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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.  Implementeringen af programmet og dets mål er fortsat, 
men ikke afsluttet, i 2021. 
 
 
Af opnåede resultater i perioden 2014-21 kan fremhæves følgende, idet der henvises til en mere detaljeret 
gennemgang af resultaterne i afsnit 3.1: 

• Under unionsprioritet 1 er produktionsværdien forøget med 8,14 mio. euro. Der er samtidig bevaret 

1.500 fuldtidsbeskæftigede, og der er skabt 137 nye job. Videre er der restaureret 1.351 km vandløb, 

som har skabt bedre akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer. 

• Under unionsprioritet 2 er akvakulturproduktionen forøget med 16.464 tons fisk og skaldyr. Værdien af 

den øgede akvakulturproduktion udgjorde i samme periode 43,35 mio. euro. 

• Under unionsprioritet 4 er der genereret 182 fuldtidsstillinger, og der er etableret 39 mikro- eller små 

virksomheder.  

• Under unionsprioritet 5 er der bevaret 624 fuldtidsbeskæftigede i forarbejdnings- og 

afsætningssektoren.  

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

 
Samlet under programmet var der ved udgangen af 2021 udvalgt 2.1051 projekter til støtte med et samlet 
offentlig bidrag svarende til i alt  95,9%  af den samlede økonomiske ramme for programmet 2014-20202. 
Den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger svarer til 67,1% af rammen. Med den planlagte 
åbning af ordninger i 2022 forventes den samlede programramme udmøntet. 

                                                           
1 Tallet omfatter afsluttede projekter samt projekter med aktive tilsagn. 

2 Bemærk, at der heri opgøres fremdrift ift. programmets ramme for samlet offentlig støtte i modsætning til bilagene 

for møder i overvågningsudvalgene, hvor der opgøres fremdrift ift. rammen for EU-medfinansiering. På grund af 

ændringer i medfinansieringssatser kan disse to tal afvige fra hinanden. 
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Samlet har programmet medvirket til at øge fiskeri- og akvakultursektorens bæredygtighed gennem tilskud 

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

sektorerne. Væsentligst kan fremhæves håndtering af landingsforpligtelsen og reduktion af uønskede 

fangster via tilskud til investeringer i fiskefartøjer samt vidensudvikling vedrørende f.eks. selektive 

redskaber eller nye teknologiske løsninger under tilskudsordningerne for 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 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. Der er fx 

gennemført et projekt hvis primære formål var at udvikle innovative, redskabstekniske metoder til at at 

nedbringe den utilsigtede bifangst af havpattedyr og havfugle i danske fiskerier med nedgarn. Endvidere er 

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

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

implementeringen af landingsforpligtelsen. Der er i løbet af 2021 givet tilsagn svarende til 91,3% af den 

samlede ramme. 

 
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. 
 
For unionsprioritet 2 er realiseringen af målene forsinket. Dette skyldes, at projekterne overvejende er 
omkostningskrævende og ofte tager længere tid at implementere. Tilskudsordningen Investering i 
akvakultur åbnede i oktober 2020 med en ny prioriteringsmodel hvor, der prioriteres efter mindst 
udledning til det omgivende miljø pr. produceret tons fisk. Der er i løbet af 2021 givet tilsagn således at 95% 
af den samlede ramme nu er udvalgt til støtte. I 2021 åbnede styrelsen endvidere udviklingsordningen 
Fælles indsatser akvakultur, der har fokus på projekter vedrørende ny viden om miljømæssig forsvarlig 
produktion. Programmålene forventes realiseret, og der er desuden ved programændringen opjusteret 
resultatmål for produktion med over 100% og nettofortjeneste med 36%. 
 
Under unionsprioritet 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 unionsprioritet 3 er der givet tilskud til dataindsamlingsopgaver, samt projekter der sigter på en 
fortsat stærk fiskerikontrol, herunder et nyt fartøj til fiskerikontrol. Under unionsprioritet 3 er 99,5 % af den 
samlede ramme udvalgt til støtte. Programmålene for UP 3 forventes fortsat realiseret. 
 
Formålet med indsatsen under unionsprioritet 4 er at bidrage til at nå den overordnede hovedmålsætning 

om at fremme job- og vækstskabende erhvervsudvikling i fiskeriområderne, og vedrører følgende temaer: 

• Etablering og udvikling af små virksomheder og mikrovirksomheder  

• Fremme af erhvervssamarbejde  
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• Fremme af innovation  

• Fremme af diversificeringen af den maritime økonomi  

For hele Unionsprioritet 4 er der i perioden 2014-21 givet tilsagn for samlede offentlige tilskud på 13,43 

mio. euro inklusiv drift af FLAG (88% af rammen). Det samlede offentlige tilskud til rate- og slutudbetalinger 

er i samme periode på 8,3 mio. euro (54% af rammen). 

De afsluttede projekter har genereret 182 fuldtidsstillinger. I 2021 afsluttedes der 29 projekter, og der 

tilsammen har skabt 3 nye virksomheder. Alle resultatmålene er dermed opfyldt.  

For unionsprioritet 5 Fremme af afsætning og forarbejdning er de r givet tilsagn for ca. 93 pct. af den 
samlede ramme. 
Under ordningen Produktions- og afsætningsplaner blev der i 2021 givet tilskud til   
producentorganisationernes arbejde for at nå målene i den fælles fiskeripolitik, herunder gennemførsel af 
aktiviteter under den fælles markedsordning vedrørende f.eks. bæredygtigt fiskeri og landingsforpligtelsen. 
Med programændringen i december 2021 blev rammen for unionsprioritet 5 nedsat.  Dette skyldes 
underansøgning og ikke-tilskudsberettigede projekter på forarbejdningsordningen (artikel 69) og 
afsætningsfremmeordningen (artikel 68). 
 
For unionsprioritet 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 under tilskudsordningen Integeret maritim politik. De 
modtagne ansøgninger svarede til den afsatte økonomiske ramme og omhandlede vidensindsamling 
vedrørende implementering af havstrategidirektivet. De tilsagn, der blev afgivet i 2021, forventes at 
bidrage væsentligt til, at målene indfries. 
 
Af nedenstående tabel fremgår oplysninger om de tilskudsordninger, som har været åbne for ansøgning i 
2021. Endvidere fremgår tilsagnsramme og afgivne tilsagn for de pågældende ansøgningsrunder.  
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Tabel 1: Oversigt over ansøgningsrunderne i 2021 

Unions-
prioritet 

Tilskudsordning Ansøgningsperiode 

Tilsagnsramme 
Tilsagn 

(Nationale + EU midler) 

(Mio. euro) (Mio. euro) 

2 
Investeringer i 
akvakultur 

16.10.2020 08.01.2021 5,25 5,23 

2 
Fælles indsatser 
akvakultur  

04.01.2021 01.03.2021  4,97  4,793 

3 
Fiskerikontrol 
Myndighed 

 
22.06.2021 

 
27.06.2021 

 
0,13 

 
0,13 

5 
Produktions- og 
afsætningsplaner 

 17.05.2021  14.06.2021 1,86 1,22 

6 
Integreret maritim 
politik 

20.11.2020 31.01.2021 1,45 1,45 

1 Eksklusiv genanvendelse af annullerede midler og forbrug af opsparing. 

 
Tilskudsordningen Fiskeri, natur og miljø var planlagt til åbning i 2021, men planlægges i stedet til åbning i 
2022. Tilskudsordningen Investeringer på fiskerfartøjet (artikel 38 og artikel 42) åbnede ikke for 
ansøgninger, som ellers planlagt. I 2022 forventes åbnet en ophugningsordning i Østersøen i stedet. 
Afvigelser i forhold til det forventede vil indgå i en kommende programændring. 
 
Med programændringen, der trådte i kraft december 2021 blev målene for en række resultat- og 
outputindikatorer justeret – primært i opadgående retning, eftersom programmålene i mange tilfælde 
allerede var nået. Med de realiserede åbninger af ordninger i 2021 samt den planlagte åbning af ordninger i 
2022 forventes samlet set, at programmålene vil blive nået for hovedparten af alle output og 
resultatindikatorer. Der er nærmere oplysninger for de enkelte indikatorer i afsnit 3. 
 
N+3 reglen er opfyldt for 2021.  
 
Fiskeristyrelsen gennemfører aktuelt en analyse af programmets endnu ikke gennemførte projekter og 
estimeret annulleringsprocenter pr. ordning. Centralt for de videre overvejelser er, at indsatsen rettes mod 
projekter, der kan gennemføres inden for de forordningsfastsatte frister, at projekterne med stor sikkerhed 
implementeres i praksis, og at åbningen af tilskudsordningerne kan ske uden væsentlige udviklingsarbejder. 
 

Implementeringen af programmet følges af Overvågningsudvalget. Overvågningsudvalget skal mødes 
mindst én gang om året, og udvalget skal behandle gennemførelsen af programmet samt fremskridt med 
hensyn til realisering af målene. I 2021 blev der afholdt to møder. 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. 
 
Resultater og viden fra udviklings- og innovationsprojekterne støttet af EHFF og senere hen også af 
tilsvarende projekter støttet af EHFAF vil fremgå af en vidensbank på Fiskeristyrelsens hjemmeside. Dette 
omfatter de tre innovationsordninger: 

- Fællesindsatser fiskeri 
- Fællesindsatser akvakultur 
- Fiskeri, natur og Miljø. 

                                                           
3 1 sag afventer jurisk afklaring 
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3.0 Gennemførelse af EU-prioriteter  

3.1 Overblik over gennemførelsen 

Programmet nærmer sig sin afslutning. 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. Målene 

søges endvidere opnået gennem åbning af ansøgningsrunder i den resterende del af programperioden. 

 

Unionsprioritet 1: 

Samlet er der på Unionsprioritet 1 i perioden 2014-21 givet tilsagn til 1.3994 projekter, og det samlede 

offentlige tilskud er på 107,3 mio. euro (96,0 % af rammen). I samme periode er der afsluttet 995 projekter, 

og den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 55,7 mio. euro (49,8% af rammen). Med 

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

programramme udmøntet. 

 

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

levedygtighed i fiskeriet, da produktionsværdien i perioden 2014-21 er blevet øget med 8,14 mio. euro, og 

nettofortjenesten er øget med 1,24 mio. euro. Der er samtidig bevaret 1.500 fuldtidsbeskæftigede, og der 

er skabt 137 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 2014-21 er restaureret 1.351,9 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 2014-21 givet tilsagn til 73 projekter, og det samlede 

offentlige tilskud er på 26,1 mio. euro, svarende til 95,4 % af den samlede ramme. I perioden er 40 

projekter afsluttet, og den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 12,5 mio. euro, 

svarende til 45,7 % 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. Efter endt sagsbehandling af 

ansøgninger fra runderne i sluningen af 2020 og starten af 2021 forventes at målene nås. 

 

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 

                                                           
4 Annullerede projekter ikke medregnet 
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ansøgningsrunde gennemført i 2021, havde fokus på projekter vedrørende en mere miljøeffektiv 

produktion pr. tons produceret fisk, idet en økologisk produktion blev prioriteret. Resultatindikatoren for 

”øget produktion fra recirkulerede anlæg” er på nuværende tidspunkt kun 44% af målet, men med afgivne 

tilsagn fra den seneste runde, forventes en målopfyldelse på mindst 80%. Målet for den frivillige indikator 

”øget økologisk akvakulturproduktion” er foreløbig nået med 73%.  

 

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

med 16.463 tons fisk og skaldyr i perioden 2014-21. Heraf udgør forøgelsen i den økologiske 

akvakulturproduktion kun 2.220 tons. Værdien af den øgede akvakulturproduktion udgjorde i samme 

periode 43,3 mio. euro, mens ændringen i nettooverskuddet i perioden var på 6,67 mio. euro.  

  

Unionsprioritet 3: 

For hele Unionsprioritet 3 er der i perioden 2014-21 givet tilsagn til 158 projekter, og det samlede offentlige 

tilskud er på 87,5 mio. euro. Der er i samme periode afsluttet 133 projekter og det samlede offentlige 

tilskud til rate- og slutudbetalinger er på 82,0 mio. euro. 

 

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

programramme udmøntet. 

 

Under unionsprioritet 3 er 99,5 % af den samlede ramme udvalgt til støtte og 93,2 % af den samlede 

ramme er udbetalt. Programmålene for unionsprioritet 3 forventes fortsat realiseret. 

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

Styrelsen foretog på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen og EU-Kommissionens pilotskrivelse om 

manglende implementering af pointsystemet en gennemgribende gennemgang af 

administrationsgrundlaget på pointområdet samtidig med, at alle overtrædelsessager tilbage fra 2016 og 

frem vurderes i forhold til point. EU-Kommissionen har den 12. januar 2022 lukket pilotsagen 

 

Unionsprioritet 4: 

For hele Unionsprioritet 4 er der i perioden 2014-21 givet tilsagn til 304 projekter og det samlede offentlige 

tilskud er på 13,43 mio. euro (88% af rammen). Det samlede offentlige tilskud til rate- og slutudbetalinger 

er i samme periode på 8,3 mio. euro (55% af rammen). 

Heraf er der er givet tilsagn til 248 projekter (eksklusiv drift af FLAG5), og det samlede offentlige tilskud til 

disse er på 10,41 mio. euro. Af disse er i samme periode afsluttet 168 projekter, og det samlede offentlige 

tilskud til rate- og slutudbetalinger er på 6,6 mio. euro.  

 

                                                           
5 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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Mål 4.1 har med 182 skabte heltidsbeskæftigede arbejdspladser og 4.2 Opretholdt beskæftigelse med 237 

heltidsbeskæftigede arbejdspladser, og 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 39 virksomheder, svarende til 

en målopfyldelse på 105%. 

 

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 uklare, og det vil derfor være et fokusområde i den 

nye programperiode. 

 

Unionsprioritet 5: 

Samlet er der på Unionsprioritet 5 i perioden 2014-21 givet tilsagn til 65 projekter, og det samlede 

offentlige tilskud er på 14,6 mio. euro (93% af rammen). I samme periode er 45 projekter afsluttet, og den 

samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 10,1 mio. euro (64% af rammen). 

 

I forhold til det oprindelige program har der været underansøgning og ansøgning med ikke 
tilskudsberettigede projekter på forarbejdningsordningen (artikel 69) og afsætningsfremmeordningen 
(artikel 68).  
 

En af effekterne ved de gennemførte projekter under unionsprioritet 5 er, at der i perioden 2014-21 er 

bevaret 624 fuldtidsbeskæftigede i forarbejdnings- og afsætningssektoren. Resultatmålet om en øget 

mængde af akvakulturproduktionen, der er ASC certificeret, er under evaluering. Der har samlet set været 

2 projekter vedr. ASC-certificering. 

 
Målene for outputindikatorer forventes nået i programperioden. 
 

Unionsprioritet 6: 

I perioden 2014-21 er der på Unionsprioritet 6 givet tilskud til 12 projekter, og det samlede offentlige 

tilskud er på 3,3 mio. euro (100% af rammen). Heraf er 5 projekter er afsluttet i perioden, og den samlede 

offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 1,7 mio. euro (52% af rammen). 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.  

 

Nedenfor gennemgås udviklingen på de tilskudsordninger, der har været åbne for ansøgninger i 2021.  
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Tabel 2: Overblik over implementeringen af programmet i 2021 fordelt på unionsprioriteter 

Unionsprioritet Hovedinformation om implementeringen 

1 

Miljømæssigt 
bæredygtigt, 
ressourceeffektivt, 
innovativt, 
konkurrencedygtig
t og vidensbaseret 
fiskeri 

Fiskeri, natur og miljø 
Formålet med ordningen er at fremme miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, 
konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri ved at støtte marin innovation, beskytte og genoprette 
marin biodiversitet og økosystemer, samt støtte udsætning af ål. 
 
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.  
 
Ordningen åbnede ikke i 2021. I perioden 2014-20 er der givet 83 tilsagn til projekter under 
tilskudsordningen, Fiskeri, natur og miljø, og det samlede offentlige tilskud er på 33,04 mio. euro (99% 
af rammen). I samme periode er i alt 42 projekter afsluttet, og den samlede offentlige udgift til rate- og 
slutudbetalinger til disse er på 16,50 mio. euro (49% af rammen). 
 
 
Investeringer på fiskerihavne og landingssteder 
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 2021. 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 4,77 mio. euro (99% af rammen). I samme periode er i alt 18 projekter afsluttet og udbetalt. Den 
samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger til disse er på 2,88 mio. euro (60% 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.  

Ordningen åbnede ikke i 2021. Ansøgninger om tilskud til forundersøgelse er prioriteret 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 vedtagne 
statslige vandområdeplaner.  

I perioden 2014-21 er der givet 961 tilsagn til projekter under tilskudsordningen, Vandløbsrestaurering, 
og det samlede offentlige tilskud er på 45,95 mio. euro (103% af rammen). I samme periode er i alt 718 
projekter afsluttet, og den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 22,98 mio. euro 
(51% af rammen). 
 
 

2 

Fremme af 
miljømæssigt 
bæredygtigt, 
ressourceeffektivt, 
innovativt, 
konkurrencedygtig

Investeringer i akvakultur 
Formålet med tilskud under ordningen Investeringer i akvakultur, er at øge akvakulturproduktionen og 
at fremme en miljømæssig bæredygtig, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig akvakultursektor i 
overensstemmelse med Akvakulturstrategien.  
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t og vidensbaseret 
akvakultur 

I 2021 blev der sagsbehandlet ansøgninger fra runden, der løb fra 16. oktober 2020 til 8. januar 2021, og 
der blev givet tilsagn for 5,24 mio. euro, såedes at hele rammen blev udnyttet. 

I perioden 2014-21 er der givet 50 tilsagn til projekter under tilskudsordningen, og det samlede 
offentlige tilskud er på 16,2 mio. euro (94% af rammen). I samme periode er i alt 31 projekter afsluttet, 
og den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 6,6 mio. euro (55% af rammen). 
 

3 

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

Fællesindsatser akvakultur 
Formålet med ordningen er at styrke den teknologiske udvikling, innovation og vidensoverdragelse 
inden for akvakultur ved at yde tilskud til undersøgelser, forsøg og pilotprojekter. 
 
I perioden 2014-21 er der givet 23 tilsagn til projekter under tilskudsordningen, og det samlede 
offentlige tilskud er på 9,88 mio. euro (100% af rammen). I samme periode er i alt 9 projekter afsluttet, 
og den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 3,26 mio. euro (32% af rammen). 
 

3 

Implementering af 
den fælles 
fiskeripolitik (data 
og fiskerikontrol) 

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

Ordningen åbnede ikke i 2021. Kommissionen har oplyst, at rapporteringen for dataindsamling skal 
repræsentere ét 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 49,57 mio. euro (99% af rammen). På nuværende tidspunkt i perioden er 20 delprojekter afsluttet, 
og den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 49,18 mio. euro (98% af rammen). 
 
 
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 en ansøgningsrunde i 
2021, med ansøgningsfrist 27. juni. Rammen var 0,13 mio. euro (1 mio. kr.), og der blev givet tilsagn for 
hele beløbet. 

Samlet er der i perioden 2014-21 givet tilsagn til 137 projekter og det samlede tilskud er på 37,89 mio. 
euro (100% af rammen). I perioden er 113 projekter afsluttet, og den samlede offentlige udgift til rate- 
og slutudbetalinger er på 32,84 mio. euro (87% af rammen). Der er i 2021 gennemført fysisk kontrol af 
22,0 % af den samlede landede mængde fisk mod 14,6% i 2020 og 26,3% i 2019. Faldet i 2021 er ligesom 
i 2020 relateret til Covid 19 restriktioner.  
 

4 

Øget 
beskæftigelse og 
territoriel 
samhørighed 

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

Der er givet tilsagn for 0.33 mio. euro i 2021. 

5 

Fremme af 
afsætning og 
forarbejdning 

Produktions- og afsætningsplaner 
Formålet med ordningen er at stille finansiering til rådighed, så producentorganisationerne inden for 

fiskeri og akvakultur kan bidrage til udmøntning af målene i den fælles fiskeripolitik. Ordningen skal 

fremme aktiviteter, der bidrager til centrale mål om bæredygtighed og reduktion af uønskede fangster. 

Tilsagn om tilskud gives til forberedelse og gennemførelse af produktions- og afsætningsplaner på 

baggrund af en godkendt produktions- og afsætningsplan. Ansøgningsperioden løb fra d. 17. maj 2021 til 

og med d. 14. juni 2021. Tilskudsrammen var på 1,86 mio. euro , og der er givet tilsagn for 1,23 mio. 

euro. 
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6 

Fremme af 
gennemførelsen af 
den integrerede 
havpolitik 

IMP 

Formålet med ordningen er at yde tilskud til offentlige myndigheders projekter, som fremmer 
beskyttelsen af havmiljøet og kendskabet til havmiljøets tilstand med henblik på at oprette de 
overvågningsprogrammer og indsatsprogrammer, som er fastsat i direktiv 2008/56/EF. 
 
Ansøgningsrunden for Integreret maritim politik sluttede 31.01.2021. Rammen var 1,45 mio. euro, og 
der blev givet tilsagn til 6 projekter for 100% af rammen. I perioden 2014-21 er de samlede offentlige 
udgifter til tilsagn på 3,33 mio. euro (100% af rammen), og heraf er udbetalt 1,74 mio. euro (52% af 
rammen). Der er givet tilsagn til 12 projekter, hvoraf 5 er afsluttet 

7 

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 
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 2014-21 er de samlede offentlige udgifter til tilsagn på 15,71 mio. euro (99% af rammen), og 
heraf er udbetalt 15,71 mio. euro. Der er givet tilsagn til 83 projekter, hvoraf alle 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. 

3.2.1 Resultatindikatorer 

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

tilbagevirkende kraft 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 justere de udbetalingsbeløb parallelt med justeringer i betalingsanmodningen 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 
(2023)  

Årlig værdi  Kumulativ 
værdi  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Et mindre 
belastet havmiljø 
pga. fiskeri, 
herunder 
færre/ingen 
uønskede 
fangster 

1.4.a - Ændring i 
uønskede fangster 

Tons 5.000 0 0 1.429,5  
 

158,7 
 

2.089  125 10 - - - 
3.812,1 
6 

1.4.b - Ændring i 
uønskede fangster 

% 25 0 0 36 32 9,7 0 0 - - -  

1.13. - Viden om og 
til fremme af 
reduktion af 
uønskede fangster 
og 
landingsforpligtelse 

Antal 
analyser og 
pilotprojekter 

8 0 0 0 0 0 
 
 

4  

3 - - - 7 

2 

Bedre akvatisk 
biodiversitet og 
vandøkosystemer 
gennem 
beskyttelse og 
genopretning 

1.11 - Omfang af 
opnået god 
økologisk tilstand 

Km. 
restaureret 
vandløb mhp. 
god økologisk 
tilstand 

 
1.700 

 
0 

 
0 

 
 65,2  

 
 160,1 

 
 242,1  

 
 364,8 

249,3 
 

270,3 
- - 

 
1.351,9  

1.12 - Mere viden 
om fiskeriets 
påvirkning af og 
samspil med det 
marine økosystem 

Antal 
analyser og 
pilotprojekter 

5 0 0 0 0 0 3 0 - - - 3 

4 

Bedre 
konkurrenceevne 
og levedygtighed 
i fiskeriet, 
herunder 
kystfiskeri 

1.1 - Ændring i 
produktionsværdi 

1.000 € 8.000 0 0 884  
 

467,3 
 

0 6.666,7 96,6 21 - - 8.135,8   

1.2 - Ændring i 
produktionsmængde 

Tons 2.200 0 0 66  128 0  1.900 100 2.003 - - 4.197  

1.3 - Ændring i 
nettofortjeneste 

1.000 € 1.800 0 0 801  
209,68 

 
8 
  

161  36,3 27,2 - - 1.243  

1.7 - Skabt 
beskæftigelse 

FTE7 180 0 0 5  10 -  100 12 10,5 - - 137,5  

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

7 Fuldtidsækvivalenter. 
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1.8 - Opretholdt 
beskæftigelse 

FTE 1.480 0 0 65 
89 

 
15 1.302 20 8,5 - - 1.499,5  

1.9.a – Ændring i 
antallet af 
arbejdsrelaterede 
skader og ulykker 

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

1.9.b – Ændring i 
procent af 
arbejdsrelaterede 
skader og ulykker i 
forhold til det 
samlede antal 
fiskere 

% -3,7 0 0 0 0 0 0 0 - - -  

 

 

Tabel 3.2: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 2 

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

Specifikt mål  Resultat-indikator  Måleenhed  Målværdi 
(2023)  

Årlig værdi  Kumulati
v værdi  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2 

Fremme af 
akvakultur-
virksomheders 
konkurrenceevne og 
levedygtighed, 
herunder forbedring 
af sikkerheds eller 
arbejdsvilkårene, 
navnlig for SMV’er 

2.1 - Ændring i 
mængden af 
akvakulturproduktion 

Tons 15.500 0 0 1.200  2.150  2.613  2.366  7.055 1.079 - - 16.463,5  

2.2 - Ændring i 
værdien af 
akvakulturproduktion 

1.000 € 40.000 0 0 5.844 12.051 7.076 14.222 1.599 2.560 - - 43.353.6  

2.3 - Ændring i 
nettooverskud 

1.000 € 
6.000 

0 0 143  1.123   1.889  2.632   227 660 - - 
6.673 

   

2.10 - Ændring i 
mængden af 
økologisk 
akvakulturproduktion 

Tons 3.000 0 0    700  400 959 161  0 0 - - 2.220   

2.11 - Ændring i 
mængden af 
produktion fra 
recirkulerede anlæg 

Tons 15.000 0 0 
 

700 
  

 
1.473 

 
2.004 

 
2.335 

  

355  989 - - 7.856  

3 

Beskyttelse og 
genopretning af 
akvatisk 
biodiversitet og 

2.5 - Ændring i 
mængden af 
produktion fra 
recirkulerede anlæg 

Tons 3.000       0 0 - - 0 
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styrkelse af de 
økosystemer, der er 
knyttet til 
akvakultur, og 
fremme af 
ressourceeffektivite
t i akvakulturen 
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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 
(2023)  

Årlig værdi  Kumulativ 
værdi  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Forbedring og 
tilvejebringelse 
af videnskabelig 
viden og 
indsamling og 
forvaltning 
heraf 

3.B.1 - Forøgelse i 
andelen af opfyldte 
data calls 

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

2 

Tilskud til 
overvågning, 
kontrol og 
håndhævelse, 
ved fremme af 
institutionel 
kapacitet og en 
effektiv offentlig 
administration 
uden at øge den 
administrative 
byrde 

3.A.1 - Antal 
konstaterede 
alvorlige 
overtrædelser 

Antal 40 14 4 278 24 31 15 169 1910 - - 150 

3.A.2 - Landinger, 
der har været 
genstand for fysisk 
kontrol 

% 10 0 0 4,6 31,211 20,4 26,3 14,6 22,0 - -  

 

  

                                                           
 

 
9 Foreløbigt – i 2022 vil der fortsat behandles sager, hvor overtrædelsen er fra 2020 

10 Foreløbigt – i 2022 vil der fortsat behandles sager, hvor overtrædelsen er fra 2021 

11 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 control” 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-
indikator  

Måleenhed  Målværdi 
(2023)  

Årlig værdi  Kumulativ 
værdi  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

Økonomisk vækst, 
social inklusion, flere 
jobs, 
beskæftigelsesegnethed 
og arbejdsmobilitet i 
kyst- og 
indlandssamfund, der 
er afhængige af fiskeri 
og akvakultur 

4.1 - Skabt 
beskæftigelse 

FTE 180 0 0 0 32,5  66,2   
 

11,45 
   

62.1   9,5 - - 181,75  

4.2 - 
Opretholdt 
beskæftigelse 

FTE 227 0 0 0 
 

39,5 
 

 
88,5 

  
19,25  

 
74,5 

  

15,7 - - 243  

4.3 - Nye 
virksomheder 
etableret 

Antal 37 0 0 0 
 

6 
 

8  3 19      3  - - 39  

 

 

 

Tabel 3.5: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 5 

Fremme af afsætning og forarbejdning 

Specifikt mål Resultat-indikator 
Måleenh

ed 

Målvær
di 

(2023) 

Årlig værdi  Kumulativ værdi  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

   
 
Forbedring af 
markedsordning
en for fiskevarer 
og akvakultur-
produkter12 

5.1.a - Ændring i 
værdien af første 
salg fra PO5 

1.000 € 72.000 0 0 0 0 0 0 0 - - - 0 

5.1.b - Ændring i 
mængden af første 
salg fra PO5 

Tons 210.000 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 

                                                           
12 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 0 013 75 297  219  16 17  - - 624  

 

Unionsprioritet 6 IMP 

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

 

 

  

                                                           
13 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. 2016-2021 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 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. 

 

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 

Udvalgte relevante 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

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

6 1.4 - Antal projekter     5 0 0 0 0 0 2 1 1 - - 4 

 

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

6 1.4 - Antal projekter     35 0 0 95 
 

44 
 

11 1 4 0 - - 
 

155 
  



 

20 

 

 

 

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

6 1.4 - Antal projekter     14 0 0 0 0 0 2 4 1 - - 
7 
  

 

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

6 1.3 - Antal projekter    17 0 0 0 1 2 0 0 0 - - 3 

 

 

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 

Udvalgte relevante 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

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

6 1.6 - Antal projekter +14 162 690 0 0 80 74  107  

 
119 

  

178  190 - - 
 

748 
  

 

 

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

Ikke inkluderet i resultatrammen 

 

                                                           
14 + 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 

Udvalgte relevante 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Artikel 42 Merværdi, 
produktkvalitet og 
anvendelse af 
uønskede fangster 

3 
1.3 - Antal 
projekter 

+ 

37 

50 0 0 27 16  3 1 2 0 - - 
 

49 
  

 

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

3 
1.3 - Antal 
projekter 

+ 15 0 0 0 1 3 1 6 4 - - 
 

15  

 

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 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Artikel 26 Innovation (+ 
art. 44.3) 

3 

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

    11 0 0 0 0    2  2 2 2 - - 
 

8  

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

3 

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

    4 0 0 0 0 0 2 2 0 - - 4  
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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 2 -  - 
 

8 
  

 

 
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 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

3 
2.2 - Antal 
projekter 

+ 18 32 0 0   3  8 7    7  3 3 - - 31  

 

 

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-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 
Artikel 48.1.e, i og j 
ressourceeffektivitet 
akvakultur 

6 
2.2 - Antal 
projekter 

+ - 10 - - 
 
- 

- - 0  0 0 - - 0  
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Artikel 51 Forøgelse af 
akvakulturbrugs 
potentiale 

6 
2.2 - Antal 
projekter 

+ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 

 

 
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 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi 

Indikator Inkluderet i 
resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

  

Artikel 56 
Foranstaltninger 
vedrørende 
dyresundhed og 
dyrevelfærd 

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

 

 

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 

 Artikel 77 Data 
Indsamling 

6 
3.2 - Antal 
projekter 

+ 1 2 0 0 0 1 0 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 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Artikel 76 
Fiskerikontrol 

6 
3.1 - Antal 
projekter 

+ 59 141 0 19 36 13 9   10  9 13 - - 109  
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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. 

Udvalgte relevante 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi Indikator Inkluderet i 

resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 Artikel 62.1.a Tilskud til 
forberedelse 

8 
4.2 - Antal projekter 
om forberedende 
tilskud 

+ 11 11 0 0 0 10 0 0 0 0 - - 10 

 

Artikel 63 
Gennemførelse af 
lokaludviklings-
strategier 

8 
4.1 - Antal 
strategier 

+ 10 10 0 0 10 0 0 0 0 0 - - 10 

 Artikel 64 
samarbejdsaktiviteter 

8 4.3 - Antal projekter    1 0 0 0 115 0 0 0 0 - - 1  

 

 

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 1 0 - - 3 

  
Artikel 67 
Oplagringstilskud 

3 
5.2 - Antal 
projekter 

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

  
Artikel 68 
Afsætningsforanstaltninger 

3 
5.2 - Antal 
projekter 

    10 0 0 0 0 4 1 4 5 - - 
 

14 
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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 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi 

Indikator Inkluderet 
i resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 

Artikel 69 
Forarbejdning af 
fiskevarer og 
akvakulturprodukter 

3 
5.3 - 
Antal 
projekter 

+ 7 13 0 0 0 4 9    8  1 2 - - 
 

24  

 

 

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 
relevante 
foranstaltninger 

Tematisk 
mål 

Outputindikatorer Kumulativ 
værdi 

Indikator Inkluderet i 
resultat-
rammen 

Milepæl 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 
Artikel 
80.1.c 
IMP 

6 
6.2 - Antal 
projekter 

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

 

 

 

 

 

  

                                                           
15 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 EHFF16 

Unionsprioritet 
Delmål 
(2018) 

Målværdi 
(2023) 

Kumulativ 
værdi 

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

1 

Miljømæssigt 
bæredygtigt, 
ressourceeffektivt, 
innovativt, 
konkurrencedygtigt 
og vidensbaseret 
fiskeri 

12.700.000 111.760.291 55.669.684 - - 12.020.496 13.996.520 11.629.203 5.487.746 7.001.020 5.534.700 0 0 

2 

Miljømæssigt 
bæredygtigt, 
ressourceeffektivt, 
innovativt, 
konkurrencedygtigt 
og vidensbaseret 
akvakultur 

9.000.000 27.374.150 12.499.760 - - 745.406 1.562.039 2.853.873 3.749.105 2.797.925 791.411 0 0 

3 

Implementering af 
den fælles 
fiskeripolitik (data og 
fiskerikontrol) 

36.300.000 87.916.387 82.022.651 - - 22.732.121 15.228.734 8.996.457 10.470.378 10.646.090 9.871.831 4.077.039 0 

4 
Beskæftigelse og 
territoriel 
samhørighed17 

2.300.000 15.217.404 8.327.154 - - 1.450.614 2.811.547 1.014.244 1.986.098 1.064.650 0 0 0 

5 
Markedsføring og 
forarbejdning 

5.400.000 15.652.951 10.034.478 - - 1.175.687 1.636.680 2.726.031 2.076.143 896.688 1.523.247 0 0 

                                                           
16 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. Finansielle 

data opdateres såfremt der sker ændringer ift status på udbetalte beløb. i forbindelse med administrativ kontrol og revision 

17 Data under unionsprioritet 4 er afrapporteret af det nuværende Bolig- og Planstyrelsen (tidligere Erhvervsstyrelsen) 
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6 

Fremme 
implementering af 
den integrerede 
maritime politik 

1.100.000 3.333.334 1.744.979 - - 268.958 - 348.313 1.127.708 0 0 0 0 

7 Teknisk bistand - 15.885.727 15.712.669 - - 900.387 4.370.912 4.550.885 1.558.844 2.445.179 949.995  936.467 0 

3.3 Finansielle data 

Tabel 6: Finansielle data for EHFF 

 
EU-prioritet Udvalgt specifikt 

mål 
Temat

isk 
mål 

Foranstal
tning 

Samlet 
offentligt 

bidrag 

EHFF-bidrag Bidrag til 
klima-

forandrings
-mål fra 

EHFF 

EHFF- 
med-

finansi
e-

ringssa
ts 

Samlede 
støtte-

berettigede 
udgifter til 
foranstalt-

ninger, som 
er udvalgt 
til støtte 

Samlet 
offentligt 
bidrag til 

foranstalt-
ninger, som 
er udvalgt 
til støtte 

Andel 
af den 
samled

e 
tildelin
g, som 

er 
omfatt

et af 
udvalg

te 
foranst

alt-
ninger 

Bidrag til 
klima-

forandrings
-mål med 

de 
foranstaltni
nger, der er 
udvalgt til 

støtte 

Samlede 
støtteberet-

tigede 
udgifter, 

som 
modtagern

e har 
anmeldt til 
forvaltnings

-
myndighed

en 

Samlede 
støtteberet-

tigede 
offentlige 
udgifter, 

som 
modtagern

e har 
anmeldt til 
forvaltnings

-
myndighed

en 

Andel af 
de 

samlede 
støtteber
ettigede 

offentlige 
udgifter, 

som 
modtager

ne har 
anmeldt, 
ud af den 
samlede 
tildeling 

Bidrag til 
klimafora
ndringsm
ål ud af 

de 
samlede 
støtteber
ettigede 

offentlige 
udgifter, 

som 
modtage
rne har 

anmeldt 
til 

forvaltni
ngs-

myndigh
eden 

Anta
l 

udva
lgte 
oper
atio
ner 

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

1 

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

1. Nedbringelse af 
fiskeriets 
belastning af 
havmiljøet 

6 

Artikel 37 3.260.782 2.445.586  75,0% 2.374.169 2.374.169 72,8%  1.837.479 1.837.479 56,4% - 5 

Artikel 38 11.402.428 8.551.821 3.420.728 75,0% 21.633.249 9.294.533 81,5% 2.788.359 13.987.052 6.239.698 54,7% 1.871.909 224 

Artikel 39 
+ Artikel 

44.1.c 
9.116.743 6.837.557 2.735.022 75,0% 7.608.021 7.606.624 83,4% 2.281.987 2.780.671 2.780.064 30,5% 834.019 17 

Artikel 
43.2 

1.290.658 967.994 - 75,0% 2.586.642 1.293.321 100,2% - 2.586.642 1.293.321 100,2% - 3 

2. Beskyttelse og 
genopretning af 
akvatisk 
biodiversitet 

6 

Artikel 
40.1.b-g, 
i + Artikel 

44.6 

21.111.022 15.833.267 7.506.327 - 23.059.793 23.059.793 109,2% 7.867.818 11.831.804 11.831.804 56,0% 3.969.474 60  
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44.727.063 33.545.297 12.245.098 - 45.948.935 45.948.931 102,7% 12.834.799 22.985.175 22.984.502 51,4% 6.475.417 961  

3. Sikring af 
balance mellem 
fiskerikapacitet og 
de 
fiskerimuligheder, 
der er til rådighed 

6 Artikel 36 1.342.185 1.006.638 402.655  1.263.940 1.263.940 94,1% 379.181 1.263.933 1.263.933 94,1% 379.179 2 

3 Artikel 32 
 

681.879 
 

511.409            

4. Fremme af 
fiskeri-
virksomheders 
konkurrenceevne 
og levedygtighed 

3 Artikel 42 4.950.254 3.712.691 - 75,0% 5.171.782 1.890.390 38,2% - 3.317.295 1.269.402 25,6%  - 71  

3 
Artikel 

43.1 + 3 
3.524.787 2.643.591 1.057.436 75,0% 7.792.071 3.477.017 98,6% 1.043.105 3.358.307 1.590.199 45,1% 477.059 24  

5. Støtte til 
styrkelse af 
teknologisk 
udvikling og 
innovation 

3 

Artikel 26 
+ 44.3 

5.989.391 4.492.043 - 75,0% 6.811.511  6.277.798 104,8% - 2.213.724 1.988.971 33,2% - 22  

Artikel 28 4.363.099 3.272.324 - 75,0% 4.847.163 4.847.163 111,1% - 2.590.310  2.590.310  59,4% - 9 

2 

Fremme af 
miljømæssigt 
bæredygtigt, 
ressourceeffek
tivt, 
innovativt, 
konkurrenced
ygtigt og 
videnbaseret 
fiskeri 

1. Støtte til 
styrkelse af 
teknologisk 
udvikling og 
innovation 

3 Artikel 47 9.659.204 7.244.402 - 75,0% 9.841.488  9.483.125   98,2% - 2.858.665 2.858.665 29,6% - 22 

2. Fremme af 
akvakulturvirksom
heders 
konkurrenceevne 
og levedygtighed 

3 
Artikel 
48.1a-
d,f-h 

17.314.789 12.986.092 - 75,0% 29.045.845 10.979.452 63,4% - 26.039.506 9.240.572 53,4% - 34  

3. Beskyttelse og 
genopretning af 
akvatisk 
biodiversitet og 
styrkelse af de 
økosystemer, der 
er knyttet til 
akvakultur, og 
fremme af 
ressourceeffektivit
et i akvakulturen 

6 
Artikel 

48.1.e, i 
og j 

  -  14.782.870 5.239.842 -  0 0 -  16 

3. Beskyttelse og 
restaurering af 
akvatisk 
biodiverisitet 
relateret til 
akvakultur og 
fremme af 
ressourceeffektiv 
akvakultur 

6 Artikel 51 400.157 300.118 120.047 75,0% 400.523  400.523   100,1%  120.156 400.523  400.523  100,1% 120.156 1 
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4. Fremme af 
akvakultur med et 
højt miljø-
beskyttelses-
niveau og fremme 
af dyresundhed 

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

3 

Fremme af 
gennemførels
en af den 
fælles 
fiskeripolitik 

1. Forbedring og 
tilvejebringelse af 
videnskabelig 
viden 

6 Artikel 77 50.118.846 40.095.077 - 80,0% 49.586.564 49.569.000 98,9% - 49.185.895 49.185.882 98,1% - 21  

2. Støtte til 
overvågning, 
kontrol og 
håndhævelse 

6 

Artikel 76 
2a-d 

19.964.367 17.967.930  90% 20.718.900 20.051.870 100,0%  15.817.043 15.156.449 75,9%  132 

Artikel 76 
2e 

17.833.173 12.483.221  70% 17.841.131 17.841.131 100,0%  17.680.320 17.680.320 99,1%  5 

4 

Forøgelse af 
beskæftigelse
n og den 
territoriale 
samhørighed 

  8 

Artikel 
62.1.a 

972.983 467.032 - 48,0% 842.795 842.795 86,6% - 170.724 170.724 17,6% - 11  

Artikel 63 14.228.012 6.829.446 2.731.778 48,0% 34.613.430 12.574.289 88,4% 2.414.263 18.948.351 8.140.027 57,2% 1.562.885 303  

Artikel 64 16.409 7.877 - - 32.805 16.403 - - 32.805 16.403 - - 1 

5 
Fremme af 
afsætning og 
forarbejdning 

1. Forbedring af 
markeds-
ordningen 

3 

Artikel 66 6.505.564 4.879.173 - 75,0% 8.408.812 6.279.257 96,5% - 6.369.500 4.749.772 73.0% - 13     

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

Artikel 68 4.678.391 3.508.793 - 75,0% 6.162.025 4.156.490 88,8% - 2.900.201 1.960.023 41,9% - 23  

2. Tilskyndelse til 
investeringer 

3 Artikel 69 4.468.996 3.351.747 - 75,0% 13.655.105 4.174.775 93,4% - 11.082.277 3.324.683  74,4% - 29 

 

Fremme af 
den 
integrerede 
havpolitiks 
gennemførels
e 

Udvikling af IMP 6 
Artikel 
80.1.c 

3.333.334 2.500.000 1.000.000 75,0% 3.328.952 3.328.952 99,9% 998.685 1.744.979 1.744.979 52,4% 523.493 12  

  Teknisk bistand Artikel 78 15.885.727 11.914.295 - 75,0% 15.712.669 15.712.669 98,9% - 15.712.669 15.712.669 98,9% - 83 
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Note: De gråmarkerede søjler er beregnet automatisk.  

Note: I opgørelsen indgår sager med tilsagns-/udbetalingsdato til og med 31. december 2021. 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 

 

Konstaterede forhold og tilhørende tiltag. 

Rigsrevisionen påpegede i deres beretning fra 2018 om tilskudsområdet, at styrelsen skulle rette op på 

kontrollen med antagelighed og 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 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 2021. 
 

Opfølgning på Rigsrevisionens beretning om tilskud på fiskeriområdet og Kammeradvokatens efterfølgende 

undersøgelse påvirkede fortsat sagsbehandlingen i 2021. I december 2021 nedsatte Fiskeristyrelsen en 

intern task force, som har til opgave at gennemgå mere end 400 ældre tilskudssager. Arbejdet forventes 

afsluttet i 1. halvår 2022.  

 

Samlet målopfyldelse. 

Målene i programmet forventes gennemført, når de sidste ansøgningsrunder er afsluttet i 2022. Der er 

særlig opmærksomhed på at få afsluttet alle projekter hvor der er givet tilsagn, og Fiskeristyrelsen følger op 

på de projekter, der nærmer sig afslutning. Fiskeristyrelsen har bl.a. udsendt henvendelser til kommuner, 

der har større 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 2021 og det meste af 

2022 er begge opfyldt ved udgangen af 2021. Målene for de indikatorer, hvor målet endnu ikke er nået, 

søges opnået gennem åbning af ansøgningsrunder i den resterende del af programperioden, og ved den 

førnævnte opfølgning med henblik på at fremme gennemførelsen af projekterne mest muligt.  

 

Det videre arbejde med programmet. 

Styrelsen planlægger at udarbejde udkast til en programændring, som vil give mulighed for at yde tilskud til 

ophugning i Østersøen, og ikke som tidligere planlagt tilskudsordningen investeringer på fiskefartøjer.. 

 

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

blevet forsinket på grund af arbejdet med udmøntning af den danske del af brexit-reserven. 

http://www.fiskeristyrelsen.dk/
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Implementeringen af det nye program 2021-2027 er påbegyndt i 2021, hvor de første tilskudsordninger 

blev åbnet. 

Der er i perioden 2014-2021 hidtil opgivet projekter, som havde modtaget tilsagn om tilskud, for i alt 18,9 

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

ansøgningsrunder, hvorved disse fortsat indgår i finansieringen af programmålene.   

Særlige udfordringer som følge af eksterne faktorer. 

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.  

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

perioden 1. juni 2016 til 1. juni 2019.   EU-Kommissionen har pr. 12. januar 2022 lukket sagen om 

pilotprojektskrivelsen vedr. den manglende implementering og forvaltning af pointsystemet. 

I løbet af 2021 har Fiskeristyrelsen gennemgået en række sager og tildelt point i 25 overtrædelser begået i 

perioden 1. juni 2019 til årsskiftet 2022. 

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 2021 gennemført fysisk kontrol af 22,0 % af den samlede landede mængde fisk. Tilsvarende er der 

gennemført fysisk kontrol af 6,7 % af antallet af landinger. 

 

År 2021 

Landet mængde i tons18 i 
Danmark 

711.215 

                                                           
18 Levende vægt 
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Kontrolleret mængde i tons* 
(kontrol i havn og kontrol ved 
opkøber) 

156.780 

Kontrolfrekvens (mængde) 22,0% 

  

Antal landinger i Danmark 57.796 

Kontroller (kontrol i havn, 
kontrol til søs og kontrol ved 
opkøber) 

3.868 

Kontrolfrekvens (antal) 6,7 % 

 

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 

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.  

Et IT-baseret system for antagelighedsvurderinger er udviklet og idriftsat i første halvår 2021. Det IT-
baserede system anvendes løbende til gennemgang af sager. Den interne task force for gennemgang af 
ældre tilskudssager, der er nedsat i december 2021, gennemgår ligeledes alle sagerne for antagelighed.  
 
Forvaltningsmyndigheden oplyser om reglerne om antagelighed jf artikel 10 i forordning nr. 5082014 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 2022. 
 

https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsguide/
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6.0 Oplysninger om foranstaltninger, der er truffet for at efterleve artikel 

41, stk. 8  

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

klimaforandringer. 

 

7.0 Oplysninger om foranstaltninger, der er truffet for at sikre 

offentliggørelse af tilskudsmodtagere  

Projekter, der modtager tilskud under den Europæiske Hav-og Fiskerifond (EHFF), offentliggøres19 via en 

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

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. september 2021 og opdateres hvert 

halve år - senest 21. januar 2022. 

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

fiskeriudviklingsprogram/ 

 

8.0 Aktiviteter i tilknytning til evalueringsplanen og syntesen af 

evalueringerne 

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 er det en del at den 

løbende evaluering, at styrelsen efter de enkelte ansøgningsrunder foretager en intern og ekstern 

                                                           
19 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, operationsresuméer, osv. på styrelsens 

hjemmeside i overensstemmelse med national lov og EU-lov. 

 

https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsmodtagere-under-fiskeriudviklingsprogram/
https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsmodtagere-under-fiskeriudviklingsprogram/
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evaluering. Der er således også i 2021 foretaget løbende evaluering af Hav- og 

Fiskeriudviklingsprogrammet. 

De interne evalueringer gennemføres, når alle ansøgninger er sagsbehandlet på en ordning. Evalueringen 

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

Forud for de enkelte ansøgningsrunder i 2021 har styrelsen desuden gennemført eksterne evalueringer, 

førend ordningerne er igangsat. Her har målgrupperne givet indspark 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 2021 er 

blevet tilrettet 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, 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 

bekendtgørelsen for hver tilskudsordning i høring, inden denne træder i kraft. Styrelsen foretager dermed 

en løbende evaluering af alle ordningerne. 

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. Evalueringen 

resulterede i 10 konkrete anbefalinger. Der er siden gennemført en række tiltag for at implementere disse 

anbefalinger – et arbejde der har været beskrevet løbende i årsrapporterne for EHFF. 

I 2021 kan der særligt fremhæves tiltag for 2 af anbefalingerne 

 

• Stigning i beløbsgrænse i forbindelse med indhentning af tilbud.  For EHFAF hæves beløbsgrænsen, så 

Fiskeristyrelsen først kræver indsendelse af to tilbud, når der er udgifter på 100.000 kr.  

• Understøt relevans og vidensspredning. Der er i 2021 udviklet en ny vidensbank til styrelsens 

hjemmeside, hvor der kan søges information om projekter under de tre innovationsordninger: Fælles 

indsatser fiskeri, Fælles indsatser akvakultur og  Fiskeri, natur og miljø 

Desuden indgår anbefalingerne  i overvejelserne om udmøntningen af det kommende program 2021-2027. 

 

 9.0 Borgerresumé 

EU’s Hav- og fiskerifond anvender i hele programperioden samlet ca. 208 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.  



 

37 

 

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, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Miljøstyrelsen og Erhvervsstyrelsen 

(pr. 21. januar 2021 ændret til Bolig- og Planstyrelsen), og den samlede programramme er ca. 277 mio. 

euro. 

Det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram EHFF 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 to programændringer, hvoraf den seneste blev godkendt 1. 

december 2021. 

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

(samlet offentlig bidrag) svarende til i alt ca. 96,7 pct.  af den samlede økonomiske ramme for programmet. 

Det vil sige, at der er givet tilsagn om tilskud for 268 mio. euro (1.993 mio. kr.) til og med 2021. Med den 

planlagte åbning af ordninger i 2022 forventes den samlede programramme på godt 277 mio. euro (ca. 

2.061 mio. kr.) udmøntet.  

 

I 2021 åbnede de nedenfor nævnte 5 tilskudsordninger, hvor der var en samlet tilskudsramme på 13,6 mio. 

euro (102 mio. kr.).  

Unions
-
priorit
et 

Tilskudsordning Ansøgningsperiode 

Tilsagnsramme 
Tilsagn 

(Nationale + EU midler) 

(Mio. euro) (Mio. euro) 

2 
Investeringer i 
akvakultur 

16.10.2020 08.01.2021 5,25 5,23 

2 
Fælles indsatser 
akvakultur  

04.01.2021 01.03.2021  4,97  4,7920 

3 
Fiskerikontrol 
Myndighed 

 
22.06.2021 

 
27.06.2021 

 
0,13 

 
0,13 

5 
Produktions- og 
afsætningsplaner 

 17.05.2021 14.06.2021 1,86 1,22 

6 
Integreret maritim 
politik 

20.11.2020 31.01.2021 1,45 1,45 

 

Ministeriet forventer, at med de oven for nævnte ordninger samt den planlagte åbning af ordninger i 2022, 

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

                                                           
20 1 sag afventer jurisk afklaring 
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Der er til og med 2021 afsluttet 1.515 projekter, hvoraf investeringsprojekter på fiskefartøjer og akvakultur 

samt vandløbsrestaureringsprojekterne udgør 971.  

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 til 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.  Effekten af de gennemførte projekter er en bedre konkurrenceevne og 

levedygtighed i fiskeriet, da produktionsværdien i programperioden er blevet øget med 8,14 mio. euro, og 

nettofortjenesten er øget med 1,24 mio. euro. Der er samtidig bevaret 1.500 fuldtidsbeskæftigede, og der 

er skabt 137 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. 

Der er i alt givet tilskud til restaurering af 1.352 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 73 projekter, hvoraf 39 er afsluttet. De afsluttede projekter har 

allerede indfriet de fleste resultatmål; således er den samlede akvakulturproduktion forøget med 16.463 

tons fisk og skaldyr i programperioden. Værdien af den øgede akvakulturproduktion udgjorde i samme 

periode 43,3 mio. euro, mens ændringen i nettooverskuddet i perioden var på 6,67 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 

færre miljøbelastende stoffer pr. produceret enhed. 

Den frivillige indikatore”øget produktion fra recirkulerede anlæg” er et stykke fra målet, men realiseres alle 

projekter i den netop gennemførte ansøgningsrunde, kan der opnås en målopfyldelse på 97%. Denne 

ansøgningsrunde havde fokus på projekter vedr en mere miljøeffektiv produktion pr. tons produceret fisk, 

idet en økologisk produktion blev prioriteret. Målet for den frivillige indikator ”øget økologisk 

akvakulturproduktion” er pt. realiseret med en værdi på 2.219 ton svarende til 73% af målet. 

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 funktionsdygtigtig  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. 
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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 disse er opjusteret ved den 

programændingen i december 2021. Målet for resultat indikatoren ”Skabte nye virksomheder” på 37 er 

foreløbig nået med 105%. 

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 uklare 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 programperioden er bevaret 624 arbejdspladser i forarbejdnings- og afsætningssektoren. Der har 

samlet set været 3 projekter vedr. ASC-certificering, hvoraf 1 er opgivet, og 1 er afsluttet. Effekten af denne 

på den samlede produktion af asc-certificeret akvakultur forventes at blive evalueret inden 

programperiodens udløb. 

Det forventes, at den samlede ramme til unionsprioritet 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) er der givet 

tilsgan for 96,5% af rammen. 

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 2014-21 givet tilskud til 12 projekter, hvoraf 5 også er afsluttet i perioden.  

Resultater og viden fra udviklings- og innovationsprojekterne støttet af EHFF og senere hen også af 
tilsvarende projekter støttet af EHFAF vil i 2022 fremgå af en vidensbank på Fiskeristyrelsens hjemmeside. 
Dette omfatter de tre innovationsordninger: 

- Fælles indsatser fiskeri 
- Fælles indsatser akvakultur 
- Fiskeri, natur og miljø. 
 

10.0 Rapport om gennemførelsen af finansielle instrumenter  

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

 

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 

 

4.10 – Sikker 

 

4.11 – Skib 

 

4.12 – Turisme 

 

4.13 – Transport  
 
Horisontale foranstaltninger 

 

5.1 – Kapacitet 

 

5.2 – Klima 

 

5.3 – Naboer 

 

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

politikområdet, koordinatorerne af de horisontale foranstaltninger eller medlemmerne af 

styringskomitéerne/koordinationsgrupper) i overvågningsudvalget for programmet? 

 Ja 

 Nej 

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

 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 1.663.216 euro 

ENI  

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"? (Specificér 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. 22. april 2022 

Oversigt over medlemmer og suppleanter i Overvågningsudvalget for Hav- og 

fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF 2014-2020)  

Institution / 

organisation  
Rolle  Navn  

Adresse  Kontaktinformation  

Gade  
Post 

#  
By  Mail  

Ministeriet for 
fødevarer, landbrug  
og fiskeri, 
Fiskeristyrelsen  
  

Formand  
Joan  
Reimann  

Nyropsgade 30  1780  
København 

V  
jore@fiskeristyrelsen.dk  

Ministeriet for 
fødevarer, landbrug, 
og fiskeri, 
Fiskeristyrelsen  
  

Suppleant 
for  
formanden  

Marie  
Louise  
Flach de 

Neergaard  

Nyropsgade 30  1780  
København 

V  
marnee@fiskeristyrelsen.d

k  

Ministeriet for 
fødevarer, landbrug, 
og fiskeri,  
departement  

  

medlem  Maria Krohn           mkro@mfvm.dk  

Ministeriet for 
fødevarer, landbrug, 
og fiskeri,  
departement  

  

medlem  
Peter Lomholdt 

Langdahl 
      pelol@fvm.dk 

Miljøministeriet,  
Miljøstyrelsen  

  
medlem  

Lars  
Kjellerup  
Larsen  

Tolderlundsvej 

5  
5000  Odense C  lla@mst.dk  

Miljøministeriet,  
Miljøstyrelsen  

  
suppleant  

Jørgen  
Grundvad  
Nielsen  

Haraldsgade 

53  
2100  

København 

Ø  
joegn@mst.dk  

Erhvervsministeriet,  
Søfartsstyrelsen  

  
medlem  

Anders  
Viborg 
Kristense 
n   

Carl Jacobsens 

vej 31  
2500  Valby  avk@dma.dk  

Erhvervsministeriet,  
Erhversstyrelsen,  
Decentral  
Erhvervsfremme  

medlem  
Mia  
Andersen  

Vejlsøvej 29  8600  Silkeborg  MiaAnd@erst.dk  

Erhvervsministeriet,  
Erhversstyrelsen,  
Decentral  
Erhvervsfremme  

suppleant  
Emma 

Grepperud 

Krog  
Vejlsøvej 29  8600  Silkeborg  

emmkro@erst.dk  

Indenrigs- og 

boligministeriet, 

Bolig- og 

planstyrelsen  

Medlem  
Heidi B. 

Nielsen  
Slotsgade 1, 2.  
sal  

4800  Nykøbing F  heinie@erst.dk  

mailto:pelol@fvm.dk
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Indenrigs- og 

boligministeriet, 

Bolig- og 

planstyrelsen  

Suppleant  
Morten  
Boye  
Hansen  

Slotsgade 1, 2.  
sal  

4800  Nykøbing F  morhan@erst.dk  

Dansk Akvakultur  medlem  
Niels  
Dalsgaard   

   2920  
Charlottenlu 

nd  
ned@musholm.com  

Dansk Akvakultur  suppleant  
Brian  
Thomsen  

Vejlsøvej 51  
8600  

Silkeborg  
brian@danskakvakultur.d

k   

Danmarks  
Fiskehandlere  

Medlem   N.N.              

Danmarks  
Fiskehandlere  

suppleant   N.N.      

Landdistrikternes 

Fællesråd  
medlem  

Arne  
Haahr  
Hansen  

Tybovej 2  6040  Egtved  arne@haahr-hansen.dk  

Landdistrikternes 

Fællesråd  
suppleant  

Noa  
Jankovic  

Tybovej 2    
6040  

Egtved  noa@landdistrikterne.dk  

Marine Ingredients  
Denmark  

medlem  

Anne  
Mette  
Bæk  

Axeltorv 3, 6.  
sal  

1609  København V  amb@maring.org  

Marine Ingredients  
Denmark  

suppleant  
Johannes 

Palsson   

Axeltorv 3, 6.  
sal  

1609  
København V  

jp@ffskagen.dk  

Kommunernes  
Landsforening  

medlem  
Erik  
Flyvholm  

Nørregade 12  7673  Harboøre  erik.flyvholm@lemvig.dk   

Kommunernes  
Landsforening  

suppleant  
Charlotte  
Weber  

Weidekampsga 
de 10  

2300  
København S  cweb@kl.dk  

Danske Havne   Medlem  
Susanne 

Isaksen  

Bredgade 23,  
2.tv.  

1260  
København K  

si@danskehavne.dk  

Danske Havne   suppleant  
Karina L. 

Sørensen  

Bredgade 23,  
2.tv.  

1260  
København K  

kls@danskehavne.dk  

Danish Seafood 

Association  
medlem  

Thomas 

Jespersen  
Sejrs Alle 34  

8240  
Riskov  tj-consult.dk@mail.tele.dk   

Danish Seafood 

Association  
suppleant  

Poul  
Melgaard 

Jensen  

H.C.Andersens 

Boulevard 37,1  
1553  København V  pmj@danishseafood.org  

Danmarks  
Fiskeriforening PO  

medlem  

Ole  
Lundberg  
Larsen  

Axelborg, 
Axeltorv 3, 6.  
sal   

1609  København V  oll@dkfisk.dk   

Danmarks  
Fiskeriforening PO  

suppleant  

Ivan  
Krarup  
Jensen  

Axelborg, 
Axeltorv 3, 6.  
sal   

1609  København V  ikj@dkfisk.dk   

Danmarks Pelagiske 

PO  
medlem  

Esben 

Sverdrupjense

n  

Axelborg, 
Axeltorv 3, 6.  
sal   

1609  København V  es@pelagisk.dk  

Danmarks Pelagiske 

PO  
suppleant  

Lise  
Laustsen  

Axelborg, 
Axeltorv 3, 6.  
sal   

1553  København V  ll@pelagisk.dk  
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3F  
Faglig Fælles  
Forbund  

medlem  N.N.   
Kampmannsga 
de 4  

1790  København V     

3F  
Faglig Fælles 

Forbund  

suppleant   N.N.  
Kampmannsga 
de 4  

1790  København V     

WWF  medlem  
Henrike 

Semmler  
Svanevej 12  

240 
0  

København 

NV  
henrike.semmler@wwf.dk  

WWF  suppleant   N.N.              

Danske Regioner  medlem  
Torben  
Kronborg Pihl  

Niels Bohrs Vej 

30  
9220  Aalborg Øst  tkp@rn.dk  

Danske Regioner  Suppleant  N.N.              

FLAG-repræsentant 

(FLAG Nord)  
medlem  

Svend  
Bjørnager  

Strandvejen  
123, Lønstrup,   

980 
0  

Hjørring  fiskerilagnord@gmail.com   

Danmarks  
Sportsfiskerforbund  

medlem  

Lars  
Brinch  
Thygesen  

Skyttevej 4  7182  Bredsten  
lbt@sportsfiskerforbundet.

d k   

Danmarks  
Sportsfiskerforbund  

suppleant  

Kaare  
Manniche 

Ebert  

Skyttevej 4  7182  Bredsten  
kme@sportsfiskerforbund

et. dk   

Dansk  
Amatørfiskerforenin 
g  

medlem   N.N.              

Dansk  
Amatørfiskerforenin 
g  

suppleant  
Flemming  
Kjærulf   

Kystvej 26A  
580 
0  

Nyborg  fkjerulf@mail.dk  

Fiskeriets  
Arbejdsmiljøråd  

medlem  

Flemming  
Nygaard 

Christens en  

Auktionsgade 

1B  
6700  Esbjerg  flemming@f-a.dk  

Fiskeriets  
Arbejdsmiljøråd  

suppleant  
Karsten 

Korsgaard  

Auktionsgade 

1B  
6700  Esbjerg  karsten@f-a.dk  

Danmarks  

Naturfredningsforen 

ing  

medlem  

Cathrine  

Pedersen  

Schirmer  

Masnedsøgade 

20  
2100  

København 

Ø  
cathrine@dn.dk  

Danmarks  

Naturfredningsforen 

ing  

suppleant   N.N             

DTU Aqua  

National 
Correspond
e 
nt  

Jørgen 

Dalskov  
         jd@aqua.dtu.dk  

Foreningen for  

Skånsomt  

Kystfiskeri  

Medlem  

Henriette 

Birch Hansen 
Nordhavnsvej 

6A  

300 

0  
Helsingør  henriette@fskpo.dk  

Foreningen for  

Skånsomt  
Suppleant  

Marc Eskelund  

Nordhavnsvej 

6A 
3000 Helsingør 

marc@fskpo.dk  

mailto:henriette@fskpo.dk
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Kystfiskeri  

 

 


