fiskebestandene i vandløbet, der medvirker til opnåelse af 
det konkrete miljømål fastlagt i de vedtaget statslige vandområdeplaner 2015-2021. 

I perioden 2014-20 er der givet 1.044 tilsagn til projekter under tilskudsordningen, 
Vandløbsrestaurering, og det samlede offentlige tilskud er på 50,45 mio. euro (105% af rammen). I 
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samme periode er i alt 530 projekter afsluttet, og den samlede offentlige udgift til rate- og 
slutudbetalinger er på 17,19 mio. euro (35,7% af rammen). 

Fremme af Investeringer i akvakultur 
miljømæssigt Formålet med tilskud under ordningen Investeringer i akvakultur, er at øge akvakulturproduktionen og 
bæredygtigt, at fremme en miljømæssig bæredygtig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig akvakultursektor i 

2 
ressourceeffektivt, overensstemmelse med Akvakulturstrategien. 
innovativt, 
konkurrencedygtig Der var en ansøgningsrunde på Investeringer i akvakultur i 2020, der løb fra 16. oktober 2020 til 8. 

t og vidensbaseret januar 2021. I 2020 er der afsat 5,25 mio. euro (39,4 mio. kr.) til ordningen. 

akvakultur 

Implementering af Dataindsamling 
den fælles Formålet med ordningen er at indsamle data om fiskeriet i Danmark, så der etableres et datagrundlag til 
fiskeripolitik (data at forvalte fiskeriet. De data, der skal indsamles, vedrører biologiske, miljømæssige, tekniske og 
og fiskerikontrol) socioøkonomiske forhold. Det er en opgave, som Danmark er forpligtet til at udføre. 

Ordningen var åben for ansøgning i perioden 29. november 2019 med ansøgningsfrist 31. januar 2020. 
Tilskudsrammen var på 6,43 mio. euro (47,9 mio. kr.) og der er givet tilsagn for 6,20 mio. euro (46,13 
mio. kr.). 

Kommissionen har oplyst, at rapporteringen for dataindsamling skal repræsentere et 
dataindsamlingsarbejdsprogram for hver af perioderne 2014-2017 og 2018-2020. Samlet er der på 
nuværende tidspunkt i perioden givet tilsagn til 21 delprojekter, og det samlede tilskud er på 49,73 mio. 
euro (99,2% af rammen). På nuværende tidspunkt i perioden er 17 delprojekter afsluttet, og den 
samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 41,58 mio. euro (83,0% af rammen). 

3 Fiskerikontrol 
Formålet med ordningen er at gennemføre kontrol af, om den fælles fiskeripolitik efterleves af 
operatørerne inden for fangst, opdræt, forarbejdning og omsætning. 

Der var to ansøgningsrunder. Den første med ansøgningsfrist den 31. januar 2020 og den anden med 
ansøgningsfrist 16. november 2020. Tilskudsrammen var på hhv. 3,38 mio. euro (25,2 mio. kr.) og 1,149 
mio. euro (11,2 mio. kr.) og der er givet tilsagn for samlet 4,27 mio. euro (31,77 mio. kr.). 

Samlet er der i perioden 2014-20 givet tilsagn til 137 projekter og det samlede tilskud er på 37,75 mio. 
euro (99,9% af rammen). I perioden er 100 projekter afsluttet, og den samlede offentlige udgift til rate-
og slutudbetalinger er på 17,73 mio. euro (46,9% af rammen). 
Der er i 2020 gennemført fysisk kontrol af 7,1 % af den samlede landede mængde fisk mod 26,3% i 2019. 
Tilsvarende er der gennemført fysisk kontrol af 5,1% af antallet af landinger mod 4,8% i 2019. Faldet er 
relateret til Covid 19 restriktioner. 
Styrelsen har på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen gennemført en gennemgribende gennemgang af 
administrationsgrundlaget på pointområdet. I perioden 2014-2020 er der samlet konstateret 116 
alvorlige overtræde/ser. Jvf nærmere afsnit 5. 

Øget FLAG-projekter 
beskæftigelse og Formålet med ordningen er at supplere indsatsen i landdistrikterne og yderområderne ved at bidrage til 
territoriel vækst- og beskæftigelse i fiskeområder (Lokale aktionsgrupper i fiskeriet, FLAG). 

4 samhørighed 
Den samlede ramme for FLAG i 2020 var 2,31 mio. euro, og der er givet tilsagn for 3,28 mio. euro, da der 
er genanvendt tilbageløbsmidler fra tidligere års projekter, som ikke fik udbetalt det fulde tilsagn i 2020. 

Fremme af Produktions- og afsætningsplaner 

5 
afsætning og Formålet med ordningen er at stille finansiering til rådighed, så producentorganisationerne inden for 
forarbejdning fiskeri og akvakultur kan bidrage til målene i den fælles fiskeripolitik. Ordningen skal fremme aktiviteter, 

der bidrager til centrale mål om bæredygtighed og reduktion af uønskede fangster. 
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3.2.1 Resultatindikatorer 

Ansøgningsperioden løb fra d. 26. maj 2020 til og med d. 16. juni 2020. Tilskudsrammen var på 1,32 mio. 

euro, og der blev givet tilsagn for 0,37 mio. euro. I 2020, mens de resterende ansøgninger 

sagsbehandles færdig i 2021. Der forventes at blive givet yderligere tilsagn på 0,56 mio. euro. 

Fremme af En ansøgningsrunde for Integreret maritim politik åbnede 20.11.2020, men var først afsluttet 

6 
gennemførelsen af 31.01.2021. 
den integrerede 
havpolitik 

Teknisk bistand Teknisk bistand 
Under teknisk bistand er der givet tilskud til Fiskeristyrelsens forberedelse og gennemførelse af 
programmet, herunder udvikling af IT samt monitorerings- og forvaltningssystemer. 

Teknisk bistand anvendes også til at finansiere en EHFF-facilitator, der bistår med at informere om 
7 mulighederne i EHFF-programmet. Facilitatoren har aktivt rådgivet aktører inden for fiskeri og 

akvakultur om tilskudsordningerne under EHFF og afrapporterer jævnligt om aktiviteter og udfordringer 
for ansøgere og potentielle ansøger til Fiskeristyrelsen. 

I perioden 2014-20 er de samlede offentlige udgifter til tilsagn på 13,04 mio. euro (82,1% af rammen), 
og heraf er udbetalt 12,41 mio. euro. Der er givet tilsagn til 75 projekter, hvoraf 61 er afsluttet. 

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 og dermed slutudbetalt. 

Det skal bemærkes, at nogle af projekternes værdier for resultatindikatorerne er blevet ændret med 

tilbagevirkende kraft i hhv. 2016-2020 grundet bortfald eller ændringer af afsluttede projekter samt 

annulleringer. Dette skyldes, at der bliver ført løbende kontrol med både åbne og lukkede sager. Såfremt 

der konstateres fejl i kildesystemerne, genåbnes sagerne, hvilket kan forårsage sletning af værdier eller 

ændringer i resultatindikatorer fra tidligere år. 

Yderligere er data efter Kommissionens anvisninger afstemt med udbetalingsanmodningen, hvorfor nogle 

sager er korrigeret eller taget ud. Bl.a. er der som opfølgning af Rigsrevisionens beretning om 

tilskudsadministrationen taget 74 sager ud af årsregnskabet 2017/2018 i relation til tilskudsordningen 

Investeringer i fiskefartøjer med henblik på videre undersøgelse af hvilke af disse, der ikke er 

tilskudsberettigede. Sagerne vil efterfølgende blive medregnet igen, i det omfang undersøgelsen viser at de 

er tilskudsberettiget. Dette har effekt på de afsluttede projekter i årene 2017 og 2018. Effekten og 

omfanget af at følge betalingsanmodningen samt revisionen er uddybet i afsnit 4.0 Forhold, der har 

indflydelse på programresultaterne, og korrigerende foranstaltninger, der er truffet. 
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Tabel 3.1: Resultatindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 1 

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

Specifikt mål Resultat-indikator Måleenhed Målværdi Årligværdi Kumulativ 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 værdi 

1.4.a - Ændring i 
Tons 5.000 0 0 1429,5 

125,3 
2089 125 10 3.778,73 

uønskede fangster 
- - -

Et mindre 
belastet havmiljø 1.4.b - Ændring i 

% 25 0 0 36 32 9,7 0 0 - - -
pga. fiskeri, uønskede fangster 

1 herunder 1.13. - Viden om og 

færre/ingen til fremme af 
Antal 

uønskede reduktion af 
analyser og 8 0 0 0 0 0 2 2 4 - - -

fangster uønskede fangster 
pilotprojekter 

og 
landingsforpligtelse 

Km. 
1.11 - Omfang af restaureret 

Bedre akvatisk opnået god vandløb mhp. 1.700 0 0 247,3 272,5 360,5 382,71 631,2 - - - 1894,2 

biodiversitet og økologisk tilstand god økologisk 

2 vandøkosystemer tilstand 

gennem 1.12 - Mere viden 
beskyttelse og om fiskeriets Antal 
genopretning påvirkning af og analyser og 5 0 0 0 0 0 3 0 - - - 3 

samspil med det pilotprojekter 
marine økosystem 

1.1 - Ændring i 
1.000 € 1.710 0 0 884 331,3 0 6666,7 96,6 

7.978,7 
produktionsværdi 

- - -
Bedre 
konkurrenceevne 

1.2 - Ændring i 
4 og levedygtighed 

produktionsmængde 
Tons 0 0 0 66 128 0 1.900 100 - - - 2.194 

i fiskeriet, 
1.3 - Ændring i 801 183 8 161 1.190 

herunder 
nettofortjeneste 

1.000 € 1.800 0 0 36,3 - - -
kystfiskeri 

1.7 - Skabt 
beskæftigelse 

FTE4 180 0 0 5 - 10 100 12 - - - 127 

3 Denne indikator er nu opgjort efter en modelberegning, frem for de værdier der blev angivet af ansøger ved projektets afslutning. 

4 Fuldtidsækvivalenter. 
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Tabel 3.2: Resultatindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 2 

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

Specifikt mål Resultat-indikator Måleenhed Målværdi Årligværdi Kumulativ 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
værdi 

2.1 - Ændring i 
1.200 2.613 2.366 

mængden af Tons 7.000 0 0 2.150 7.055 - - - 15.384 

Fremme af akvakulturproduktion 

akvakultur- 2.2 - Ændring i 

virksomheders værdien af 1.000 € 19.000 0 0 5.844 12.051 7.076 14.222 1.599 - - - 40.793 

konkurrenceevne akvakulturproduktion 

og 2.3 - Ændring i 4.400 6.013 
1.000 € 0 0 143 1123 1.889 2.632 227 - - -

levedygtighed, nettooverskud 
2 

herunder 2.10 - Ændring i 
forbedring af mængden af 

Tons 3.000 0 0 700 400 959 160 0 2.219 sikkerheds eller økologisk 
- - -

arbejdsvilkårene, akvakulturproduktion 
navnlig for 2.11 - Ændring i 
SMV'er mængden af 4.662 

produktion fra 
Tons 15.000 0 0 700 273 2.004 1.685 0 - - -

recirkulerede anlæg 

1.8 - Opretholdt 
FTE 180 0 0 65 82 15 1.302 20 - - - 1.484 

beskæftigelse 
1.9.a - Ændring i 
antallet af 

Antal -1 0 0 0 -3 0 0 0 -3 
arbejdsrelaterede 

- - -

skader og ulykker 
1.9.b -Ændring i 
procent af 
arbejdsrelaterede 
skader og ulykker i % -3,7 0 0 0 0 0 0 0 - - -
forhold til det 
samlede antal 
fiskere 
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Tabel 3.3: Resultatindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 3 

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

Specifikt mål Resultat-indikator Måleenhed Målværdi Årligværdi Kumulativ 
(2023) værdi 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Forbedring og 
tilvejebringelse 
af videnskabelig 3.B.1- Forøgelse i 

1 viden og andelen af opfyldte % 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
indsamling og data calls 
forvaltning 
heraf 
Tilskud til 
overvågning, 3.A.1-Antal 
kontrol og 
håndhævelse, 

konstaterede 
alvorlige 

Antal 20 14 4 275 24 31 15 1 - - - 116 

ved fremme af overtrædelser 

2 
institutionel 
kapacitet og en 
effektiv offentlig 3.A.2 - Landinger, 
administration 
uden at øge den 

der har været 
genstand for fysisk 

% 10 0 0 4,6 31,26 20,4 26,3 7,1 - - -

administrative kontrol 
byrde 

6 Som følge af, at definitionen af en af resultatindikatorerne er ændret vedr. Fiskerikontrol, ses en stor ændring fra 2016 til 2017. Ændringen angår, at resultatindikatoren "Landings 

that have been subject to physical central" ikke længere defineres som "antal fartøjer" men som "samlede landede mængde". I DK er en stor del af de landede mængder industrifisk, 

og da disse landinger kan udgøre meget store mængder, er procentsatsen høj. 
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Tabel 3.4: Resultatindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 4Beskæftigelse og territoriel samhørighed 

Specifikt mål Resultat- Måleenhed Målværdi Årligværdi Kumulativ 
indikator {2023) værdi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Økonomisk vækst, 
social inklusion, flere 
jobs, 

4.1- Skabt 
beskæftigelse 

FTE 30 0 0 0 32,5 66,2 18.45 62.1 - - - 179.25 

beskæftigelsesegnethed 4.2-

1 og arbejdsmobilitet i Opretholdt FTE 46 0 0 0 39,5 88,5 19,25 80,5 - - - 227,75 

kyst- og 
indlandssamfund, der 

beskæftigelse 

4.3- Nye 
er afhængige af fiskeri virksomheder Antal 20 0 0 0 7 8 3 19 - - - 37 
og akvakultur etableret 

Tabel 3.5: Resultatindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 5 

Fremme af afsætning og forarbejdning 

Specifikt mål Resultat-indikator 
Måleenh 

ed 

Målvær 
di 

{2023) 

Årligværdi Kumulativ værdi 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Forbedring af 
markedsordning 
en for fiskevarer 
og akvakultur-
produkter7 

5.1.a - Ændring i 
værdien af første 
salg fra pos 

1.000 € 8.000 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 

5.1.b - Ændring i 
mængden af første 
salg fra pos 

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

5.1.c - Ændring af 
værdien af første 
salg fra ikke PO 

1.000 € 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 

5.1.d - Ændring i 
mængden af første 
salg fra ikke PO 

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

7 Fiskeristyrelsen er ved at indhente kvalitetssikrede data fra ansøgerne for Indikator 5.1.a og 5.1.b, og er foreløbig sat til 0 .. 
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5.1.e - Ændring i 
mængden af 
akvakulturprodukti 
on, der er 
certificeret (ASC) 

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

2 

Tilskyndelse til 
investeringer i 
forarbejdnings-
og afsætnings-
sektoren. 

5.2.a - Bevaret 
beskæftigelse 

FTE 30 0 0 0s 75 
297 219 

16 - - -
607 

Unionsprioritet 6 IMP 

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

8 I årsrapporten 2016 var der ved en fejl anført en værdi på 71. 
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3.2.2 Outputindikatorer for EHFF 

Det skal bemærkes, at værdier for nogle af outputindikatorerne er blevet ændret med tilbagevirkende kraft i hhv. 2016-2019 grundet bortfald eller 

ændringer af afsluttede projekter samt annulleringer. Dette skyldes, at der bliver ført løbende kontrol med både åbne og lukkede sager. Såfremt der 

konstateres fejl i kildesystemerne, genåbnes sagerne, hvilket kan forårsage frafald eller ændringer i outputindikatorer fra tidligere år. 

Yderligere er data efter Kommissionens anvisninger afstemt med udbetalingsanmodningen, hvorfor nogle sager er korrigeret eller taget ud. Bl.a. er 

der som opfølgning af Rigsrevisionens beretning om tilskudsadministrationen taget 74 sager ud af årsregnskabet 2017 /2018 i relation til 

tilskudsordningen Investeringer i fiskefartøjer med henblik på videre undersøgelse af hvilke af disse, der ikke er tilskudsberettigede. Sagerne vil 

efterfølgende blive medregnet igen, idet omfang undersøgelsen viser at de er tilskudsberettiget. Dette har effekt på de afsluttede projekter i årene 

2017 og 2018. Effekten og omfanget af at følge betalingsanmodningen samt revisionen er uddybet i afsnit 4.0 Forhold, der har indflydelse på 

programresultaterne, og korrigerende foranstaltninger, der er truffet. 

Tabel 4.1.1: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 1, specifikt mål 1 

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

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

Outputindikatorer Kumulativ 

Udvalgte relevante Tematisk værdi Indikator Inkluderet i Milepæl Målværdi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
foranstaltninger mål resultat- {2018) {2023) 

rammen 

Artikel 37 Tilskud til 
udformning og 
gennemførelse af 6 1.4 - Antal projekter 5 0 0 0 0 0 2 1 - - - 3 
bevaringsfora nsta ltn i nger 
og regionalt samarbejde 

Artikel 38 Begrænsning af 
fiskeriets indvirkning på 
havmiljøet og tilpasning 6 1.4 - Antal projekter 35 0 0 95 36 11 1 3 - - -

146 

af fiskeriet til 
beskyttelsen af arter 
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Artikel 39 Innovation i 
tilknytning til bevaring af 
havets biologiske 
ressourcer(+ art. 44.1.c 6 1.4 - Antal projekter 14 0 0 0 0 0 2 4 - - -

6 

Ferskvandsfiskeri og 
akvatisk fauna og flora i 
ferskvandsområder) 

Artikel 43.2 Fiskerihavne, 
landingssteder, 
auktionshaller og 
nødhavne: Overholdelsen 
af forpligtelsen til at 6 1.3 - Antal projekter 17 0 0 0 1 2 0 0 - - - 3 
lande alle fangster såvel 
som at skabe merværdi 
for underudnyttede dele 
af fangsten. 

Tabel 4.1.2: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 1, specifikt mål 2 

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

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

Tematisk Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Udvalgte relevante 

foranstaltninger 

mål 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 +9 162 690 0 0 79 74 109 108 161 - - - 531 

Tabel 4.1.3: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 1, specifikt mål 3 

Ikke inkluderet i resultatrammen 

9 + angiver at der er fastlagt en milepæl for antallet af projekter, der skal være afsluttede og udbetalt inden 2018. 
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Tabel 4.1.4: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 1, specifikt mål 4 

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

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

Tematisk Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Udvalgte relevante mål Indikator Inkluderet i Milepæl Målværdi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

foranstaltninger resultat- {2018) {2023) 
rammen 

Artikel 42 Merværdi, 
produktkvalitet og 
anvendelse af 

3 
1.3 -Antal 
projekter 

+ so 0 0 27 15 3 1 2 - - - 48 

uønskede fangster 

37 Artikel 43.1 + 3 
Fiskerihavne, 
landingssteder, 
auktionshaller og 

3 
1.3 -Antal 
projekter 

+ 15 0 0 0 1 3 1 6 - - - 11 

nødhavne(+ 
art. 44.1.f) 

Tabel 4.1.5: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 1, specifikt mål 5 

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

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

Udvalgte relevante Tematisk Outputindikatorer Kumulativ 
foranstaltninger mål Indikator Inkluderet i Milepæl Målværdi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 værdi 

resultat- {2018) {2023) 
rammen 

1.1- Antal projekter 

Artikel 26 Innovation(+ 
om innovation, 

art. 44.3) 
3 rådgivningstjenester 11 0 0 0 0 2 2 2 - - - 6 

og partnerskaber 
med videnskabsfolk 

1.1- Antal projekter 
Artikel 28 Partnerskaber om innovation, 

4 
mellem videnskabsfolk 3 rådgivningstjenester 4 0 0 0 0 0 2 2 - - -
og fiskere(+ art. 44.3) og partnerskaber 

med videnskabsfolk 
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Tabel 4.2.1: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 2, specifikt mål 1 

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

Specifikt mål 1: Tilskud 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 0 2 4 - - - 6 

Tabel 4.2.2: 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 Tematisk Outputindikatorer Kumulativ 
foranstaltninger mål 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 

3 
2.2 -Antal 
projekter 

+ 18 32 0 0 3 8 7 7 3 - - - 28 

akvakultur 

Tabel 4.2.3: 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-
Milepæl 
{2018) 

Målværdi 
{2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

rammen 

Artikel 51 
Forøgelse af 

6 
2.4 -Antal 
projekter 

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

22 



akvakulturbrugs 

potentiale 

I I I I I I I I I I I 
Tabel 4.2.4: 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 Tematisk Outputindikatorer Kumulativ 
foranstaltninger mål værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
{2018) 

Målværdi 
{2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Artikel 56 
Foranstaltninger 
vedrørende 6 2.4 - Antal projekter 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0 
dyresundhed og 
dyrevelfærd 

Tabel 4.3.1: 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 

I Artikel 77 Data 
Indsamling 

6 
3.2 -Antal 
projekter 

+ 1 2 0 0 0 1 0 0 0 - - - 1 
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Tabel 4.3.2: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 3, specifikt mål 2 

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

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

Udvalgte relevante Tematisk Outputindikatorer Kumulativ 
foranstaltninger mål 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 20 36 13 10 11 10 - - -
100 
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Tabel 4.4.1: 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 tilskud 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. 

Outputindikatorer Kumulativ 

Udvalgte relevante Tematisk Indikator Inkluderet i Milepæl Målværdi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 værdi 

foranstaltninger mål resultat- {2018) {2023) 
rammen 

Artikel 62.1.a Tilskud til 
4.2 - Antal projekter 

forberedelse 
8 om forberedende + 11 11 0 0 0 10 0 0 0 - - - 10 

tilskud 
Artikel 63 
Gennemførelse af 

8 
4.1- Antal 

10 10 0 0 10 0 0 0 0 10 
lokaludviklings-

+ - - -
strategier 

strategier 

Artikel 64 
8 4.3 - Antal projekter 18 0 0 0 po 0 0 0 1 

samarbejdsa ktiviteter 
- - -

Tabel 4.5.1: 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 tilskud 

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

Artikel 67 
Oplagringstilskud 

3 
5.2 -Antal 
projekter 

1 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 

Artikel 68 
Afsætningsforanstaltninger 

3 
5.2 -Antal 
projekter 

10 0 0 0 0 4 1 4 - - - 9 
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Tabel 4.5.2: 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 Tematisk Outputindikatorer Kumulativ 
foranstaltninger mål værdi Indikator Inkluderet Milepæl Målværdi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

i resultat- (2018) (2023) 
rammen 

Artikel 69 
Forarbejdning af 
fiskevarer og 
akvakulturprodukter 

3 
5.3-
Antal 
projekter 

+ 7 30 0 0 0 4 9 8 1 - - - 22 

Tabel 4.6.1: 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 Tematisk Outputindikatorer Kumulativ 
relevante 
foranstaltninger 

mål værdi Indikator Inkluderet i 
resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Artikel 
80.1.c 
IMP 

6 
6.2 -Antal 
projekter 

+ 1 3 0 0 0 0 2 3 0 - - - 5 

10 Efter en dialog med FARNET om definitionen 'samarbejdsprojekter' ændres tallet fra 27 FLAG-samarbejdsprojekter til '1'. 
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3.2.3 Finansielle indikatorer 

Tabel 5: Finansielle indikatorer for EHFF11 

Unionsprioritet Indikator 
Delmål Målværdi Kumulativ 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 
(2018) (2023) værdi 

Miljømæssigt 
bæredygtigt, 
ressourceeffektivt, 

Finansiel 
1 innovativt, 

indikator 
12.700.000 136.237.553 42.484.757 - - - 13.996.520 11.630.360 5.419.298 5.903.878 5.534.701 

konkurrencedygtigt 
og vidensbaseret 
fiskeri 
Miljømæssigt 
bæredygtigt, 
ressourceeffektivt, 

Finansiel 
2 innovativt, 

indikator 
9.000.000 29.359.823 11.758.644 - - - 1.562.039 2.855.874 3.749.105 2.800.215 791.411 

konkurrencedygtigt 
og vidensbaseret 
akvakultur 

Implementering af 

3 den fælles Finansiel 8.996.457 10.480.787 10.663.695 9.861.444 
indikator 

36.300.000 87.916.387 59.308.156 - - - 15.228.734 
fiskeripolitik (data 
og fiskerikontrol) 

Beskæftigelse og 
Finansiel 

4 territoriel 
indikator 

2.300.000 15.663.319 6.876.539 - - - 2.811.547 1.014.244 1.986.098 1.064.650 0 
samhørighed 12 

5 Markedsføring og Finansiel 
5.400.000 19.248.744 

8.858.789 
1.636.680 

2.726.031 2.076.143 896.688 1.523.247 
indikator 

- - -
forarbejdning 
Fremme 

6 implementering af Finansiel 
1.100.000 3.333.334 

1.476.021 
348.313 1.127.708 0 0 

indikator 
- - - -

den integrerede 
maritime politik 

2015 2014 

0 0 

0 0 

4.077.039 
0 

0 0 

0 0 

0 0 

11 Tabellens data er baseret på oplysninger fra de enkelte sager og beløb i Euro er opgjort ved brug af de relevante månedskurser oplyst af Kommissionen. 

12 Data under unionsprioritet 4 er afrapporteret af det nuværende Bolig- og Planstyrelsen (tidligere Erhvervsstyrelsen) 
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7 Teknisk bistand 
Finansiel 
indikator 

- - 10.441.369 - - - - 4.550.885 1.558.844 2.445.179 1.618.379 268.082 0 

3.3 Finansielle data 

Tabel 6: Finansielle data for EHFF 
EU-prioritet Udvalgt specifikt Temat Foranstal Samlet EHFF-bidrag Bidrag til EHFF- Samlede Samlet Andel Bidrag til Samlede Samlede Andel af Bidrag til Anta 

mål isk tning offentligt klima- med- støtte- offentligt af den klima- støtteberet- støtteberet- de klimafora I 
mål bidrag forandrings finansi berettigede bidrag til samled forandrings tigede tigede samlede ndringsm udva 

-mål fra e- udgifter til foranstalt- e -mål med udgifter, offentlige støtteber ål ud af lgte 
EHFF ringssa foranstalt- ninger, som tildelin de som udgifter, ettigede de oper 

ts ninger, som er udvalgt g,som foranstaltni modtagern som offentlige samlede atio 
er udvalgt til støtte er nger, der er e har modtagern udgifter, støtteber ner 
til støtte omfatt udvalgt til anmeldt til e har som ettigede 

et af støtte forvaltnings anmeldttil modtager offentlige 
udvalg - forvaltnings ne har udgifter, 

te myndighed anmeldt, som 
foranst en myndighed ud af den modtage 

alt- en samlede rne har 
ninger tildeling anmeldt 

til 
forvaltni 

ngs-
myndigh 

eden 

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

Artikel 37 3.645.772 2.114.548 58,0% 2.376.246 2.376.246 65,2% 1.437.740 1.437.740 39,4% 5 

Artikel 38 12.780.279 7.412.562 2.965.025 58,0% 22.599.306 9.776.155 76,5% 12.457.014 5.574.894 43,6% 230 
Fremme af et 

1. Nedbringelse af 

miljømæssigt fiskeriets 
6 

Artikel 39 

bæredygtigt, belastning af + Artikel 10.431.317 6.050.164 2.420.066 58,0% 7.607.523 7.607.523 73,0% 2.268.115 2.268.115 21,7% 17 

ressourceeffek havmiljøet 44.1.c 

1 
tivt, Artikel 
innovativt, 43.2 

3.445.557 1.998.423 58,0% 2.586.642 1.293.321 37,5% - 2.586.642 1.293.321 37,5% 3 

konkurrencedy 
gtigt og 8.850.968 8.850.968 
videnbaseret 2. Beskyttelse og Artikel 61 
fiskeri 29.508.307 17.114.818 6.845.927 23.043.116 23.043.116 94,7% 7.416.897 30,0% 1.949.258 

genopretning af 
6 

40.1.b-g, 
akvatisk i+ Artikel 
biodiversitet 44.6 17.192.454 17.192.453 1044 

48.137.004 27.919.462 11.167.785 50.482.338 50.450.911 78,7% 15.117.723 61,6% 4.524.874 
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3. Sikring af 
6 Artikel 36 1.735.709 1.006.711 402.684 1.338.322 1.338.322 77,1% 310.491 - 0% 2 

balance mellem 
fiskerikapacitet og 
de 
fiskerimuligheder, 3 Artikel 32 1.724.138 1.000.000 

der er til rådighed 

4. Fremme af 3 Artikel 42 6.976.831 4.046.562 58,0% 5.261.636 1.947.017 27,9% - 3.170.445 1.195.978 17,1% 72 

fiskeri-
virksomheders 
konkurrenceevne 3 

Artikel 
3.445.557 1.998.423 799.369,2 58,0% 7.954.026, 3.554.964 103,2% 210.361 2.040.273 1.020.511 29,6% 208.935 

24 

og levedygtighed 43.1 + 3 

5. Støtte til Artikel 26 
8.003.934 4.642.282 58,0% 7.038.803 6.397.746 79,9% 1.825.453 1.677.273 20,9% 

21 
-

styrkelse af +44.3 

teknologisk 3 
udvikling og 

Artikel 28 6.403.148 3.713.826 58,0% 4.800.618 4.800.618 75,0% 1.972.719 1.972.719 30,8,2% 9 innovation 
-

1. Støtte til 
styrkelse af 
teknologisk 3 Artikel 47 9.795.328 7.346.496 75,0% 4.722.124 4.722.124 48,2% - 2.404.223 2.404.223 24,5% 15 
udvikling og 
innovation 

2. Fremme af 
akvakulturvirksom Artikel 

38 
heders 3 48.la- 19.063.268 14.297.451 75,0% 32.964.861 12.027.984 63,1% - 25.279.646 8.953.898 47,0% 

Fremme af konkurrenceevne d,f-h 

miljømæssigt og levedygtighed 

bæredygtigt, 
ressourceeffek 3. Beskyttelse og 

2 
tivt, restaurering af 
innovativt, akvatisk 
konkurrenced biodiverisitet 
ygtigtog relateret til 6 Artikel 51 501.227 375.920 150.368 75,0% 400.523 400.523 79,9% 120.223 400.523 400.523 79,9% 120.156 1 
videnbaseret akvakultur og 
fiskeri fremme af 

ressourceeffektiv 
akvakultur 

4. Fremme af 
akvakultur med et 
højt miljø-

3 Artikel 56 - - -
beskyttelses-
niveau og fremme 
af dyresundhed 

Fremme af 
1. Forbedring og 

3 gennemførels 
tilvejebringelse af 

6 Artikel 77 50.118.847 40.095.077 80,0% 49.738.514 49.738.501 99,2% 41.583.503 41.583.490 82,9% 
21 

videnskabelig 
-

en af den 
viden 
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fælles 2. Støtte til 
fiskeripolitik overvågning, 

6 Artikel 76 37.797.540 30.451.151 80,6% 38.409.295 37.748.701 99,9% 18.385.260 17.724.667 46,9% 137 
kontrol og 

-

håndhævelse 

Artikel 
629.167 302.000 48,0% 842.794 842.794 133,9% 170.724 170.724 27,1% 11 

62.1.a 
-

Forøgelse af 
beskæftigelse 

4 n og den 8 Artikel 63 15.034.152 7.216.393 48,0% 30.541.287 12.709.639 84,5% 16.192.610 6.689.484 44,5% 747.699 306 
territoriale 
samhørighed 

Artikel 64 32.805,14 16.402,57 - 32.805,14 16.402,57 1 

Artikel 66 6.228.546 4.671.409 75,0% 5.964.086 4.492.730 72,1% - 5.476.021 4.126.681 66,25% 9 

1. Forbedring af 
markeds- 3 Artikel 67 1.609.192 1.609.192 100,0% - - -

Fremme af ordningen 
5 afsætning og 23 

forarbejdning Artikel 68 6.241.878 4.681.409 75,0% 6.766.002 4.727.600 75,7% - 2.227.020 1.517.835 24,3% 

2. Tilskyndelse til 
3 Artikel 69 5.169.128 3.876.846 75,0% 14.635.681 4.468.948 86,5% - 10.714.247 3.214.274 62,2% 30 

investeringer 

Fremme af 
den 

6 
integrerede 

Udvikling af IMP 6 
Artikel 

3.333.334 2.500.000 75,0% 1.879.106 1.879.106 56,4% 1.476.021 1.476.021 44,3% 442.806 6 
havpolitiks 80.1.c 
gennemførels 
e 

Teknisk bistand Artikel 78 15.885.727 11.914.295 75,0% 13.035.989 13.035.989 82,0% - 12.406.746 12.406.746 78,1% 
75 

Note: De gråmarkerede søjler er beregnet automatisk. 

Note: I opgørelsen indgår sager med tilsagns-/udbetalingsdato til og med 31. december 2020. Modsat årsrapport for 2018 er der i beløb for "udvalgt til støtte" også medtaget sager, 

der pt. er under revision. Deres evt. tilhørende udbetalinger optræder dog fortsat ikke som "anmeldt til forvaltningsmyndigheden". 
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4.0 Forhold, der har indflydelse på programresultaterne, og korrigerende 

foranstaltninger, der er truffet 

Rigsrevisionen påpegede i deres beretning fra 2018, at styrelsen skulle rette op på antagelighed, svig samt 

administrationsgrundlaget for tilskudsordningerne på fiskeriområdet. Der er samlet set tale om en 

omfattende og væsentlig opgave, hvorfor der i 2019 blev prioriteret et bevillingsmæssigt løft af 

fiskeriområdet. 

Styrelsen foretog i 2019 en gennemgribende gennemgang af administrationsgrundlaget. Der er udarbejdet 

nye vejledninger og instrukser, så alle ordninger åbnet i 2019 og senere er åbnet på baggrund af det nye 

opdaterede administrationsgrundlag, som vil sikre korrekt implementering af forordningsgrundlaget. 

Grundlaget for at foretage vurderer om ansøgninger om tilskud er antagelige fra ansøgningstidspunktet og i 

5 år efter slutudbetaling er nu på plads. 

Som et selvstændigt fokuspunkt er administrationsgrundlaget udbygget, så Fiskeristyrelsen bliver bedre i 

stand til selv at kontrollere sager for eventuelt grundlag for mistanke om svig. Der er yderligere udarbejdet 

en svigsstrategi, som er offentliggjort på www.Fiskeristyrelsen.dk. Den tidligere igangsatte udvikling af 

digital understøttelse af administrationsgrundlaget for også ad den vej at forebygge fejl og mangler i 

sagsbehandlingen, er fortsat i 2020 . 

. Opfølgning på Rigsrevisionens beretning om tilskud på fiskeriområdet, Kammeradvokatens efterfølgende 

undersøgelse påvirkede fortsat sagsbehandlingen i 2020. 

Målene i programmet forventes gennemført, når de sidste ansøgningsrunder er afsluttet i 2021. Der er 

særlig opmærksomhed på at få afsluttet projekterne, og Fiskeristyrelsen følger op på de aktive 

tilsagn, hvor projektet nærmer sig afslutning. Fiskeristyrelsen har bl.a. udsendt henvendelser til alle 

kommuner, der har aktive tilsagn om vandløbsrestaurering med beskrivelse af rammerne for afslutning af 

programmet og det deraf følgende behov for at afslutte projekterne. N+3 kravet for 2020 er opfyldt, og 

opfyldelsen af kravet for 2021 er i god fremdrift ved udgangen af 2020. Målene for de indikatorer, hvor 

målet endnu ikke er nået, søges opnået gennem åbning af ansøgninsgrunder i den resterende del af 

programperioden, og ved den førnævnte opfølgning med henblik på at fremme gennemførelsen af 

projekterne mest muligt. 

Styrelsen planlægger at udarbejde udkast til en programændring, som forventes fremsendt i 2021, og som 

vil omfatte mindre justeringer af program mål og fordeling af midler på foranstaltninger. 

Endelig er arbejdet med forberedelsen af det nye program 2021-2027 intensiveret i 2020. 

Der er i perioden 2014-2020 hidtil opgivet projekter, som havde modtaget tilsagn om tilskud, for i alt 12,3 

mio. euro samlet set for programmet. Når projekter opgives, frigives midlerne til genanvendelse i senere 

ansøgningsrunder, hvorved disse fortsat indgår i finansieringen af programmålene. 

31 



Nedlukningen på grund af Covid 19 har besværliggjort og forsinket gennemførelser af projekter. 

Fiskeristyrelsen har modtaget en del anmodninger om projektforlængelser på grund af Covid 19 og generelt 

er disse anmodninger blevet godkendt. 

5.0 Oplysninger om alvorlige overtrædelser og afhjælpende 

foranstaltninger 

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

overtrædelser.Dette følger af ændring af Fiskeriloven og udstedelse af bekendtgørelse i 2012. I 2018 og 

2019 er implementeringen af pointsystemet blevet revideret som følge af opfølgning på Rigsrevisionens 

beretning fra oktober 2018 om tilskud til fiskerisektoren, der bl.a. identificerede en række 

uhensigtsmæssigheder på pointområdet, hvilke er blevet korrigeret med udarbejdelse af et revideret 

administrationsgrundlag for pointtildeling samt gennemgang af sager tilbage til 2016. 

I løbet af 2020 har Fiskeristyrelsen gennemgået en række sager og tildelt point i 66 overtrædelser begået i 

perioden 1. juni 2016 til 31. december 2019. Fiskeristyrelsen har på nuværende tidspunkt tildelt point i 1 

overtrædelse, der er begået i 2020. 

Fiskeristyrelsen har i december 2020 afsluttet projektet med tildeling af point for overtrædelser begået i 

perioden 1. juni 2016 til 1. juni 2019. 

Der er på nuværende tidspunkt tildelt point i alt i 116 overtrædelser 

1) 18 overtrædelser fra perioden fra 1. januar 2014 til 1. juni 2016. 

2) 85 overtrædelser begået i 1. juni 2016 til 1. juni 2019. 

3) 13 overtrædelser fra perioden 1. juni 2019 til slut 2020. 

Fra sidstnævnte periode er der fortsat sager under behandling. 

Hvis der ved samme kontrolbesøg er begået flere alvorlige overtrædelser, kan der tildeles point for hver af 

overtrædelserne. Der er fastsat specifikke EU-regler for tildelte points betydning for muligheden for, at 

ansøge om tilskud og opretholde tilskud i henhold til artikel 10 i forordning nr. 508/2014" 

Der er i 2020 gennemført fysisk kontrol af 7,1 % af den samlede landede mængde fisk. Tilsvarende er der 

gennemført fysisk kontrol af 4,9 % af antallet af landinger. Gennemførslen af kontrollen har i 2020 været 

påvirket af Covid 19-restriktioner. 

I henhold til artikel 10(5) i forordning nr. 508 2014 udleverer Fiskeristyrelsen på anmodning fra en anden 

medlemsstat oplysningerne fra sit nationale register over overtrædelser, jf. artikel 93 i forordning (EF) nr. 

1224/2009. 

Forvaltningsmyndigheden har udarbejdet en instruks for systematisk antagelighedsvurdering af 
tilskudssager i 2020, ifølge hvilken sagsbehandlere bl.a. skal: 
1. Undersøge med de ansvarlige enheder i Fiskeristyrelsen om en operatør har begået alvorlige 

overtrædelser 
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2. Undersøge om en operatør har været involveret i driften, forvaltningen eller ejerskabet af 

fiskerfartøjer, som er opført på Unionens liste over IUU-fartøjer, jf. artikel 40, stk. 3, i forordning (EF) nr. 

1005/2008, eller fartøjer, som fører et flag fra et land, der er opført på listen over ikkesamarbejdende 

tredjelande, jf. artikel 33 i nævnte forordning. 

3. Undersøge hos de relevante kommuner om en ansøger har begået overtrædelser af miljølovgivningen, 

idet kommunerne er ansvarlige for at registrere sådanne overtrædelser. 

Overholdelsen af 5-års reglen for antagelighed kontrolleres for nuværende ved 1 pct. kontrol på stedet. Ved 
antagelighedsvurdering af nye ansøgninger om tilskud foretages samtidig en antagelighedsvurdering af 
tidligere tilskudssager fra samme operatør. Forvaltningsmyndigheden har ved udgangen af 2020 endnu ikke 
konstateret ansøgninger fra operatører, der er uantagelige på ansøgningstidspunktet eller i perioden indtil 
5 år efter slutudbetaling af tilskud. Et IT-baseret system for antagelighedsvurderinger er under udvikling og 
forventes idriftsat i begyndelsen af 2021. Det IT-baserede system vil herefter blive anvendt til en 
gennemgang af alle sager. 

Forvaltningsmyndigheden oplyser om reglerne om antagelighed jf artikel 10 i forordning nr. 508 2014 i de 
vejledninger til ansøgere, der udarbejdes i forbindelse med de enkelte ansøgningsrunder under EHFF
programmet, således at potentielle ansøgere kan orientere sig herom. Endvidere skal ansøgere i 
forbindelse med indsendelse af ansøgninger om tilskud under EHFF-programmet medsende en 
underskrevet erklæring om operatørens antagelighed og at denne ikke har begået svig. Der henvises til 
tilskudsguiden på Fiskeristyrelsens hjemmeside: https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsguide/ 

Forvaltningsmyndigheden påtænker endvidere at udarbejde en specifik vejledning om reglerne om 
antagelighed, som forventes offentliggjort i 2. kvartal 2021. 

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 tilskudsmodtagere 

Projekter, der modtager tilskud under den Europæiske Hav-og Fiskerifond (EHFF), offentliggøres13 via en 

excel-fil, som kan downloades via styrelsens hjemmeside. Fiskeristyrelsen anvender betalingsanmodningen 

13 Fiskeristyrelsens tilskudsordninger søges på frivillig basis via et ansøgningsskema, der stilles til rådighed på styrelsens 

hjemmeside. Ansøgere bliver i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens artikel 13 informeret om hvilke 

personoplysninger, Fiskeristyrelsen indsamler, behandler og offentliggør jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c og 

e, Bilag V til forordning 2014/508/EU, lov om hav- og fiskerifonden og de enkelte tilskudsbekendtgørelser udsted i medfør af loven. 

Fiskeristyrelsen offentliggør derfor støttemodtageres navne, adresser, operationers navne, operationsresumeer, osv. på styrelsens 

hjemmeside i overensstemmelse med national lov og EU-lov. 

33 



som grundlag for offentliggørelse, således data er valideret. Datafilen bliver dannet på baggrund af et 

dataudtræk fra de underliggende fagsystemer. Filen indeholder de oplysninger, der er specificeret i bilag V 

til EU-forordning nr. 508/2014. Listen dækker udbetalinger frem til 30. juni 2020 og opdateres hvert halve 

år - senest november 2020. 

Link til oplysninger om tilskudsmodtagerne: https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsmodtagere-under

fiskeriudviklingsprogram/ 

8.0 Aktiviteter i tilknytning til evalueringsplanen og syntesen af 

eva I ueri ngerne 

I henhold til artikel 114, stk. 2 i forordning 508/2014 og artikel 50, stk. 2, i forordning 1303/2013 skal der 

udarbejdes en oversigt over de aktiviteter, der er gennemført i tilknytning til implementeringen af 

evalueringsplanen, herunder opfølgning af evalueringsresultaterne. 

8.1. Løbende evaluering 

På baggrund af artikel 56 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1303/2013 foretager styrelsen 

efter hver ansøgningsrunde en intern og ekstern evaluering. Der er således også i i 2020 foretaget løbende 

evaluering af Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet, 

Den interne evaluering sker så snart, at alle ansøgninger er sagsbehandlet på en ordning. Evalueringen 

tager udgangspunkt i forarbejdet med at åbne en ansøgningsrunde samt i selve sagsbehandlingsprocessen. 

Forud for hver ansøgningsrunde i 2020 har styrelsen desuden også gennemført en ekstern evaluering, 

førend ordningerne er igangsat. Her har målgrupperne givet indspil om deres erfaringer fra seneste 

ansøgningsrunder mht proces, ansøgnings og udbetalingsmateriale m.m. 

De interne og eksterne evalueringer har medført, at der forud for åbningen af ansøgningsrunderne 2020 er 

blevet rettet opdagede fejl/mangler og uklarheder i ansøgningsmaterialet, vejledningen, bekendtgørelsen, 

sagsbehandlerinstruksen samt IT-opsætningen. 

Erfaringerne fra evalueringen er efter omstændighederne blevet indarbejdet i de udmøntningsnotater for 

kommende ordninger, der er blevet forelagt ministeren til godkendelse, og efter omstændighederne i 

administrationsgrundlaget for de enkelte ordninger. 

Såfremt der er ændringer til prioriteringskriterierne for en specifik tilskudsordning, skal disse godkendes af 

Overvågningsudvalget, inden ordningen kan åbne. Yderligere modtager Overvågningsudvalget 
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bekendtgørelsen for hver tilskudsordning i høring, inden denne træder i kraft. Styrelsen foretager dermed 

en løbende evaluering af alle ordningerne. 

8.2. Opfølgning på midtvejsevaluering gennemført i 2018/2019 

I 2018 blev der gennemført en evaluering af resultater og effekter af tilskudsordninger under Hav- og 

Fiskeriudviklingsprogrammet fra programmets start og frem til og med udgangen af 2018. 

For en nærmere redegørelse for evalueringen og dens resultater henvises til Årsrapporten for 2018. COWI 

gennemgik resultaterne af evalueringen og de afledte anbefalinger på mødet i Overvågningsudvalget for 

EHFF programmet 2014-2020 den 21. maj 2019. 

Den samlede evalueringsrapport er efterfølgende offentliggjort på Fiskeristyrelsens hjemmeside: 

https://fiskeristyrelsen.dk/media/11340/evaluering-af-hav-og-fiskeriudviklingsprogrammet.pdf. 

Evaluator fremkom på baggrund af evalueringen med 10 anbefalinger til videre overvejelse: 

Anbefaling 1: Kortere sagsbehandlingstider. 

Anbefaling 2: Længere ansøgningsperioder. 

Anbefaling 3: Genåbning af ordningen 'Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter. 

Anbefaling 4: Større grad af fag-faglighed. 

Anbefaling 5: Ikke for korte projektperioder. 

Anbefaling 6: Større fleksibilitet og udskiftning af bemanding. 

Anbefaling 7: Stigning i beløbsgrænse i forbindelse med indhentning af tilbud. 

Anbefaling 8: Understøt relevans og vidensspredning. 

Anbefaling 9: Større grad af systematisk registreringspraksis. 

Anbefaling 10: Justering af 2023-måltal. 

Overvågningsudvalget for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF) 2014-2020 drøftede anbefalingerne 

på møde i udvalget den 13. november 2020. Fem anbefalinger, angår interne forhold i styrelsen, og blev 

ikke nærmere drøftet med Overvågningsudvalget. Det drejer sig om følgende: 

• Kortere sagsbehandlingstider, da styrelsen de seneste år har brugt mange kræfter på at genoprette 

administrationen, herunder tilførsel af flere ressourcer til sagsbehandlingen, og endelig er 

administrationsgrundlet gennemgået og justeret. 

• Større grad af fag-faglighed i sagsbehandlingen. Det er styrelsens vurdering, at der er sket et stort løft 

af fagligheden, og styrelsen har arbejdet meget med kompetenceudvikling, herunder fx øget faglig 

viden inden for udbudsreglerne. 

• Større grad af systematisk registreringspraksis. Styrelsen er i gang med at implementere et nyt 

tilskudsadministrativt system, og der er ansat en medarbejder med særlige kompetencer på data. 

• Genåbning af ordningen 'Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter. Genåbning af 

forarbejdningsordningen er ikke en del af den politiske aftale for 2018-20, og der der ikke taget stilling 

til de uforbrugte midler. 

• Justering af 2023 måltal. Styrelsen vil overveje at opdatere måltallene, hvis der kommer en 

programændring. 
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Fem anbefalinger blev drøftet med Overvågningsudvalget: 

• Længere ansøgningsperioder. Styrelsen vil fremadrettet se på de to måneder, når de kommende 

ordninger skal udmøntes. 

• Ikke for korte projektperioder. Udgangspunktet er to år med mulighed for at få forlængelser efter 

konkret vurdering, herunder i forhold til fremdriften på projektet. 

• Større fleksibilitet ift. udskiftning af bemanding i projekter. Styrelsen har i 2020 lempet på området, og 

undersøger, om der kan lempes yderligere fremadrettet. 

• Stigning i beløbsgrænse i forbindelse med indhentning af tilbud. Styrelsen vil undersøge, om 

beløbsgrænsen kan hæves. 

• Understøt relevans og vidensspredning. Fiskeristyrelsen vil se på, om der i forbindelse med afslutningen 

af programmet kan afholdes en videndelingskonference med henblik på at udbrede resultaterne af 

projekterne. 

På grund af det fremskredne tidspunkt vil disse 5 anbefalinger ikke kunne indgå i overvejelserne om 

åbningen af de resterende ansøgningsrunder i programperioden, men vil indgå i overvejelserne om 

udmøntningen af det kommende program 2021-2027. 

9.0 Borgerresume 

EU's Hav- og fiskerifond anvender i hele perioden 2014-2020 samlet ca. 208,3 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 tilskudsordninger, der skal bidrage til de i programmet fastlagte mål. Midlerne til 

tilskud kommer fra EU, Udenrigsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsstyrelsen (pr. 21. 

januar 2021 ændret til Bolig- og Planstyrelsen), og den samlede programramme er ca. 307,6 mio. euro. 

Det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020 blev godkendt den 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 tilskudsordninger. Tilsvarende for perioden 2018-2020 blev der den 17. maj 2017 

indgået en politisk aftale, som blev justeret i september 2018. Yderligere har det danske Hav- og 

fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 undergået en programændring, som blev godkendt 1. april 2019. 

Siden programstart er alle tilskudsordninger åbnet for ansøgning, og der er udvalgt projekter til støtte 

(samlet offentlig bidrag) svarende til i alt ca. 84 pct. af den samlede økonomiske ramme for programmet 

2014-2020. Det vil sige, at der er givet tilsagn om tilskud for 259,3 mio. euro (1.930 mio. kr.) til og med 

2020. Med den planlagte åbning af ordninger i 2021 forventes den samlede programramme på godt 307,6 

mio. euro (ca. 2.286 mio. kr.) udmøntet. 

I 2020 åbnede de nedenfor nævnte 8 tilskudsordninger, hvor der var en samlet tilskudsramme på 37,1 mio. 

euro (276 mio. kr.). 

Tabel 8: Oversigt over ansøgningsrunderne i 2020 

Tilskudsordning Ansøgningsperiode Tilsagnsramme Tilsagn 
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Unions (Nationale+ EU midler) 
-
priorit 
et 

(Mio. euro) (Mio. euro) 

1 Fiskeri, natur og miljø 12.05.2020 08.06.2020 6,13 6,12 

1 Vandløbsrestaurering 
16.03.2020 01.05.2020 4,67 4,33 

17.08.2020 01.10.2020 4,67 7,95 

2 
Investeringer i 
akvakultur 

16.10.2020 08.01.2021 5,25 0 

3 Dataindsamling 29.11.2019 31.01.2020 6,43 6,20 

3 Fiskerikontrol 

Runde 1: 
29.11.2019 

Runde 1: 
31.01.2020 

Runde 1: 3,38. Runde 1: 3,38 

Runde 2: 
02.11.2020 

Runde 2: 
16.11.2020 

Runde 2: 1,49 Runde 2: 1,44 

4 
Lokale aktionsgrupper 
fiskeri (FLAG) 

Afhænger af den lokale FLAG's 
projektgodkendelse 

2,31 2,88 

5 
Produktions- og 
afsætningsplaner 

26.05.2020 16.06.2020 1,32 0,37 

6 
Integreret maritim 
politik 

20.11.2020 31.01.2021 1,45 0 

Ministeriet foretog i 2019 en gennemgribende gennemgang af administrationsgrundlaget bl.a. med henblik 

på at styrke dette og i nødvendigt omfang gennemført kompetenceopbygning/efteruddannelse for 

fremover at forebygge fejl. Arbejdet har omfattet udarbejdelse af nye instrukser og vejledninger, som vil 

sikre grundlaget for korrekt implementering af forordningsgrundlaget. Som et selvstændigt fokuspunkt er 

administrationsgrundlaget udbygget, således at Fiskeristyrelsen bliver bedre i stand til selv at kontrollere 

sager for eventuelt grundlag for mistanke om svig. 

Ministeriet forventer, at med de oven for nævnte ordninger samt den planlagte åbning af ordninger i 2021, 

at målene for 2023 vil blive nået for hovedparten af alle output- og resultatindikatorer. 

Der er til og med 2020 afsluttet 1225 projekter, og det er især investerings- og 

vandløbsrestaureringsprojekterne, som er gennemført. Tilskudsordningen Fiskeri, natur og miljø, har også 

afsluttet en del flere sager i 2020 end tidligere år. Til gengæld forløber implementeringen af 

udviklingsprojekterne, som ligger under tilskudsordningerne Fælles indsatser fiskeri og Fællesindsatser 

akvakultur, noget langsommere om end situationen er forbedret i løbet af 2020. For disse tilskudsordninger 

er 10 og 7 ud af hhv. 30 og 16 tilsagnssager slutudbetalt. 

Under unionsprioritet 1 er der bl.a. givet tilskud til projekter vedrørende udvikling af løsninger til brug for 

gennemførelsen af landingsforpligtelsen, herunder samarbejder mellem fiskere og forskere. Endvidere er 

der givet tilskud investeringer på fiskerfartøjer i selektive redskaber samt håndtering af fangster omfattet 

af landingsforpligtelsen. Det vurderes, at indsatsen samlet har bidraget positivt til implementeringen af 

landingsforpligtelsen. I 2020 var tilskudsordningen Fiskeri, natur og miljø åben. Der blev givet tilsagn til 
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projekter vedrørende marin innovation og biodiversitet fx projekter vedrørende bestandsvurderiner og 

vidensudvikling vedrørende bæredygtigt fiskeri i Østersøen. 

Effekten af de gennemførte projekter været en bedre konkurrenceevne og levedygtighed i fiskeriet, da 

produktionsværdien i perioden 2014-20 er blevet øget med 7,9 mio. euro, og nettofortjenesten er øget 

med 1,2 mio. euro. Der er samtidig bevaret 1.484 fuldtidsbeskæftigede, og der er skabt 127 nye job . 

Under unionsprioritet 1 er der også givet tilskud til fysiske forbedringer i vandløb, der genskaber mere 

naturlige vandløb uden spærringer og med større fysisk variation. Der er bl.a. givet tilskud til restaureringer, 

f.eks. udlægning af groft materiale, træplantning eller hævning af vandløbsbund samt fjernelse af fysiske 

spærringer, som muliggør vandrende fisk og anden akvatisk faunas passage i vandløbene, etablering af 

sandfang eller okkerrensningsanlæg, der forbedrer miljøtilstanden på nedstrømsstrækninger. 

I alt er der i perioden 2014-20 restaureret 1.894 km vandløb med henblik på at opnå god økologisk tilstand. 

Under Unionsprioritets 2 "Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, 

konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur" er der bl.a. givet tilskud til projekter vedrørende udvikling 

af ny viden og nye løsninger til brug for en mere miljømæssigt bæredygtig akvakulturproduktion gennem et 

samarbejde mellem akvakulturerhvervet og forskere. Endvidere er der givet tilskud til investeringer i 

akvakulturanlæg med henblik på at gøre anlæggene mere ressourceeffektive og konkurrencedygtige. 

I alt er der i perioden givet tilsagn til 54 projekter, hvoraf 35 er afsluttet. De afsluttede projekter har 

allerede indfriet de fleste resultatmål; således er den samlede akvakulturproduktion forøget med 15.384 

tons fisk og skaldyr i perioden 2014-20. Værdien af den øgede akvakulturproduktion udgjorde i samme 

periode 40,79 mio. euro, mens ændringen i nettooverskuddet i perioden var på 6,0 mio. euro. Det 

vurderes, at indsatsen og de gennemførte projekte samlet har bidraget til en mere ressourceeffektiv og 

konkurrencedygtig akvakulturproduktion. Efter gennemførslen af projekterne udleder anlæggene generelt 

færrre miljøbelastende stoffer pr. produceret enhed. 

Den frivillige indikatorer "øget produktion fra recirkulerede anlæg" er et stykke fra målet, og med den 

netop gennemførte ansøgningsrunde, forventes maksimalt en målopfyldelse på 73%. Den seneste 

ansøgningsrunde, der først afsluttes i 2021, vil have fokus på projekter vedr en mere miljøeffektiv 

produktion pr. tons produceret fisk, idet en økologisk produktion vil blive prioriteret. Målet for den 

frivillige indikator "øget økologisk akvakulturproduktion" er pt. realiseret med en værdi på 2.219 ton. 

Under unionsprioritet 3 "Implementering af den fælles fiskeripolitik (data og fiskerikontrol)" støttes der 

bl.a" projekter om dataindsamling, samt projekter der sigter på en fortsat funktiondygtigtig fiskerikontrol, 

f.eks. uddannelse af fiskerikontrollører, IT-understøttelse. Endvidere finansieres et nyt fartøj til 

fiskerikontrol som erstatning for et af de andre fiskerikontrolskibe som skal udfases" 

For unionsprioritet 4 "Øget beskæftigelse og territoriel samhørighed (FLAG)" er der god fremdrift: For 

resultatindikationerne forventes det, at alle målene bliver opfyldt. Målene "Skabt beskæftigelse" og 

"Opretholdt beskæftigelse" har oversteget forventningerne, og det forventes, at der vil ske en yderligere 

stigning på disse to indikatorer. Målet for resultat indikatoren "Skabte nye virksomheder" på 20 er foreløbig 

nået med 185%. 
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Ved programmets start var der en forventning om opstart af 11 aktionsgrupper, men der kun været 

efterspørgsel fra 10 aktionsgrupper, og tallet forventes ikke at stige. 

Ved programmets start var der forudsat en efterspørgsel efter internationale samarbejdsprojekter, og der 

blev derfor defineret forventning på at støtte 18 samarbejdsprojekter under artikel 64. Det er først her i 

slutningen af programperioden, at der har været forsøg på at gennemføre denne type projekter og det 

forventes kun at der gennemføres et enkelt projekt. Aktionsgrupperne har gjort opmærksom på, at 

reglerne for tildeling af støtte til denne type projekter, har været uklar og det vil være et fokusområde i den 

nye programperiode. 

For unionsprioritet 5 "Fremme af markedsføring og forarbejdning" har den udbetalte støtte bidraget til, at 

der i perioden 2014-20 er bevaret 607 fuldtidsbeskæftigede i forarbejdnings- og afsætningssektoren. 

Resultatmålet om en øget mængde af akvakulturproduktionen, der er ASC certificeret, bliver ikke nået. Der 

har samlet set været 3 projekter vedr. ASC-certificering. 

Det forventes, at den samlede ramme til UP 5 ikke vil blive anvendt. Dette skyldes underansøgning og ikke 

tilskudsberettigede projekter på forarbejdningsordningen (artikel 69) og afsætningsfremmeordningen 

(artikel 68). For Produktions- og afsætningsplaner (artikel 66) forventes den samlede ramme anvendt i den 

resterende programperiode. 

Under unionsprioritet 6 "Fremme implementering af den integrerede maritime politik (IMP)" er der givet 

tilskud til projekter om en informationsindsats om marint affald, kortlægning af Natura 2000-områder, 

monitorering af ikke hjemmehørende arter i udvalgte danske havne samt undersøgelse af forekomst af 

spøgelsesnet i danske farvande. 

I alt er der i perioden 2014-20 givet tilskud til 6 projekter, hvoraf 5 også er afsluttet i perioden. 

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

Fiskeriudviklingsprogrammet har der været etableret en facilitatorfunktion for programmet. Facilitatoren 

informerede om de konkrete tilskudsmuligheder og regler. Facilitatoren finansieres gennem Hav- og 

Fiskeriudviklingsprogrammet af teknisk bistand. Funktionen ophørte i 2020. 

10.0 Rapport om gennemførelsen af finansielle instrumenter 

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

11.0 Bidrag til makroregionale strategier og havområdestrategier (Del C) 

Som fastsat i forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 27, stk. 3, om "programindhold", artikel 96, stk. 3, litra 

e), om "indhold i, vedtagelse og ændring af operationelle programmer under målet om investeringer i 

vækst og beskæftigelse", artikel 111, stk. 3 og stk. 4, litra d), om "gennemførelsesrapporter vedrørende 

målet om investeringer i vækst og beskæftigelse" og bilag 1, afsnit 7.3, om "de generelle programmers 

bidrag til de makroregionale strategier og havområdestrategier", bidrager dette program til makroregionale 

strategier og/eller SBS: 

~ EU-strategien for Østersøområdet (EUSBSR) 
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� EU-strategien for Donauområdet (EUSDR) 

� EU-strategien for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav 

� EU-strategien for Alperegionen (EUSALP) 

� Strategien for området omkring Atlanterhavet (ATLSBS) 

� Strategien for området i det vestlige middelhav (WestMED) 

Angiv de mål, politikområde(r) og horisontal(e) foranstaltning(er), der er relevant(e) for dit program: 

Mål 
~ 1 - Red Østersøen 

� 2 - Forbindelser til regionen 

� 3 - Øget velstand 

Politikområder 

@ 4.1- Bioøkonomi 

� 4.2 - Kultur 
� 4.3 - Uddannelse 

� 4.4 - Energi 

� 4.5 - Farer 

O 4.6 - Sundhed 
� 4.7 - Via kommunikation i leverandørkæden får kemikalievirksomheder nye 

oplysninger om deres kunder og disses behov. 

� 4.8- Nutri 

� 4.9 - Sikker 
O 4.10 - Sikker 

O 4.11- Skib 

� 4.12 -Turisme 

� 4.13 - Transport 

Horisontale foranstaltninger 

o 5.1 - Kapacitet 

� 5.2- Klima 

� 5.3 - Naboer 

o 5.4 - Fysisk planlægning. 

EU-strategien for Østersøområdet 

Hvilke aktioner eller metoder blev anvendt til bedre at sammenkæde programmet med EU's strategi for 

Østersøområdet: 

A. Deltager makroregionale koordinatorer (hovedsagelig nationale koordinatorer, koordinatorer for 

politikområdet, koordinatorerne af de horisontale foranstaltninger eller medlemmerne af 

styringskomiteerne/koordinationsgrupper) i overvågningsudvalget for programmet? 

0 Ja 

@ Nej 

B. Er der tildelt ekstra point under udvælgelseskriterier til specifikke foranstaltninger til støtte for EUSBSR? 
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Ja 

Nej 

C. Har programmet investeret EU-midler i EUSBSR? 

Ja 

Nej 

Anslået eller nøjagtige beløb i euro, der investeres i EUSBSR: 

EFRU 

SAMHØRIGHEDSFONDEN 

ESF 

ELFUL 

EHFF 923.367,02 

EN/ 

Andre midler 

Hvis "andre midler", angiv venligst fondene 

n/a. 

D. Angiv venligst de opnåede resultater i relation til EUSBSR (ikke relevant for 2017) 

Der er gennemført flere projekter, der bidrager til "Red havet". Bl.a. har et projekt resulteret 

i bestandsvurdering og forvaltning af den østlige østersøtorsk. Der er også blandt andet 

gennemført et projekt om undersøgelse af flamingoplast (ekspanderet polystyren) i 

Østersøen. 

E. Adresserer dit program delmålene i EU-strategien for Østersøområdet (med resultatindikatorer 

modsvarende de specifikke mål og indikatorer) som anført i "handlingsplanen for EU-strategien for 

Østersøområdet"? {Specificer mål og indikator) 

For "Red havet" har programmet adresseret delmål nummer 1 og 2. Programmets indsats 

bidrager til at adressere politikområdet bioøkonomi. 
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Bilag 1: Medlemmer af Overvågningsudvalget pr. 3. maj 2021 

Oversigt over medlemmer og suppleanter i Overvågningsudvalget for Hav- og 

fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF 2014-2020) 

Organisation Medlem/suppleant Kontaktoplysninger 

Ministeriet for fødevarer, Joan Reimann Nyropsgade 30 
landbrug og fiskeri, Formand DK-1780 København V 
Fiskeristyrelsen 

Oluf Engberg Tif.: 72 18 56 00 
Suppleant for formanden 

jore@fiskeristyrelsen.dk 
olufen@fiskeris:!;yielsen.dk 

Ministeriet for fødevarer, MariaKrohn Slotsholem 12 
landbrug og fiskeri, Medlem 1216 København K 
Departement 

Jes Buhl Andersen Tif.: 38 14 21 42 
Suppleant 

mkro@mfvm.dk 
jsba@mfvm.dk 

Ministeriet for fødevarer, N.N. Nyropsgade 30 
landbrug, og fiskeri, Medlem DK-1780 København V 
Landbrugsstyrelsen 

N.N. Tif.: 33 95 80 00 
Suppleant 

Miljøministeriet, Michael Dalby Kristiansen Tolderlundsvej 5 
Miljøstyrelsen Medlem 5000 Odense C 

Jørgen Grundvad Nielsen Tif.: 74 54 40 00 
Suppleant 

midkr@mst.dk 
joegn@mst.dk 

Erhvervsministeriet, Anders Viborg Kristensen Caspar Brands Plads 9 
Søfartsstyrelsen Medlem 4220 Korsør 

N.N. Tif.: 72 19 60 00 
Suppleant 

avk@dma.dk 

Indenrigs- og Heidi B. Nielsen Slotsgade 1, 2. sal 
Boligministeriet, Medlem 4800 Nykøbing F 

Bolig- og Planstyrelsen 
Morten Boye Hansen heinie@erst.dk 
Suppleant morhan@erst.dk 
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Dansk Akvakultur Niels Dalsgaard Ermelundsvænget 11 

Medlem DK2920 Charlottenlund 

Brian Thomsen Vejlsøvej 51 
Suppleant DK-8600 Silkeborg 

Tif.: 40 76 28 70 

ned@musholm.dk 
brian@danskakvakultur.dk 

Landdistrikternes Arne Haahr Hansen Tybovej 2 
Fællesråd Medlem DK-6040 Egtved 

Noa J ankovic Tif.: 61 31 36 36 
Suppleant 

arne@landdistrikterne.dk 
noa(ci) landdistrikterne.dk 

Marine Ingredients Anne Mette Bæk Axeltorv 3, 6. sal 
Denmark Medlem DK-1609 København V 

Johannes Palsson Tif.: 50 47 77 49 
Suppleant 

amb@maring.org 
j:g@ffskagen.dk 

Danske Havne Susanne !saksen Bredgade 23, 2. tv. 
Medlem DK-1260 København K 

Kasper Ullum Tif.: 72 1181 00 
Suppleant 

si@danskehavne.dk 
ku@danskehavne.dk 

Danish Seafood Thomas Jespersen H.C. Andersens Boulevard 37, 1. 

Association Medlem DK-1553 København V 

Poul Melgaard Jensen Tif.: 33 14 99 99 
Suppleant 

tj-consult.dk@mail.tele.dk 
nmj@danishseafood.org 

Danmarks Fiskeriforening Ole Lundberg Larsen Axeltorv 3, 6. sal 
Producent Organisation Medlem DK-1609 København V 

Ivan Krarup Jensen Tif.: 33 36 60 20 
Suppleant Tif.: 70 10 40 40 

oll@dkfisk.dk 
ikj@dkfisk.dk 
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Danmarks Pelagiske Esben Sverdrup-Jensen Axeltorv 3, 6. sal 
Producentorganisation Medlem DK-1609 København V 

Lise Laustsen Tif.: 98 94 42 39 
Suppleant 

es@pelagisk.dk 
ll@pelagisk.dk 

Foreningen for Skånsomt Hanne Lyng Winter Nordhavnsvej 6A 
Kystfiskeri Medlem DK-3000 Helsingør 

N.N. Tif.: 30 23 07 67 
Suppleant 

hanne.lyng.winter@gmail.com 

3F N.N. Kampmannsgade 4 
Fagligt Fælles Forbund Medlem DK-1790 København V 

N.N. Tlf.: 70 30 03 oo 
Suooleant 

WWF Verdensnaturfonden Henrike Semmler Svanevej 12 
Medlem DK-2400 København NV 

N.N. Tif.: 35 36 36 35 
Suppleant henrike.semmler@wwf.dk 

Lokale Aktionsgrupper i Svend Bjørnager FLAG Nord 
fiskeriområder (FLAG) Medlem Strandvejen 123, Lønstrup, 9800 

Hjørring 
N.N. 
Suppleant Tif. 40 26 10 39 

fiskerilagnord@gmail.com 
svend bjoernager(a) hotmail.com 

Danmarks Lars Brinch Thygesen Skyttevej 4 
Sportsfiskerforbund Medlem DK-7182 Bredsten 

Kaare Manniche Ebert Tif.: 75 82 06 99 
Suppleant 

lbt@sportsfiskerforbundet.dk 
kme@sportsfiskerforbundet.dk 

Dansk N.N. Kystvej 26A 
Amatørfiskerforening Medlem 5800 Nyborg 

Flemming Kjærulf tkjerulf@mail.dk 
Suppleant 

Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Flemming Nygaard Auktionsgade 1b 
DK-6700 Esbierg 
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Christensen 
Medlem 

Karsten Korsgaard 
Suppleant 

Tlf.: 74 11 93 12 

flemming@f-a.dk 
Karsten@f-a.dk 

Danmarks 
Naturfredningsforening 

Cathrine Pedersen Schirmer 
Medlem 

N.N 
Suppleant 

Masnedøgade 20 
DK-2100 København Ø 

Tlf.: 39 17 40 oo 

cathrine@dn.dk 
dn@dn.dk 

Kommunernes 
Landsforening 

Erik Flyvholm 
Medlem 

Lars Kaalund 
Suppleant 

Nørregade 12 
DK-7673 Harboøre 

Tlf.: 97 83 40 79 

Weidekampsgade 10, Postboks 3370 
DK-2300 København S 

Tlf.: 33 70 37 53 

erik.fl)'.Yholm@lemvig.dk 
laka@kl.dk 

Danske Regioner Torben Kronborg Pihl 
Medlem 

Niels Bohrs Vej 30 
DK-9220 Aalborg Øst 

Tlf.: 29 41 89 97 
tkn@rn.dk 

DTU Aqua Jørgen Dalskov 
National Correspondent 

Jægersborg Alle 1 
DK-2920 Charlottenlund 

Tlf.: 35 88 33 80 

jd@agua.dtu.dk 
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	Med de realiserede åbninger af ordninger i 2020 samt den planlagte åbning af ordninger i 2021 forventes samlet set, at målene for 2023 vil blive nået for hovedparten af alle output og resultatindikatorer. Der er nærmere oplysninger for de enkelte indikatorer i afsnit 3. Tilskudsordningerne investeringer på fiskerfartet (artikel 38 og artikel 42) åbnede ikke for ansninger i 2020. Ordningen er planlagt åbnet i 2021 og programmålene forventes fortsat realiseret. Eventuelle afvigelser i forhold til det aktuelt 
	3.0 Gennemfelse af EU-prioriteter 
	3.1 Overblik over gennemfelsen 
	Unionsprioritet 1: Samlet er der på Unionsprioritet 1 i perioden 2014-20 givet tilsagn til 1488 projekter, og det samlede offentlige tilskud er på 112,5 mio. euro (82,6 % af rammen). I samme periode er der afsluttet 780 projekter, og den samlede offentlige udgift til rate-og slutudbetalinger er på 42,5 mio. euro (31,2% af rammen). Med den planlagte åbning af ordninger i den resterende del af programperioden forventes den samlede samlede programramme udmtet. 
	For at nå målene er der særlig opmærksomhed på at få afsluttet projekterne, og Fiskeristyrelsen fger op på de aktive tilsagn, hvor projektet nærmer sig afslutning. Fiskeristyrelsen er i tæt kontakt med akterne om rammerne for afslutning af programmet og det deraf fgende behov for at afslutte projekterne. Målene ses endvidere opnået gennem åbning af ansningsrunder i den resterende del af programperioden. Effekten af de gennemfte projekter under unionsprioritet 1 har været en bedre konkurrenceevne og levedygt
	I perioden er der også skabt bedre akvatisk biodiversitet og vandosystemer gennem beskyttelse og genopretning af vandl, da der i perioden 2014-20 er restaureret 1.894 km vandl med henblik på at opnå god ologisk tilstand. For specifikt mål 2 og dele af specifikt mål 1 er projekterne ofte finansielt store og som det tager længere tid at implementere. Dette bevirker en vis forsinkelse i den finansielle implementering og opfyldelsen af mål. Unionsprioritet 2: Samlet er der på Unionsprioritet 2 i perioden 2014-2
	For UP 2 er forventningen, at resultatmålene vedr. et akvakulturproduktion, et værdi i akvakulturproduktionen samt et nettooverskud alle nås i takt med at projekterne afsluttes. Den seneste ansningsrunde, der fst afsluttes i 2021, vil have fokus på projekter vedr en mere miljffektiv produktion pr. tons produceret fisk, idet en ologisk produktion vil blive prioriteret. Den frivillige resultatindikator "et produktion fra recirkulerede anlæg" er et stykke fra målet, og ud fra de indkomne ansninger i den netop 
	Unionsprioritet 3: For hele Unionsprioritet 3 er der i perioden 2014-20 givet tilsagn til 158 projekter, og det samlede offentlige tilskud er på 87,5 mio. euro. Der er i samme periode afsluttet 117 projekter og det samlede offentlige tilskud til rate-og slutudbetalinger er på 59,3 mio. euro. Med den planlagte åbning af ordninger i den resterende del af programperioden forventes den samlede samlede programramme udmtet. Under UP 3 er 99,5 % af den samlede ramme udvalgt til stte og 67,5 % af den samlede ramme 
	Unionsprioritet 4: For hele Unionsprioritet 4 er der i perioden 2014-20 givet tilsagn til 318 projekter og det samlede offentlige tilskud er på 13,56 mio. euro (87% af rammen). Det samlede offentlige tilskud til rate-og slutudbetalinger er i samme periode på 6,9 mio. euro (44% af rammen). 
	Heraf er der er givet tilsagn til 250 projekter (eksklusiv drift af FLAG2), og det samlede offentlige tilskud til disse er på 10,59 mio. euro. Af disse er i samme periode afsluttet 147 projekter, og det samlede offentlige tilskud til rate-og slutudbetalinger er på 5,7 mio. euro. Mål 4.1 Skabt beskæftigelse og 4.2 Opretholdt beskæftigelse har oversteget forventningerne og det forventes, at der vil ske en yderligere stigning på disse to indikatorer. For mål 4.3 Skabte nye virksomheder er der på nuværende tids
	Under artikel 62 som omhandler opstart af aktionsgrupper er målet 11, men der har kun været efterspgsel fra 10 aktionsgrupper, og det forventes ikke at stige. Ved programmets udarbejdelse blev der fastsat et mål på 18 projekter med samarbejdsaktiviteter. Dette mål forventes ikke nået. Fst i slutningen af programperioden har der været interesse for at gennemfe denne type projekter og det forventes kun, at der gennemfes 1 projekt. Fra aktionsgruppernes sider er der blevet gjort opmærksom på, at reglerne for t
	Unionsprioritet 5: Samlet er der på Unionsprioritet 5 i perioden 2014-20 givet tilsagn til 62 projekter, og det samlede offentlige tilskud er på 13,7 mio. euro (71% af rammen). I samme periode er 38 projekter afsluttet, og den samlede offentlige udgift til rate-og slutudbetalinger er på 8,9 mio. euro {46% af rammen). Det forventes, at den samlede ramme til UP 5 ikke vil blive anvendt. Dette skyldes underansning og ikke tilskudsberettigede projekter på forarbejdningsordningen (artikel 69) og afsætningsfremme
	Målene for outputindikatorer forventes nået i programperioden. 
	Unionsprioritet 6: I perioden 2014-20 er der på Unionsprioritet 6 givet tilskud til 6 projekter, og det samlede offentlige tilskud er på 1,9 mio. euro {56% af rammen). Heraf er 5 projekter er afsluttet i perioden, og den samlede offentlige 
	udgift til rate-og slutudbetalinger er på 1,5 mio. euro. Effekten af ordningen integreret maritim politik er projekter vedr. Informationsindsats om marint affald, Kortlægning af Natura-2000 områder, Monitering af ikke-hjemmehende arter i udvalgte danske havne, Analyse af beskyttede områder i Nordsn og den centrale Østerssamt Ekspanderet polystyren i Østersn. Med den planlagte åbning af ordninger i den resterende del af programperioden forventes den samlede programramme udmtet. Nedenfor gennemgås udviklingen p
	Tabel 2: Overblik over implementeringen af programmet i 2020 fordelt på unionsprioriteter Unionsprioritet Hovedinformation om implementeringen Miljæssigt Fiskeri, natur og miljbæredygtigt, Formålet med ordningen er at fremme miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, ressourceeffektivt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri ved at stte marin innovation, beskytte og genoprette innovativt, marin biodiversitet og osystemer, samt stte udsætning af ål. konkurrencedygtig t og vidensbaseret Der 
	Tabel 2: Overblik over implementeringen af programmet i 2020 fordelt på unionsprioriteter Unionsprioritet Hovedinformation om implementeringen Miljæssigt Fiskeri, natur og miljbæredygtigt, Formålet med ordningen er at fremme miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, ressourceeffektivt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri ved at stte marin innovation, beskytte og genoprette innovativt, marin biodiversitet og osystemer, samt stte udsætning af ål. konkurrencedygtig t og vidensbaseret Der 

	samme periode er i alt 530 projekter afsluttet, og den samlede offentlige udgift til rate-og slutudbetalinger er på 17,19 mio. euro (35,7% af rammen). Fremme af Investeringer i akvakultur miljæssigt Formålet med tilskud under ordningen Investeringer i akvakultur, er at e akvakulturproduktionen og bæredygtigt, at fremme en miljæssig bæredygtig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig akvakultursektor i 2 ressourceeffektivt, overensstemmelse med Akvakulturstrategien. innovativt, konkurrencedygtig Der var en an
	samme periode er i alt 530 projekter afsluttet, og den samlede offentlige udgift til rate-og slutudbetalinger er på 17,19 mio. euro (35,7% af rammen). Fremme af Investeringer i akvakultur miljæssigt Formålet med tilskud under ordningen Investeringer i akvakultur, er at e akvakulturproduktionen og bæredygtigt, at fremme en miljæssig bæredygtig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig akvakultursektor i 2 ressourceeffektivt, overensstemmelse med Akvakulturstrategien. innovativt, konkurrencedygtig Der var en an

	3.2.1 Resultatindikatorer 
	Ansningsperioden l fra d. 26. maj 2020 til og med d. 16. juni 2020. Tilskudsrammen var på 1,32 mio. euro, og der blev givet tilsagn for 0,37 mio. euro. I 2020, mens de resterende ansninger sagsbehandles færdig i 2021. Der forventes at blive givet yderligere tilsagn på 0,56 mio. euro. Fremme af En ansningsrunde for Integreret maritim politik åbnede 20.11.2020, men var fst afsluttet 6 gennemfelsen af 31.01.2021. den integrerede havpolitik Teknisk bistand Teknisk bistand Under teknisk bistand er der givet tils
	Ansningsperioden l fra d. 26. maj 2020 til og med d. 16. juni 2020. Tilskudsrammen var på 1,32 mio. euro, og der blev givet tilsagn for 0,37 mio. euro. I 2020, mens de resterende ansninger sagsbehandles færdig i 2021. Der forventes at blive givet yderligere tilsagn på 0,56 mio. euro. Fremme af En ansningsrunde for Integreret maritim politik åbnede 20.11.2020, men var fst afsluttet 6 gennemfelsen af 31.01.2021. den integrerede havpolitik Teknisk bistand Teknisk bistand Under teknisk bistand er der givet tils

	3.2 Resultat, output og finansielle indikatorer for EHFF 
	Data vedrende 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 og dermed slutudbetalt. 
	Det skal bemærkes, at nogle af projekternes værdier for resultatindikatorerne er blevet ændret med tilbagevirkende kraft i hhv. 2016-2020 grundet bortfald eller ændringer af afsluttede projekter samt annulleringer. Dette skyldes, at der bliver ft lende kontrol med både åbne og lukkede sager. Såfremt der konstateres fejl i kildesystemerne, genåbnes sagerne, hvilket kan forårsage sletning af værdier eller ændringer i resultatindikatorer fra tidligere år. Yderligere er data efter Kommissionens anvisninger afst
	Tabel 3.1: Resultatindikatorer for EHFF -Unionsprioritet 1 Fremme af miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri Specifikt mål Resultat-indikator Måleenhed Målværdi Årligværdi Kumulativ (2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 værdi 1.4.a -Ændring i Tons 5.000 0 0 1429,5 125,3 2089 125 10 3.778,73 uskede fangster ---Et mindre belastet havmilj1.4.b -Ændring i % 25 0 0 36 32 9,7 0 0 ---pga. fiskeri, uskede fangster 1 herunder 1.13. -Viden
	Tabel 3.1: Resultatindikatorer for EHFF -Unionsprioritet 1 Fremme af miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri Specifikt mål Resultat-indikator Måleenhed Målværdi Årligværdi Kumulativ (2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 værdi 1.4.a -Ændring i Tons 5.000 0 0 1429,5 125,3 2089 125 10 3.778,73 uskede fangster ---Et mindre belastet havmilj1.4.b -Ændring i % 25 0 0 36 32 9,7 0 0 ---pga. fiskeri, uskede fangster 1 herunder 1.13. -Viden

	Tabel 3.2: Resultatindikatorer for EHFF -Unionsprioritet 2 Fremme af miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur Specifikt mål Resultat-indikator Måleenhed Målværdi Årligværdi Kumulativ (2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 værdi 2.1 -Ændring i 1.200 2.613 2.366 mængden af Tons 7.000 0 0 2.150 7.055 ---15.384 Fremme af akvakulturproduktion akvakultur-2.2 -Ændring i virksomheders værdien af 1.000 € 19.000 0 0 5.844 12.051 7.076 14.
	Tabel 3.2: Resultatindikatorer for EHFF -Unionsprioritet 2 Fremme af miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur Specifikt mål Resultat-indikator Måleenhed Målværdi Årligværdi Kumulativ (2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 værdi 2.1 -Ændring i 1.200 2.613 2.366 mængden af Tons 7.000 0 0 2.150 7.055 ---15.384 Fremme af akvakulturproduktion akvakultur-2.2 -Ændring i virksomheders værdien af 1.000 € 19.000 0 0 5.844 12.051 7.076 14.
	Tabel 3.2: Resultatindikatorer for EHFF -Unionsprioritet 2 Fremme af miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur Specifikt mål Resultat-indikator Måleenhed Målværdi Årligværdi Kumulativ (2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 værdi 2.1 -Ændring i 1.200 2.613 2.366 mængden af Tons 7.000 0 0 2.150 7.055 ---15.384 Fremme af akvakulturproduktion akvakultur-2.2 -Ændring i virksomheders værdien af 1.000 € 19.000 0 0 5.844 12.051 7.076 14.
	Tabel 3.2: Resultatindikatorer for EHFF -Unionsprioritet 2 Fremme af miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur Specifikt mål Resultat-indikator Måleenhed Målværdi Årligværdi Kumulativ (2023) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 værdi 2.1 -Ændring i 1.200 2.613 2.366 mængden af Tons 7.000 0 0 2.150 7.055 ---15.384 Fremme af akvakulturproduktion akvakultur-2.2 -Ændring i virksomheders værdien af 1.000 € 19.000 0 0 5.844 12.051 7.076 14.


	1.8 -Opretholdt FTE 180 0 0 65 82 15 1.302 20 ---1.484 beskæftigelse 1.9.a -Ændring i antallet af Antal -1 0 0 0 -3 0 0 0 -3 arbejdsrelaterede ---skader og ulykker 1.9.b -Ændring i procent af arbejdsrelaterede skader og ulykker i % -3,7 0 0 0 0 0 0 0 ---forhold til det samlede antal fiskere 

	Tabel 3.3: Resultatindikatorer for EHFF -
	Tabel 3.3: Resultatindikatorer for EHFF -
	Tabel 3.3: Resultatindikatorer for EHFF -
	Tabel 3.3: Resultatindikatorer for EHFF -
	Unionsprioritet 3 

	TR
	Fremme af gennemfelsen af den fælles fiskeripolitik (data og fiskerikontrol) 

	Specifikt mål 
	Specifikt mål 
	Resultat-indikator 
	Måleenhed 
	Målværdi 
	Årligværdi 
	Kumulativ 

	TR
	(2023) 
	værdi 

	2014 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 

	TR
	Forbedring og 

	TR
	tilvejebringelse 

	TR
	af videnskabelig 
	3.B.1-Forelse i 

	1 
	1 
	viden og 
	andelen af opfyldte 
	% 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-
	-
	-
	-

	TR
	indsamling og 
	data calls 

	TR
	forvaltning 

	TR
	heraf 

	TR
	Tilskud til 

	TR
	overvågning, 
	3.A.1-Antal 

	TR
	kontrol og håndhævelse, 
	konstaterede alvorlige 
	Antal 
	20 
	14 
	4 
	275 
	24 
	31 
	15 
	1 
	-
	-
	-
	116 

	TR
	ved fremme af 
	overtrædelser 

	2 
	2 
	institutionel kapacitet og en 

	TR
	effektiv offentlig 
	3.A.2 -Landinger, 

	TR
	administration uden at e den 
	der har været genstand for fysisk 
	% 
	10 
	0 
	0 
	4,6 
	31,26 
	20,4 
	26,3 
	7,1 
	-
	-
	-

	TR
	administrative 
	kontrol 

	TR
	byrde 



	Tabel 3.4: Resultatindikatorer for EHFF -
	Tabel 3.4: Resultatindikatorer for EHFF -
	Tabel 3.4: Resultatindikatorer for EHFF -
	Tabel 3.4: Resultatindikatorer for EHFF -
	Unionsprioritet 4Beskæftigelse og territoriel samhighed 

	Specifikt mål 
	Specifikt mål 
	Resultat-
	Måleenhed 
	Målværdi 
	Årligværdi 
	Kumulativ 

	TR
	indikator 
	{2023) 
	værdi 

	2014 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 

	TR
	Økonomisk vækst, social inklusion, flere jobs, 
	4.1-Skabt beskæftigelse 
	FTE 
	30 
	0 
	0 
	0 
	32,5 
	66,2 
	18.45 
	62.1 
	-
	-
	-
	179.25 

	TR
	beskæftigelsesegnethed 
	4.2-

	1 
	1 
	og arbejdsmobilitet i 
	Opretholdt 
	FTE 
	46 
	0 
	0 
	0 
	39,5 
	88,5 
	19,25 
	80,5 
	-
	-
	-
	227,75 

	TR
	kyst-og indlandssamfund, der 
	beskæftigelse 

	4.3-Nye 
	4.3-Nye 

	TR
	er afhængige af fiskeri 
	virksomheder 
	Antal 
	20 
	0 
	0 
	0 
	7 
	8 
	3 
	19 
	-
	-
	-
	37 

	TR
	og akvakultur 
	etableret 



	Tabel 3.5: Resultatindikatorer for EHFF -
	Tabel 3.5: Resultatindikatorer for EHFF -
	Tabel 3.5: Resultatindikatorer for EHFF -
	Tabel 3.5: Resultatindikatorer for EHFF -
	Unionsprioritet 5 

	TR
	Fremme af afsætning og forarbejdning 

	Specifikt mål 
	Specifikt mål 
	Resultat-indikator 
	Måleenh ed 
	Målvær di {2023) 
	Årligværdi 
	Kumulativ værdi 

	2014 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 

	1 
	1 
	Forbedring af markedsordning en for fiskevarer og akvakultur-produkter7 
	5.1.a -Ændring i værdien af fste salg fra pos 
	1.000 € 
	8.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-
	-
	-
	0 

	5.1.b -Ændring i mængden af fste salg fra pos 
	5.1.b -Ændring i mængden af fste salg fra pos 
	Tons 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-
	-
	-
	0 

	5.1.c -Ændring af værdien af fste salg fra ikke PO 
	5.1.c -Ændring af værdien af fste salg fra ikke PO 
	1.000 € 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-
	-
	-
	0 

	5.1.d -Ændring i mængden af fste salg fra ikke PO 
	5.1.d -Ændring i mængden af fste salg fra ikke PO 
	Tons 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-
	-
	-
	0 



	Sect
	Table
	TR
	5.1.e -Ændring i mængden af akvakulturprodukti on, der er certificeret (ASC) 
	Tons 
	15.000 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-
	-
	-
	-
	0 

	2 
	2 
	Tilskyndelse til investeringer i forarbejdnings-og afsætnings-sektoren. 
	5.2.a -Bevaret beskæftigelse 
	FTE 
	30 
	0 
	0 
	0s 
	75 
	297 
	219 
	16 
	-
	-
	-
	607 

	Unionsprioritet 6 IMP 
	Unionsprioritet 6 IMP 

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



	3.2.2 Outputindikatorer for EHFF 
	Det skal bemærkes, at værdier for nogle af outputindikatorerne er blevet ændret med tilbagevirkende kraft i hhv. 2016-2019 grundet bortfald eller ændringer af afsluttede projekter samt annulleringer. Dette skyldes, at der bliver ft lende kontrol med både åbne og lukkede sager. Såfremt der konstateres fejl i kildesystemerne, genåbnes sagerne, hvilket kan forårsage frafald eller ændringer i outputindikatorer fra tidligere år. Yderligere er data efter Kommissionens anvisninger afstemt med udbetalingsanmodninge
	Tabel 4.1.1: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.1.1: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.1.1: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.1.1: Outputindikatorer for EHFF 
	-Unionsprioritet 1, specifikt mål 1 

	EU-prioritet 1: Fremme af miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri 
	EU-prioritet 1: Fremme af miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri 

	Specifikt mål 1: Nedbringelse af fiskeriets belastning af havmiljt, herunder undgåelse og stst mulig begrænsning af uskede fangster 
	Specifikt mål 1: Nedbringelse af fiskeriets belastning af havmiljt, herunder undgåelse og stst mulig begrænsning af uskede fangster 

	TR
	Outputindikatorer 
	Kumulativ 

	Udvalgte relevante 
	Udvalgte relevante 
	Tematisk 
	værdi 

	Indikator 
	Indikator 
	Inkluderet i 
	Milepæl 
	Målværdi 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 

	foranstaltninger 
	foranstaltninger 
	mål 
	resultat-
	{2018) 
	{2023) 

	TR
	rammen 

	TR
	Artikel 37 Tilskud til 

	TR
	udformning og 

	TR
	gennemfelse af 
	6 
	1.4 -Antal projekter 
	5 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	1 
	-
	-
	-
	3 

	TR
	bevaringsfora nsta ltn i nger 

	TR
	og regionalt samarbejde 

	TR
	Artikel 38 Begrænsning af 

	TR
	fiskeriets indvirkning på havmiljt og tilpasning 
	6 
	1.4 -Antal projekter 
	35 
	0 
	0 
	95 
	36 
	11 
	1 
	3 
	-
	-
	-
	146 

	TR
	af fiskeriet til 

	TR
	beskyttelsen af arter 



	Sect
	Table
	TR
	Artikel 39 Innovation i 

	TR
	tilknytning til bevaring af 

	TR
	havets biologiske ressourcer(+ art. 44.1.c 
	6 
	1.4 -Antal projekter 
	14 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	4 
	-
	-
	-
	6 

	TR
	Ferskvandsfiskeri og 

	TR
	akvatisk fauna og flora i 

	TR
	ferskvandsområder) 

	TR
	Artikel 43.2 Fiskerihavne, 

	TR
	landingssteder, 

	TR
	auktionshaller og 

	TR
	nhavne: Overholdelsen 

	TR
	af forpligtelsen til at 
	6 
	1.3 -Antal projekter 
	17 
	0 
	0 
	0 
	1 
	2 
	0 
	0 
	-
	-
	-
	3 

	TR
	lande alle fangster såvel 

	TR
	som at skabe merværdi 

	TR
	for underudnyttede dele 

	TR
	af fangsten. 



	Tabel 4.1.2: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.1.2: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.1.2: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.1.2: Outputindikatorer for EHFF 
	-Unionsprioritet 1, specifikt mål 2 

	EU-prioritet 1: Fremme af miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri 
	EU-prioritet 1: Fremme af miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri 

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

	TR
	Tematisk 
	Outputindikatorer 
	Kumulativ værdi 

	Udvalgte relevante foranstaltninger 
	Udvalgte relevante foranstaltninger 
	mål 
	Indikator 
	Inkluderet i resultat-rammen 
	Milepæl {2018) 
	Målværdi {2023) 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 

	TR
	Artikel 40.1.b-g, i + artikel 44.6 Marin biodiversitet og vandl 
	6 
	1.6 -Antal projekter 
	+9 
	162 
	690 
	0 
	0 
	79 
	74 
	109 
	108 
	161 
	-
	-
	-
	531 



	Tabel 4.1.3: Outputindikatorer for EHFF -Unionsprioritet 1, specifikt mål 3 Ikke inkluderet i resultatrammen 
	Tabel 4.1.4: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.1.4: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.1.4: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.1.4: Outputindikatorer for EHFF 
	-Unionsprioritet 1, specifikt mål 4 

	EU-prioritet 1: Fremme af miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri 
	EU-prioritet 1: Fremme af miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri 

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

	TR
	Tematisk 
	Outputindikatorer 
	Kumulativ værdi 

	Udvalgte relevante 
	Udvalgte relevante 
	mål 
	Indikator 
	Inkluderet i 
	Milepæl 
	Målværdi 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 

	foranstaltninger 
	foranstaltninger 
	resultat-
	{2018) 
	{2023) 

	TR
	rammen 

	TR
	Artikel 42 Merværdi, 

	TR
	produktkvalitet og anvendelse af 
	3 
	1.3 -Antal projekter 
	+ 
	so 
	0 
	0 
	27 
	15 
	3 
	1 
	2 
	-
	-
	-
	48 

	TR
	uskede fangster 
	37 

	TR
	Artikel 43.1 + 3 

	TR
	Fiskerihavne, 

	TR
	landingssteder, auktionshaller og 
	3 
	1.3 -Antal projekter 
	+ 
	15 
	0 
	0 
	0 
	1 
	3 
	1 
	6 
	-
	-
	-
	11 

	TR
	nhavne(+ 

	TR
	art. 44.1.f) 



	Tabel 4.1.5: Outputindikatorer for EHFF -Unionsprioritet 1, specifikt mål 5 EU-prioritet 1: Fremme af miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri Specifikt mål 5: Tilskud til styrkelse af teknologisk udvikling og innovation, herunder forelse af energieffektivitet, og overfsel af viden Udvalgte relevante Tematisk Outputindikatorer Kumulativ foranstaltninger mål Indikator Inkluderet i Milepæl Målværdi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vær
	Tabel 4.1.5: Outputindikatorer for EHFF -Unionsprioritet 1, specifikt mål 5 EU-prioritet 1: Fremme af miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri Specifikt mål 5: Tilskud til styrkelse af teknologisk udvikling og innovation, herunder forelse af energieffektivitet, og overfsel af viden Udvalgte relevante Tematisk Outputindikatorer Kumulativ foranstaltninger mål Indikator Inkluderet i Milepæl Målværdi 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 vær

	Tabel 4.2.1: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.2.1: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.2.1: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.2.1: Outputindikatorer for EHFF 
	-Unionsprioritet 2, specifikt mål 1 

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

	Specifikt mål 1: Tilskud til styrkelse af teknologisk udvikling, innovation og overfsel af viden 
	Specifikt mål 1: Tilskud til styrkelse af teknologisk udvikling, innovation og overfsel af viden 

	Udvalgte relevante foranstaltninger 
	Udvalgte relevante foranstaltninger 
	Tematisk mål 
	Outputindikatorer 
	Kumulativ værdi 

	Indikator 
	Indikator 
	Inkluderet i resultat-rammen 
	Milepæl {2018) 
	Målværdi {2023) 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 

	TR
	Artikel 47 Innovation 
	3 
	2.1-Antal projekter 
	16 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	4 
	-
	-
	-
	6 



	Tabel 4.2.2: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.2.2: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.2.2: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.2.2: Outputindikatorer for EHFF 
	-Unionsprioritet 2, specifikt mål 2 

	EU-prioritet 2: Miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur 
	EU-prioritet 2: Miljæssigt 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 
	Specifikt mål 2: Fremme af akvakulturvirksomheders konkurrenceevne og levedygtighed, herunder forbedring af sikkerheds-eller arbejdsvilkårene, navnlig for SMV'er 

	Udvalgte relevante 
	Udvalgte relevante 
	Tematisk 
	Outputindikatorer 
	Kumulativ 

	foranstaltninger 
	foranstaltninger 
	mål 
	værdi 

	Indikator 
	Indikator 
	Inkluderet i resultat-rammen 
	Milepæl {2018) 
	Målværdi {2023) 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 

	TR
	Artikel 48.1.a-

	TR
	d, f-h Produktive investeringer I 
	3 
	2.2 -Antal projekter 
	+ 
	18 
	32 
	0 
	0 
	3 
	8 
	7 
	7 
	3 
	-
	-
	-
	28 

	TR
	akvakultur 



	Tabel 4.2.3: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.2.3: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.2.3: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.2.3: Outputindikatorer for EHFF 
	-Unionsprioritet 2, specifikt mål 3 

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

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

	Udvalgte relevante foranstaltninger 
	Udvalgte relevante foranstaltninger 
	Tematisk mål 
	Outputindikatorer 
	Kumulativ værdi 

	Indikator 
	Indikator 
	Inkluderet i resultat-
	Milepæl {2018) 
	Målværdi {2023) 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 

	TR
	rammen 

	TR
	Artikel 51 Forelse af 
	6 
	2.4 -Antal projekter 
	+ 
	1 
	1 
	0 
	0 
	0 
	0 
	1 
	0 
	0 
	-
	-
	-
	1 



	Sect
	Table
	TR
	akvakulturbrugs 

	TR
	potentiale 



	Tabel 4.2.4: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.2.4: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.2.4: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.2.4: Outputindikatorer for EHFF 
	-Unionsprioritet 2, specifikt mål 4 (Ikke inkluderet i resultatrammen) 

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

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

	Udvalgte relevante 
	Udvalgte relevante 
	Tematisk 
	Outputindikatorer 
	Kumulativ 

	foranstaltninger 
	foranstaltninger 
	mål 
	værdi 

	Indikator 
	Indikator 
	Inkluderet i resultat-rammen 
	Milepæl {2018) 
	Målværdi {2023) 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 

	TR
	Artikel 56 

	TR
	Foranstaltninger 

	TR
	vedrende 
	6 
	2.4 -Antal projekter 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-
	-
	-
	-
	0 

	TR
	dyresundhed og 

	TR
	dyrevelfærd 



	Tabel 4.3.1: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.3.1: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.3.1: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.3.1: Outputindikatorer for EHFF 
	-Unionsprioritet 3, specifikt mål 1 

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

	Udvalgte relevante foranstaltninger 
	Udvalgte relevante foranstaltninger 
	Tematisk mål 
	Outputindikatorer 
	Kumulativ værdi 

	Indikator 
	Indikator 
	Inkluderet i resultat-rammen 
	Milepæl {2018) 
	Målværdi {2023) 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 

	TR
	I Artikel 77 Data Indsamling 
	6 
	3.2 -Antal projekter 
	+ 
	1 
	2 
	0 
	0 
	0 
	1 
	0 
	0 
	0 
	-
	-
	-
	1 



	Tabel 4.3.2: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.3.2: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.3.2: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.3.2: Outputindikatorer for EHFF 
	-Unionsprioritet 3, specifikt mål 2 

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

	Specifikt mål 2: Tilskud til overvågning, kontrol og håndhævelse, ved at fremme institutionel kapacitet og dermed en effektiv offentlig administration uden at e den administrative 
	Specifikt mål 2: Tilskud til overvågning, kontrol og håndhævelse, ved at fremme institutionel kapacitet og dermed en effektiv offentlig administration uden at e den administrative 

	byrde. 
	byrde. 

	Udvalgte relevante 
	Udvalgte relevante 
	Tematisk 
	Outputindikatorer 
	Kumulativ 

	foranstaltninger 
	foranstaltninger 
	mål 
	værdi 

	Indikator 
	Indikator 
	Inkluderet i resultat-rammen 
	Milepæl (2018) 
	Målværdi (2023) 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 

	TR
	Artikel 76 Fiskerikontrol 
	6 
	3.1-Antal projekter 
	+ 
	59 
	141 
	0 
	20 
	36 
	13 
	10 
	11 
	10 
	-
	-
	-
	100 



	Tabel 4.4.1: Outputindikatorer for EHFF -Unionsprioritet 4, specifikt mål 1 EU-prioritet 4: Øget beskæftigelse og territoriel samhighed Specifikt mål 1: Fremme af onomisk vækst, social inklusion og jobskabelse samt tilskud 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 havonomien. Outputindikatorer Kumulativ Udvalgte relevante Tematisk In
	Tabel 4.4.1: Outputindikatorer for EHFF -Unionsprioritet 4, specifikt mål 1 EU-prioritet 4: Øget beskæftigelse og territoriel samhighed Specifikt mål 1: Fremme af onomisk vækst, social inklusion og jobskabelse samt tilskud 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 havonomien. Outputindikatorer Kumulativ Udvalgte relevante Tematisk In

	Tabel 4.5.1: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.5.1: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.5.1: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.5.1: Outputindikatorer for EHFF 
	-Unionsprioritet 5, specifikt mål 1 

	TR
	EU-prioritet 5: Fremme af markedsfing og forarbejdning 

	TR
	Specifikt mål 1: Forbedring af markedsordningen for fiskevarer og akvakulturprodukter 

	Udvalgte relevante foranstaltninger 
	Udvalgte relevante foranstaltninger 
	Tematisk mål 
	Outputindikatorer 
	Kumulativ værdi 

	Indikator 
	Indikator 
	Inkluderet i resultat-rammen 
	Milepæl {2018) 
	Målværdi {2023) 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 

	TR
	Artikel 66 Produktions-og afsætningsplaner 
	3 
	5.1 -Antal PO som modtager tilskud 
	+ 
	2 
	2 
	0 
	0 
	1 
	0 
	1 
	0 
	0 
	-
	-
	-
	2 

	TR
	Artikel 67 Oplagringstilskud 
	3 
	5.2 -Antal projekter 
	1 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	0 
	-
	-
	-
	0 

	TR
	Artikel 68 Afsætningsforanstaltninger 
	3 
	5.2 -Antal projekter 
	10 
	0 
	0 
	0 
	0 
	4 
	1 
	4 
	-
	-
	-
	9 



	Tabel 4.5.2: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.5.2: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.5.2: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.5.2: Outputindikatorer for EHFF 
	-Unionsprioritet 5, specifikt mål 2 

	TR
	EU-prioritet 5: Fremme af markedsfing og forarbejdning 

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

	Udvalgte relevante 
	Udvalgte relevante 
	Tematisk 
	Outputindikatorer 
	Kumulativ 

	foranstaltninger 
	foranstaltninger 
	mål 
	værdi 

	TR
	Indikator 
	Inkluderet 
	Milepæl 
	Målværdi 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 

	TR
	i resultat-
	(2018) 
	(2023) 

	TR
	rammen 

	TR
	Artikel 69 Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter 
	3 
	5.3-Antal projekter 
	+ 
	7 
	30 
	0 
	0 
	0 
	4 
	9 
	8 
	1 
	-
	-
	-
	22 



	Tabel 4.6.1: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.6.1: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.6.1: Outputindikatorer for EHFF 
	Tabel 4.6.1: Outputindikatorer for EHFF 
	-Unionsprioritet 6, specifikt mål 1 

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

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

	Udvalgte 
	Udvalgte 
	Tematisk 
	Outputindikatorer 
	Kumulativ 

	relevante foranstaltninger 
	relevante foranstaltninger 
	mål 
	værdi 

	Indikator 
	Indikator 
	Inkluderet i resultat-rammen 
	Milepæl (2018) 
	Målværdi (2023) 
	2014 
	2015 
	2016 
	2017 
	2018 
	2019 
	2020 
	2021 
	2022 
	2023 

	1 
	1 
	Artikel 80.1.c IMP 
	6 
	6.2 -Antal projekter 
	+ 
	1 
	3 
	0 
	0 
	0 
	0 
	2 
	3 
	0 
	-
	-
	-
	5 



	3.2.3 Finansielle indikatorer 
	Tabel 5: Finansielle indikatorer for EHFF11 Unionsprioritet Indikator Delmål Målværdi Kumulativ 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 (2018) (2023) værdi Miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, Finansiel 1 innovativt, indikator 12.700.000 136.237.553 42.484.757 ---13.996.520 11.630.360 5.419.298 5.903.878 5.534.701 konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri Miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, Finansiel 2 innovativt, indikator 9.000.000 29.359.823 11.758.644 ---1.562.039 2.855.874 3.749.105 2.
	Tabel 5: Finansielle indikatorer for EHFF11 Unionsprioritet Indikator Delmål Målværdi Kumulativ 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 (2018) (2023) værdi Miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, Finansiel 1 innovativt, indikator 12.700.000 136.237.553 42.484.757 ---13.996.520 11.630.360 5.419.298 5.903.878 5.534.701 konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri Miljæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, Finansiel 2 innovativt, indikator 9.000.000 29.359.823 11.758.644 ---1.562.039 2.855.874 3.749.105 2.

	7 
	7 
	7 
	7 
	Teknisk bistand 
	Finansiel indikator 
	-
	-
	10.441.369 
	-
	-
	-
	-
	4.550.885 
	1.558.844 
	2.445.179 
	1.618.379 
	268.082 
	0 



	3.3 Finansielle data 
	Tabel 6: Finansielle data for EHFF EU-prioritet Udvalgt specifikt Temat Foranstal Samlet EHFF-bidrag Bidrag til EHFF-Samlede Samlet Andel Bidrag til Samlede Samlede Andel af Bidrag til Anta mål isk tning offentligt klima-med-stte-offentligt af den klima-stteberet-stteberet-de klimafora I mål bidrag forandrings finansi berettigede bidrag til samled forandrings tigede tigede samlede ndringsm udva -mål fra e-udgifter til foranstalt-e -mål med udgifter, offentlige stteber ål ud af lgte EHFF ringssa foranstalt-n
	Tabel 6: Finansielle data for EHFF EU-prioritet Udvalgt specifikt Temat Foranstal Samlet EHFF-bidrag Bidrag til EHFF-Samlede Samlet Andel Bidrag til Samlede Samlede Andel af Bidrag til Anta mål isk tning offentligt klima-med-stte-offentligt af den klima-stteberet-stteberet-de klimafora I mål bidrag forandrings finansi berettigede bidrag til samled forandrings tigede tigede samlede ndringsm udva -mål fra e-udgifter til foranstalt-e -mål med udgifter, offentlige stteber ål ud af lgte EHFF ringssa foranstalt-n

	3. Sikring af 6 Artikel 36 1.735.709 1.006.711 402.684 1.338.322 1.338.322 77,1% 310.491 -0% 2 balance mellem fiskerikapacitet og de fiskerimuligheder, 3 Artikel 32 1.724.138 1.000.000 der er til rådighed 4. Fremme af 3 Artikel 42 6.976.831 4.046.562 58,0% 5.261.636 1.947.017 27,9% -3.170.445 1.195.978 17,1% 72 fiskeri-virksomheders konkurrenceevne 3 Artikel 3.445.557 1.998.423 799.369,2 58,0% 7.954.026, 3.554.964 103,2% 210.361 2.040.273 1.020.511 29,6% 208.935 24 og levedygtighed 43.1 + 3 5. Stte til Arti
	3. Sikring af 6 Artikel 36 1.735.709 1.006.711 402.684 1.338.322 1.338.322 77,1% 310.491 -0% 2 balance mellem fiskerikapacitet og de fiskerimuligheder, 3 Artikel 32 1.724.138 1.000.000 der er til rådighed 4. Fremme af 3 Artikel 42 6.976.831 4.046.562 58,0% 5.261.636 1.947.017 27,9% -3.170.445 1.195.978 17,1% 72 fiskeri-virksomheders konkurrenceevne 3 Artikel 3.445.557 1.998.423 799.369,2 58,0% 7.954.026, 3.554.964 103,2% 210.361 2.040.273 1.020.511 29,6% 208.935 24 og levedygtighed 43.1 + 3 5. Stte til Arti

	fælles 2. Stte til fiskeripolitik overvågning, 6 Artikel 76 37.797.540 30.451.151 80,6% 38.409.295 37.748.701 99,9% 18.385.260 17.724.667 46,9% 137 kontrol og -håndhævelse Artikel 629.167 302.000 48,0% 842.794 842.794 133,9% 170.724 170.724 27,1% 11 62.1.a -Forelse af beskæftigelse 4 n og den 8 Artikel 63 15.034.152 7.216.393 48,0% 30.541.287 12.709.639 84,5% 16.192.610 6.689.484 44,5% 747.699 306 territoriale samhighed Artikel 64 32.805,14 16.402,57 -32.805,14 16.402,57 1 Artikel 66 6.228.546 4.671.409 75,
	fælles 2. Stte til fiskeripolitik overvågning, 6 Artikel 76 37.797.540 30.451.151 80,6% 38.409.295 37.748.701 99,9% 18.385.260 17.724.667 46,9% 137 kontrol og -håndhævelse Artikel 629.167 302.000 48,0% 842.794 842.794 133,9% 170.724 170.724 27,1% 11 62.1.a -Forelse af beskæftigelse 4 n og den 8 Artikel 63 15.034.152 7.216.393 48,0% 30.541.287 12.709.639 84,5% 16.192.610 6.689.484 44,5% 747.699 306 territoriale samhighed Artikel 64 32.805,14 16.402,57 -32.805,14 16.402,57 1 Artikel 66 6.228.546 4.671.409 75,

	4.0 Forhold, der har indflydelse på programresultaterne, og korrigerende foranstaltninger, der er truffet 
	Rigsrevisionen påpegede i deres beretning fra 2018, at styrelsen skulle rette op på antagelighed, svig samt administrationsgrundlaget for tilskudsordningerne på fiskeriområdet. Der er samlet set tale om en omfattende og væsentlig opgave, hvorfor der i 2019 blev prioriteret et bevillingsmæssigt lt af fiskeriområdet. Styrelsen foretog i 2019 en gennemgribende gennemgang af administrationsgrundlaget. Der er udarbejdet nye vejledninger og instrukser, så alle ordninger åbnet i 2019 og senere er åbnet på baggrund
	Nedlukningen på grund af Covid 19 har besværliggjort og forsinket gennemfelser af projekter. Fiskeristyrelsen har modtaget en del anmodninger om projektforlængelser på grund af Covid 19 og generelt er disse anmodninger blevet godkendt. 
	5.0 Oplysninger om alvorlige overtrædelser og afhjælpende 
	Fra 1. december 2012 implementerede Fiskeristyrelsen EU-regler om pointtildeling ved en række alvorlige overtrædelser.Dette fger af ændring af Fiskeriloven og udstedelse af bekendtgelse i 2012. I 2018 og 2019 er implementeringen af pointsystemet blevet revideret som fge af opfgning på Rigsrevisionens beretning fra oktober 2018 om tilskud til fiskerisektoren, der bl.a. identificerede en række uhensigtsmæssigheder på pointområdet, hvilke er blevet korrigeret med udarbejdelse af et revideret administrationsgru
	1) 18 overtrædelser fra perioden fra 1. januar 2014 til 1. juni 2016. 2) 85 overtrædelser begået i 1. juni 2016 til 1. juni 2019. 3) 13 overtrædelser fra perioden 1. juni 2019 til slut 2020. 
	Fra sidstnævnte periode er der fortsat sager under behandling. Hvis der ved samme kontrolbes er begået flere alvorlige overtrædelser, kan der tildeles point for hver af overtrædelserne. Der er fastsat specifikke EU-regler for tildelte points betydning for muligheden for, at anse om tilskud og opretholde tilskud i henhold til artikel 10 i forordning nr. 508/2014" Der er i 2020 gennemft fysisk kontrol af 7,1 % af den samlede landede mængde fisk. Tilsvarende er der gennemft fysisk kontrol af 4,9 % af antallet 
	2. Underse om en operat har været involveret i driften, forvaltningen eller ejerskabet af fiskerfarter, som er opft på Unionens liste over IUU-farter, jf. artikel 40, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1005/2008, eller farter, som fer et flag fra et land, der er opft på listen over ikkesamarbejdende tredjelande, jf. artikel 33 i nævnte forordning. 3. Underse hos de relevante kommuner om en anser har begået overtrædelser af miljovgivningen, idet kommunerne er ansvarlige for at registrere sådanne overtrædelser. Ov
	6.0 Oplysninger om foranstaltninger, der er truffet for at efterleve artikel 
	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 offentliggelse af tilskudsmodtagere 
	Projekter, der modtager tilskud under den Europæiske Hav-og Fiskerifond (EHFF), offentligges13 via en excel-fil, som kan downloades via styrelsens hjemmeside. Fiskeristyrelsen anvender betalingsanmodningen 
	H3
	som grundlag for offentliggelse, således data er valideret. Datafilen bliver dannet på baggrund af et dataudtræk fra de underliggende fagsystemer. Filen indeholder de oplysninger, der er specificeret i bilag V til EU-forordning nr. 508/2014. Listen dækker udbetalinger frem til 30. juni 2020 og opdateres hvert halve år -senest november 2020. Link til oplysninger om tilskudsmodtagerne: https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsmodtagere-underfiskeriudviklingsprogram/ 
	8.0 Aktiviteter i tilknytning til evalueringsplanen og syntesen af eva I ueri ngerne 
	I henhold til artikel 114, stk. 2 i forordning 508/2014 og artikel 50, stk. 2, i forordning 1303/2013 skal der udarbejdes en oversigt over de aktiviteter, der er gennemft i tilknytning til implementeringen af evalueringsplanen, herunder opfgning af evalueringsresultaterne. 
	På baggrund af artikel 56 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1303/2013 foretager styrelsen efter hver ansningsrunde en intern og ekstern evaluering. Der er således også i i 2020 foretaget lende evaluering af Hav-og Fiskeriudviklingsprogrammet, Den interne evaluering sker så snart, at alle ansninger er sagsbehandlet på en ordning. Evalueringen tager udgangspunkt i forarbejdet med at åbne en ansningsrunde samt i selve sagsbehandlingsprocessen. Forud for hver ansningsrunde i 2020 har styrelsen desu
	bekendtgelsen for hver tilskudsordning i hing, inden denne træder i kraft. Styrelsen foretager dermed en lende evaluering af alle ordningerne. 
	8.2. Opfgning på midtvejsevaluering gennemft i 2018/2019 
	I 2018 blev der gennemft en evaluering af resultater og effekter af tilskudsordninger under Hav-og Fiskeriudviklingsprogrammet fra programmets start og frem til og med udgangen af 2018. For en nærmere redegelse for evalueringen og dens resultater henvises til Årsrapporten for 2018. COWI gennemgik resultaterne af evalueringen og de afledte anbefalinger på met i Overvågningsudvalget for EHFF programmet 2014-2020 den 21. maj 2019. Den samlede evalueringsrapport er efterfgende offentliggjort på Fiskeristyrelsen
	Overvågningsudvalget for Hav-og fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF) 2014-2020 drtede anbefalingerne på me i udvalget den 13. november 2020. Fem anbefalinger, angår interne forhold i styrelsen, og blev ikke nærmere drtet med Overvågningsudvalget. Det drejer sig om fgende: • Kortere sagsbehandlingstider, da styrelsen de seneste år har brugt mange kræfter på at genoprette administrationen, herunder tilfsel af flere ressourcer til sagsbehandlingen, og endelig er administrationsgrundlet gennemgået og justeret. • 
	Fem anbefalinger blev drtet med Overvågningsudvalget: • Længere ansningsperioder. Styrelsen vil fremadrettet se på de to måneder, når de kommende ordninger skal udmtes. • Ikke for korte projektperioder. Udgangspunktet er to år med mulighed for at få forlængelser efter konkret vurdering, herunder i forhold til fremdriften på projektet. • Stre fleksibilitet ift. udskiftning af bemanding i projekter. Styrelsen har i 2020 lempet på området, og underser, om der kan lempes yderligere fremadrettet. • Stigning i be
	På grund af det fremskredne tidspunkt vil disse 5 anbefalinger ikke kunne indgå i overvejelserne om åbningen af de resterende ansningsrunder i programperioden, men vil indgå i overvejelserne om udmtningen af det kommende program 2021-2027. 
	9.0 Borgerresume 
	EU's Hav-og fiskerifond anvender i hele perioden 2014-2020 samlet ca. 208,3 mio. euro i Danmark til at styrke onomi og beskæftigelse i fiskeri og fiskeopdræt, bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og til andre natur-og miljensyn 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 tilskudsordninger, der skal bidrage til de i programmet fastlagte mål. Midlerne til tilskud kommer fra EU, Udenrigsmini
	Tabel 8: Oversigt over ansningsrunderne i 2020 
	Tabel 8: Oversigt over ansningsrunderne i 2020 
	Tabel 8: Oversigt over ansningsrunderne i 2020 
	Tabel 8: Oversigt over ansningsrunderne i 2020 

	TR
	Tilskudsordning 
	Ansningsperiode 
	Tilsagnsramme 
	Tilsagn 



	Unions 
	Unions 
	Unions 
	Unions 
	(Nationale+ EU midler) 

	-
	-

	priorit et 
	priorit et 
	(Mio. euro) 
	(Mio. euro) 

	1 
	1 
	Fiskeri, natur og milj
	12.05.2020 
	08.06.2020 
	6,13 
	6,12 

	1 
	1 
	Vandlsrestaurering 
	16.03.2020 
	01.05.2020 
	4,67 
	4,33 

	17.08.2020 
	17.08.2020 
	01.10.2020 
	4,67 
	7,95 

	2 
	2 
	Investeringer i akvakultur 
	16.10.2020 
	08.01.2021 
	5,25 
	0 

	3 
	3 
	Dataindsamling 
	29.11.2019 
	31.01.2020 
	6,43 
	6,20 

	3 
	3 
	Fiskerikontrol 
	Runde 1: 29.11.2019 
	Runde 1: 31.01.2020 
	Runde 1: 3,38. 
	Runde 1: 3,38 

	Runde 2: 02.11.2020 
	Runde 2: 02.11.2020 
	Runde 2: 16.11.2020 
	Runde 2: 1,49 
	Runde 2: 1,44 

	4 
	4 
	Lokale aktionsgrupper fiskeri (FLAG) 
	Afhænger af den lokale FLAG's projektgodkendelse 
	2,31 
	2,88 

	5 
	5 
	Produktions-og afsætningsplaner 
	26.05.2020 
	16.06.2020 
	1,32 
	0,37 

	6 
	6 
	Integreret maritim politik 
	20.11.2020 
	31.01.2021 
	1,45 
	0 



	Ministeriet foretog i 2019 en gennemgribende gennemgang af administrationsgrundlaget bl.a. med henblik på at styrke dette og i nvendigt omfang gennemft kompetenceopbygning/efteruddannelse for fremover at forebygge fejl. Arbejdet har omfattet udarbejdelse af nye instrukser og vejledninger, som vil sikre grundlaget for korrekt implementering af forordningsgrundlaget. Som et selvstændigt fokuspunkt er administrationsgrundlaget udbygget, således at Fiskeristyrelsen bliver bedre i stand til selv at kontrollere s
	projekter vedrende marin innovation og biodiversitet fx projekter vedrende bestandsvurderiner og vidensudvikling vedrende bæredygtigt fiskeri i Østersn. Effekten af de gennemfte projekter været en bedre konkurrenceevne og levedygtighed i fiskeriet, da produktionsværdien i perioden 2014-20 er blevet et med 7,9 mio. euro, og nettofortjenesten er et med 1,2 mio. euro. Der er samtidig bevaret 1.484 fuldtidsbeskæftigede, og der er skabt 127 nye job . Under unionsprioritet 1 er der også givet tilskud til fysiske f
	For unionsprioritet 4 "Øget beskæftigelse og territoriel samhighed (FLAG)" er der god fremdrift: For resultatindikationerne forventes det, at alle målene bliver opfyldt. Målene "Skabt beskæftigelse" og "Opretholdt beskæftigelse" har oversteget forventningerne, og det forventes, at der vil ske en yderligere stigning på disse to indikatorer. Målet for resultat indikatoren "Skabte nye virksomheder" på 20 er forelig nået med 185%. 
	Ved programmets start var der en forventning om opstart af 11 aktionsgrupper, men der kun været efterspgsel fra 10 aktionsgrupper, og tallet forventes ikke at stige. Ved programmets start var der forudsat en efterspgsel efter internationale samarbejdsprojekter, og der blev derfor defineret forventning på at stte 18 samarbejdsprojekter under artikel 64. Det er fst her i slutningen af programperioden, at der har været fors på at gennemfe denne type projekter og det forventes kun at der gennemfes et enkelt pro
	10.0 Rapport om gennemfelsen af finansielle instrumenter 
	10.0 Rapport om gennemfelsen af finansielle instrumenter 
	Det danske Hav-og Fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 omfatter ikke finansielle instrumenter. 

	11.0 Bidrag til makroregionale strategier og havområdestrategier (Del C) 
	11.0 Bidrag til makroregionale strategier og havområdestrategier (Del C) 
	Som fastsat i forordning (EU) nr. 1303/2013, artikel 27, stk. 3, om "programindhold", artikel 96, stk. 3, litra e), om "indhold i, vedtagelse og ændring af operationelle programmer under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse", artikel 111, stk. 3 og stk. 4, litra d), om "gennemfelsesrapporter vedrende målet om investeringer i vækst og beskæftigelse" og bilag 1, afsnit 7.3, om "de generelle programmers bidrag til de makroregionale strategier og havområdestrategier", bidrager dette program til makro
	39 
	• EU-strategien for Donauområdet (EUSDR) • EU-strategien for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav • EU-strategien for Alperegionen (EUSALP) • Strategien for området omkring Atlanterhavet (ATLSBS) • Strategien for området i det vestlige middelhav (WestMED) 
	• EU-strategien for Donauområdet (EUSDR) • EU-strategien for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav • EU-strategien for Alperegionen (EUSALP) • Strategien for området omkring Atlanterhavet (ATLSBS) • Strategien for området i det vestlige middelhav (WestMED) 
	Angiv de mål, politikområde(r) og horisontal(e) foranstaltning(er), der er relevant(e) for dit program: 


	Mål 
	Mål 
	Mål 
	Mål 

	~ 1 -Red Østersn 
	~ 1 -Red Østersn 

	• 2 -Forbindelser til regionen • 3 -Øget velstand 
	• 2 -Forbindelser til regionen • 3 -Øget velstand 

	Politikområder 
	Politikområder 

	@ 4.1-Bioonomi 
	@ 4.1-Bioonomi 

	• 4.2 -Kultur 
	• 4.2 -Kultur 

	• 4.3 -Uddannelse 
	• 4.3 -Uddannelse 

	• 4.4 -Energi • 4.5 -Farer 
	• 4.4 -Energi • 4.5 -Farer 

	O 4.6 -Sundhed 
	O 4.6 -Sundhed 

	• 4.7 -Via kommunikation i leverandkæden får kemikalievirksomheder nye 
	• 4.7 -Via kommunikation i leverandkæden får kemikalievirksomheder nye 

	oplysninger om deres kunder og disses behov. • 4.8-Nutri 
	oplysninger om deres kunder og disses behov. • 4.8-Nutri 

	• 4.9 -Sikker 
	• 4.9 -Sikker 

	O 4.10 -Sikker 
	O 4.10 -Sikker 

	O 4.11-Skib 
	O 4.11-Skib 

	• 4.12 -Turisme 
	• 4.12 -Turisme 

	• 4.13 -Transport 
	• 4.13 -Transport 

	Horisontale foranstaltninger 
	Horisontale foranstaltninger 

	o 5.1 -Kapacitet • 5.2-Klima 
	o 5.1 -Kapacitet • 5.2-Klima 

	• 5.3 -Naboer 
	• 5.3 -Naboer 

	o 5.4 -Fysisk planlægning. 
	o 5.4 -Fysisk planlægning. 



	EU-strategien for Østersmrådet 
	EU-strategien for Østersmrådet 
	EU-strategien for Østersmrådet 
	Hvilke aktioner eller metoder blev anvendt til bedre at sammenkæde programmet med EU's strategi for Østersmrådet: A. Deltager makroregionale koordinatorer (hovedsagelig nationale koordinatorer, koordinatorer for politikområdet, koordinatorerne af de horisontale foranstaltninger eller medlemmerne af styringskomiteerne/koordinationsgrupper) i overvågningsudvalget for programmet? 
	0 Ja @ Nej B. Er der tildelt ekstra point under udvælgelseskriterier til specifikke foranstaltninger til stte for EUSBSR? 
	40 
	Ja Nej C. Har programmet investeret EU-midler i EUSBSR? Ja Nej 


	Anslået eller nagtige bel i euro, der investeres i EUSBSR: 
	Anslået eller nagtige bel i euro, der investeres i EUSBSR: 
	Anslået eller nagtige bel i euro, der investeres i EUSBSR: 
	Anslået eller nagtige bel i euro, der investeres i EUSBSR: 

	EFRU 
	EFRU 

	SAMHØRIGHEDSFONDEN 
	SAMHØRIGHEDSFONDEN 

	ESF 
	ESF 

	ELFUL 
	ELFUL 

	EHFF 
	EHFF 
	923.367,02 

	EN/ 
	EN/ 

	Andre midler 
	Andre midler 



	Part
	Sect
	Hvis "andre midler", angiv venligst fondene n/a. D. Angiv venligst de opnåede resultater i relation til EUSBSR (ikke relevant for 2017) Der er gennemft flere projekter, der bidrager til "Red havet". Bl.a. har et projekt resulteret i bestandsvurdering og forvaltning af den tlige tersorsk. Der er også blandt andet gennemft et projekt om underselse af flamingoplast (ekspanderet polystyren) i Østersn. E. Adresserer dit program delmålene i EU-strategien for Østersmrådet (med resultatindikatorer modsvarende de spec
	41 
	Bilag 1: Medlemmer af Overvågningsudvalget pr. 3. maj 2021 
	Oversigt over medlemmer og suppleanter i Overvågningsudvalget for Hav-og fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF 2014-2020) 
	Organisation Medlem/suppleant Kontaktoplysninger Ministeriet for fevarer, Joan Reimann Nyropsgade 30 landbrug og fiskeri, Formand DK-1780 Kenhavn V Fiskeristyrelsen Oluf Engberg Tif.: 72 18 56 00 Suppleant for formanden jore@fiskeristyrelsen.dk olufen@fiskeris:!;yielsen.dk Ministeriet for fevarer, MariaKrohn Slotsholem 12 landbrug og fiskeri, Medlem 1216 Kenhavn K Departement Jes Buhl Andersen Tif.: 38 14 21 42 Suppleant mkro@mfvm.dk jsba@mfvm.dk Ministeriet for fevarer, N.N. Nyropsgade 30 landbrug, og fisk
	Organisation Medlem/suppleant Kontaktoplysninger Ministeriet for fevarer, Joan Reimann Nyropsgade 30 landbrug og fiskeri, Formand DK-1780 Kenhavn V Fiskeristyrelsen Oluf Engberg Tif.: 72 18 56 00 Suppleant for formanden jore@fiskeristyrelsen.dk olufen@fiskeris:!;yielsen.dk Ministeriet for fevarer, MariaKrohn Slotsholem 12 landbrug og fiskeri, Medlem 1216 Kenhavn K Departement Jes Buhl Andersen Tif.: 38 14 21 42 Suppleant mkro@mfvm.dk jsba@mfvm.dk Ministeriet for fevarer, N.N. Nyropsgade 30 landbrug, og fisk
	Organisation Medlem/suppleant Kontaktoplysninger Ministeriet for fevarer, Joan Reimann Nyropsgade 30 landbrug og fiskeri, Formand DK-1780 Kenhavn V Fiskeristyrelsen Oluf Engberg Tif.: 72 18 56 00 Suppleant for formanden jore@fiskeristyrelsen.dk olufen@fiskeris:!;yielsen.dk Ministeriet for fevarer, MariaKrohn Slotsholem 12 landbrug og fiskeri, Medlem 1216 Kenhavn K Departement Jes Buhl Andersen Tif.: 38 14 21 42 Suppleant mkro@mfvm.dk jsba@mfvm.dk Ministeriet for fevarer, N.N. Nyropsgade 30 landbrug, og fisk
	Organisation Medlem/suppleant Kontaktoplysninger Ministeriet for fevarer, Joan Reimann Nyropsgade 30 landbrug og fiskeri, Formand DK-1780 Kenhavn V Fiskeristyrelsen Oluf Engberg Tif.: 72 18 56 00 Suppleant for formanden jore@fiskeristyrelsen.dk olufen@fiskeris:!;yielsen.dk Ministeriet for fevarer, MariaKrohn Slotsholem 12 landbrug og fiskeri, Medlem 1216 Kenhavn K Departement Jes Buhl Andersen Tif.: 38 14 21 42 Suppleant mkro@mfvm.dk jsba@mfvm.dk Ministeriet for fevarer, N.N. Nyropsgade 30 landbrug, og fisk



	Dansk Akvakultur Niels Dalsgaard Ermelundsvænget 11 Medlem DK2920 Charlottenlund Brian Thomsen Vejlsej 51 Suppleant DK-8600 Silkeborg Tif.: 40 76 28 70 ned@musholm.dk brian@danskakvakultur.dk Landdistrikternes Arne Haahr Hansen Tybovej 2 Fællesråd Medlem DK-6040 Egtved Noa J ankovic Tif.: 61 31 36 36 Suppleant arne@landdistrikterne.dk noa(ci) landdistrikterne.dk Marine Ingredients Anne Mette Bæk Axeltorv 3, 6. sal Denmark Medlem DK-1609 Kenhavn V Johannes Palsson Tif.: 50 47 77 49 Suppleant amb@maring.org j
	Dansk Akvakultur Niels Dalsgaard Ermelundsvænget 11 Medlem DK2920 Charlottenlund Brian Thomsen Vejlsej 51 Suppleant DK-8600 Silkeborg Tif.: 40 76 28 70 ned@musholm.dk brian@danskakvakultur.dk Landdistrikternes Arne Haahr Hansen Tybovej 2 Fællesråd Medlem DK-6040 Egtved Noa J ankovic Tif.: 61 31 36 36 Suppleant arne@landdistrikterne.dk noa(ci) landdistrikterne.dk Marine Ingredients Anne Mette Bæk Axeltorv 3, 6. sal Denmark Medlem DK-1609 Kenhavn V Johannes Palsson Tif.: 50 47 77 49 Suppleant amb@maring.org j
	Dansk Akvakultur Niels Dalsgaard Ermelundsvænget 11 Medlem DK2920 Charlottenlund Brian Thomsen Vejlsej 51 Suppleant DK-8600 Silkeborg Tif.: 40 76 28 70 ned@musholm.dk brian@danskakvakultur.dk Landdistrikternes Arne Haahr Hansen Tybovej 2 Fællesråd Medlem DK-6040 Egtved Noa J ankovic Tif.: 61 31 36 36 Suppleant arne@landdistrikterne.dk noa(ci) landdistrikterne.dk Marine Ingredients Anne Mette Bæk Axeltorv 3, 6. sal Denmark Medlem DK-1609 Kenhavn V Johannes Palsson Tif.: 50 47 77 49 Suppleant amb@maring.org j
	Dansk Akvakultur Niels Dalsgaard Ermelundsvænget 11 Medlem DK2920 Charlottenlund Brian Thomsen Vejlsej 51 Suppleant DK-8600 Silkeborg Tif.: 40 76 28 70 ned@musholm.dk brian@danskakvakultur.dk Landdistrikternes Arne Haahr Hansen Tybovej 2 Fællesråd Medlem DK-6040 Egtved Noa J ankovic Tif.: 61 31 36 36 Suppleant arne@landdistrikterne.dk noa(ci) landdistrikterne.dk Marine Ingredients Anne Mette Bæk Axeltorv 3, 6. sal Denmark Medlem DK-1609 Kenhavn V Johannes Palsson Tif.: 50 47 77 49 Suppleant amb@maring.org j



	Danmarks Pelagiske Esben Sverdrup-Jensen Axeltorv 3, 6. sal Producentorganisation Medlem DK-1609 Kenhavn V Lise Laustsen Tif.: 98 94 42 39 Suppleant es@pelagisk.dk ll@pelagisk.dk Foreningen for Skånsomt Hanne Lyng Winter Nordhavnsvej 6A Kystfiskeri Medlem DK-3000 Helsing N.N. Tif.: 30 23 07 67 Suppleant hanne.lyng.winter@gmail.com 3F N.N. Kampmannsgade 4 Fagligt Fælles Forbund Medlem DK-1790 Kenhavn V N.N. Tlf.: 70 30 03 oo Suooleant WWF Verdensnaturfonden Henrike Semmler Svanevej 12 Medlem DK-2400 Kenhavn 
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		Kodet indhold		Sprunget over		Alt sideindhold er kodet

		Kodede anmærkninger		Sprunget over		Alle anmærkninger er kodet

		Tabuleringsrækkefølge		Sprunget over		Tabuleringsrækkefølgen er forenelig med rækkefølgen i strukturen

		Tegnkodning		Sprunget over		Pålidelig tegnkodning er tilgængelig

		Kodede multimedier		Sprunget over		Alle multimedieobjekter er kodet

		Skærmflimmer		Sprunget over		Side giver ikke skærmflimmer

		Scripter		Sprunget over		Der er ingen scripts, der ikke er tilgængelige

		Tidsindstillede svar		Sprunget over		Side kræver ikke tidsindstillede svar

		Navigationshyperlink		Sprunget over		Navigationslinkene er ikke repetitive

		Formularer



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Kodede formularfelter		Gennemført		Alle formularfelter er kodet

		Feltbeskrivelser		Gennemført		Der er en beskrivelse for alle formularfelter

		Alternativ tekst



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Alternativtekst for figurer		Gennemført		Figurer kræver alternativtekst

		Indlejret alternativ tekst		Gennemført		Alternativ tekst, der aldrig vil blive læst

		Knyttet til indhold		Gennemført		Alternativtekst skal være knyttet til noget indhold

		Skjuler anmærkning		Gennemført		Alternativtekst må ikke skjule anmærkning

		Alternativtekst for andre elementer		Gennemført		Andre elementer, der kræver alternativtekst

		Tabeller



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Rækker		Gennemført		TR skal være underordnet Table, THead, Tbody eller TFoot

		TH og TD		Gennemført		TH og TD skal være underordnet TR

		Overskrifter		Mislykkedes		Tabeller skal have overskrifter

		Regelmæssighed		Gennemført		Tabeller skal indeholde det samme antal kolonner i hver række og rækker i hver kolonne

		Oversigt		Sprunget over		Tabeller skal have en oversigt

		Lister



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Listeemner		Gennemført		LI skal være underordnet L

		Lbl og LBody		Gennemført		Lbl og LBody skal være underordnet LI

		Overskrifter



		Regelnavn		Status		Beskrivelse

		Passende indlejring		Sprunget over		Passende indlejring
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