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1.0 Identifikation 

CCI-nr. 2014DK14MFOP001 

Betegnelse 
European Maritime and Fisheries Fund – Operational 

Programme for Denmark 

Udgave 2018 

Rapporteringsår 2018 

Dato for overvågningsudvalgets 

godkendelse af rapporten 
21.05.2019 

 

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. 2018 var således programmets femte år og første år i den 
anden politiske aftale (2018-2020). 
 
2018 var et konsolideringsår efter de organisatoriske forandringer i Forvaltningsmyndigheden, hvor 
fiskeriområdet blev overflyttet fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet og dermed udskilt 
fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 
 
Som følge af den organisatoriske ændring og Rigsrevisionens gennemgang af administrationsgrundlaget jf. 
afsnit 4 blev fem ordninger udskudt til åbning senere i 2019 og der var kun få åbne tilskudsordninger i 2018 
på tværs af unionsprioriteterne. Flere projekter, hvor der i tidligere år er givet tilsagn, er blevet afsluttet. 
Programmet kan i 2018 præsentere resultater for unionsprioritet 1 om Miljømæssigt bæredygtigt, 
ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri, unionsprioritet 2 om 
Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur, 
unionsprioritet 3 om Implementering af den fælles fiskeripolitik (data og fiskerikontrol), unionsprioritet 4 
om Beskæftigelse og territoriel samhørighed samt unionsprioritet 5 om Markedsføring og forarbejdning. 
Der er også afsluttet de to første projekter under unionsprioritet 6 om Fremme af implementeringen af den 
integrerede maritime politik. Forvaltningsmyndigheden følger løbende gennemførelsen.  
 
Af nedenstående tabel fremgår de tilskudsordninger, som har været åbne for ansøgning i 2018. Endvidere 
fremgår tilsagnsramme og afgivne tilsagn.  
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Tabel 1: Oversigt over ansøgningsrunderne i 2018 

Unions-
prioritet 

Tilskudsordning Ansøgningsperiode Tilsagnsramme 
(Nationale + 
EU midler) 
(Mio. euro) 

Tilsagn 
(Mio. euro) 

1 Vandløbsrestaurering 
01.05.2018 24.05.2018 

17,611 1,73 
03.08.2018 25.09.2018 

3 
Dataindsamling 21.12.2017 01.02.2018 7,17 7,01 

Fiskerikontrol Myndighed 15.11.2018 31.01.2019 19,62 18,4 

4 
Lokale aktionsgrupper fiskeri 
(FLAG) 

Afhænger af den lokale FLAG’s 
projektgodkendelse 

2,33 2,22 

1 Der er afsat en indikativ ramme til runde 1 og 2 på hhv. 7,49 mio. euro og 10,12 mio. euro. Rammen er indikativ, idet den ikke 

nødvendigvis skal udnyttes fuldt ud. 
2 Der er afsat en indikativ ramme på hhv. 17,45 mio. euro til tilskud med 70 % EU medfinansiering (indkøb af kontrolfartøj)  

 til tilsagn i 2018 og 2,15 mio. euro til tilskud med 90 % EU medfinansiering (fx udvikling af IT) til tilsagn i 2019. 
3 Eksklusiv genanvendelse af annullerede midler og forbrug af opsparing. 

 

Implementeringen af programmet følges af Overvågningsudvalget. Overvågningsudvalget skal mødes 
mindst én gang om året, og udvalget skal behandle gennemførsel af programmet samt fremskridt med 
hensyn til realisering af målene. I 2018 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. 
 
Der har siden 2014 været tilknyttet en facilitator til EHFF-programmet. Facilitatoren har vejledt potentielle 

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

forarbejdning. Facilitatoren er finansieret af teknisk bistand. 

  

3.0 Gennemførelse af EU-prioriteter  

3.1 Overblik over gennemførelsen 

Nedenfor gennemgås udviklingen på de tilskudsordninger, der har været åbne for ansøgninger i 2018.  
 

Tabel 2: Overblik over implementeringen af programmet fordelt på unionsprioriteter 

Unionsprioritet Hovedinformation om implementeringen 

1 

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

Vandløbsrestaurering 
Der var to ansøgningsrunder på vandløbsrestaurering i 2018. Den 1. runde var 1. maj 2018 – 24. maj. 
2018, og den 2. runde var 3. august 2018 – 25. september 2018. I 2018 er der afsat en indikativ ramme 
til runde 1 og 2 på hhv. 7,49 mio. euro og 10,12 mio. euro og samlet givet tilsagn for 1,73 mio. euro. Det 
samlede tilsagn omfatter årets ansøgningsrunder, tidligere års ansøgningsrunder samt anulleringer. 
Rammen er indikativ, idet den ikke nødvendigvis skal udnyttes fuldt ud. Årsagen til, at rammen endnu 
ikke er udnyttet fuldt ud, er, at sagsbehandlingen har været forsinket pga. IT-problemer således, at 
tilsagn for 2. ansøgningsrunde først er afgivet i 2019. 

Ansøgninger om tilskud til forundersøgelse prioriteres efter bedste omkostningseffektivitet og forud for 
ansøgninger om etablering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Ansøgninger om 
tilskud til etablering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering prioriteres efter 
følgende prioriteringskriterier: 1) Omkostningseffektivitet, 2) Muligheden for, at dambrugserhverv kan 
videreføres eller omlægges inden for projektområdet under hensyn til miljøpåvirkningen, 3) Vandløb 
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omfattet af nationale handleplaner for truede fiskearter, eller vandløb i Natura 2000-områder, hvor 
vandløbsfauna indgår i udpegningsgrundlaget, og 4) Projektets virkning i forhold til forbedrede forhold 
for fiskebestandene i vandløbet, der medvirker til opnåelse af det konkrete miljømål fastlagt i de 
vedtaget statslige vandområdeplaner 2015-2021.  

I perioden 2014-18 er der givet 698 tilsagn til projekter, og det samlede offentlige tilskud er på 30,45 
mio. euro. I samme periode er i alt 266 projekter afsluttet, og den samlede offentlige udgift til rate- og 
slutudbetalinger er på 7,3 mio. euro. 
 
Samlet er der på Unionsprioritet 1 i perioden 2014-18 givet tilsagn til 1.100 projekter inklusiv til del-
projekter, og det samlede offentlige tilskud er på 67,75 mio. euro. I samme periode er der afsluttet 465 
projekter, og den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 16,9 mio. euro. 

Effekten af de gennemførte projekter under unionsprioritet 1 har været en bedre konkurrenceevne og 
levedygtighed i fiskeriet, da produktionsværdien i perioden 2014-18 er blevet øget med 1,618 mio. euro, 
og nettofortjenesten er øget med 0,992 mio. euro. Der er samtidig bevaret 149 fuldtidsbeskæftigede, og 
der er skabt 15 nye job. 

I perioden er der også skabt bedre akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer gennem beskyttelse og 
genopretning af vandløb, da der i perioden 2014-18 er restaureret 905 km. vandløb med henblik på at 
opnå god økologisk tilstand. 
 

2 

Fremme af 
miljømæssigt 
bæredygtigt, 
ressourceeffektivt, 
innovativt, 
konkurrencedygtig
t og vidensbaseret 
akvakultur 

Ingen ordninger på Unionsprioritet 2 var åbne i 2018. 

Samlet er der på Unionsprioritet 2 i perioden 2014-18 givet tilsagn til 73 projekter inklusiv til del-
projekter, og det samlede offentlige tilskud er på 18,33 mio. euro. I perioden er 20 projekter afsluttet, og 
den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 7,33 mio. euro. 

Effekten af projekterne under unionsprioritet 2 har været, at den samlede akvakulturproduktion er 
forøget med 4.887 tons fisk og skaldyr i perioden 2014-18. Heraf udgør forøgelsen i den økologiske 
akvakulturproduktion 409 tons. Værdien af den øgede akvakulturproduktion udgjorde i samme periode 
25,22 mio. euro, mens ændringen i nettooverskuddet i perioden var på 0,65 mio. euro. 
 

3 

Implementering af 
den fælles 
fiskeripolitik (data 
og fiskerikontrol) 

Dataindsamling 
Ordningen var åben for ansøgning i perioden 21. december 2017 med ansøgningsfrist 1. februar 2018. 
Tilskudsrammen var på 7,17 mio. euro, og der er givet tilsagn for 7,01 mio. euro til 3 projekter.  

Kommissionen har oplyst, at rapporteringen for dataindsamling skal repræsentere ét 
dataindsamlingsarbejdsprogram for perioden 2014-2017 og ét dataindsamlingsprogram for perioden 
2018-2020. Samlet er der i perioden 2014-18 givet tilsagn til 15 delprojekter, og det samlede offentlige 
tilskud er på 35,91 mio. euro. I perioden er 12 delprojekter afsluttet, og den samlede offentlige udgift til 
rate- og slutudbetalinger er på 26,96 mio. euro. 

Fiskerikontrol 
Ansøgningsperioden var 15. november 2018 med ansøgningsfrist den 31. januar 2019. Tilskudsrammen 
var på 19,6 mio. euro, og der blev givet tilsagn for 18,4 mio. euro. Der var primært tale om tilsagn om 
tilskud til indkøb af kontrolfartøj i 2018 med et tilsagn på ca. 17,45 mio. euro, mens det resterende 
tilsagn blev givet i 2018 til bl.a. IT-udvikling. 
 
Samlet er der i perioden 2014-18 givet tilsagn til 131 projekter og det samlede tilskud er på 32,27 mio. 
euro. I perioden er 78 projekter afsluttet, og den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger 
er på 8,12 mio. euro. 
 
For hele Unionsprioritet 3 er der i perioden 2014-18 givet tilsagn til 146 projekter, og det samlede 
offentlige tilskud er på 68,18 mio. euro. Der er i samme periode afsluttet 90 projekter, og det samlede 
offentlige tilskud til rate- og slutudbetalinger er på 35,08 mio. euro. 
 
Der er i 2018 gennemført fysisk kontrol af 20,4 % af den samlede landede mængde fisk. Tilsvarende er 
der gennemført fysisk kontrol af 8,05 % af antallet af landinger. Styrelsen har på baggrund af kritik fra 
Rigsrevisionen påbegyndt en gennemgribende gennemgang af administrationsgrundlaget på 
pointområdet. Som følge heraf må der forventes væsentlige ændringer i, hvornår en overtrædelse 
kategoriseres som alvorlig, sammenlignet med tidligere år. I 2018 er der konstateret 312 potentielt 
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alvorlige overtrædelser, men det endelige antal forventes at være markant lavere. Dette kan dog først 
endeligt verificeres efter, at gennemgangen af administrationsgrundlaget er færdiggjort. 

4 

Øget 
beskæftigelse og 
territoriel 
samhørighed 

FLAG-projekter 
Under unionsprioritet 4 er der udviklet en støtteordning til udviklings-aktiviteter i fiskeriområder (Lokale 
aktionsgrupper i fiskeriet, FLAG). 

Den samlede ramme for FLAG i 2018 var 2,3 mio. euro, og der er givet tilsagn for 2,22 mio. euro. 

Den samlede bevilling til FLAG-indsatsen i programperioden 2014-2020 er EUR 5.321.205 fra EHFF. 

Rammen til projekter for årene 2016, 2017 og 2018 har i alt været på EUR 6.732.885 og der er givet 
tilsagn for EUR 7.054.595. Grunden til, at der er forskel på rammerne og de midler, der er givet i tilsagn, 
er, at de midler, som ikke bliver brugt i projekterne, går tilbage til FLAG-gruppen, som kan uddele dem 
igen. Årsagen til, at der kan blive midler tilovers, er fx hvis projekter bliver opgivet, eller projekterne har 
brugt færre penge end budgetteret. 

Ved udgangen af 2018 var der afsluttet 77 projekter. I løbet af 2018 er der igangsat 65 projekter. De 
afsluttede projekter har genereret 99 fuldtidsstillinger, og der er etableret 11 mikro- eller små 
virksomheder. Der er pr. 31/12-18 udbetalt 22,2% af projektmidlerne. 

FLAG-ordningen udgør hele Unionsprioritet 4. 

5 

Fremme af 
afsætning og 
forarbejdning 

Ingen ordninger på Unionsprioritet 5 var åbne i 2018. 

Samlet er der på Unionsprioritet 5 i perioden 2014-18 givet tilsagn til 51 projekter, og det samlede 
offentlige tilskud er på 9,76 mio. euro. I samme periode er 19 projekter afsluttet, og den samlede 
offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 4,50 mio. euro.  

En af effekterne ved de gennemførte projekter under unionsprioritet 5 er, at der i perioden 2014-18 er 
bevaret 75 fuldtidsbeskæftigede i forarbejdnings- og afsætningssektoren. 
 

6 

Fremme af 
gennemførelsen af 
den integrerede 
havpolitik 

Ingen ordninger på Unionsprioritet 6 var åbne i 2018. 

I perioden 2014-18 er der på Unionsprioritet 6 givet tilskud til 5 projekter, og det samlede offentlige 
tilskud er på 1,47 mio. euro. To ud af fem projekter er afsluttet i perioden, og den samlede offentlige 
udgift til rate- og slutudbetalinger er på 1,13 mio. euro. 

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 2014-18 er det samlede offentlige tilskud på 5,87 mio. euro, og det tilsvarende beløb er også 
udbetalt. 

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. 

73.2.1 Resultatindikatorer 

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

tilbagevirkende kraft i hhv. 2016 og 2017 grundet bortfald eller ændringer af afsluttede projekter samt 
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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 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. Tilsvarende er der taget 23 yderligere sager ud, som er udbetalt i 2. halvår 

2018. Dette har effekt på de afsluttede projekter i årene 2017 og 2018. Effekten og omfanget af revisionen 

er uddybet i afsnit 4.0 Forhold, der har indflydelse på programresultaterne, og korrigerende 

foranstaltninger, der er truffet. Endelig er der taget 12 sager ud på Fiskerikontrol, ikke-fartøjer og 1 sag 

vedrørende Fiskerikontrol, fartøjer som ikke er vurderet støtteberettigede.  

Herunder listes de resultatindikatorer, der er berørt af ovenstående: 

 1.1 

 1.2 

 1.3 

 1.4.a 

 1.4.b 

 1.7 

 1.8 

 1.9.a 

 1.9.b (der er ikke registreret værdier så opgørelsen er ikke påvirket) 

 1.11 

 2.1 

 2.2 

 2.3 

 3.A.1 (der er ikke registreret værdier så opgørelsen er ikke påvirket) 

 3.A.2 (der er ikke registreret værdier så opgørelsen er ikke påvirket) 

 4.1 (kun reguleret i 2017) 

 4.2 (kun reguleret i 2017) 

 4.3 (kun reguleret i 2017)
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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 0 444 320 2018 - - - - - 2.782 

1.4.b - Ændring i 
uønskede fangster 

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

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

Antal 
analyser og 
pilotprojekter 

8 0 0 0 0 0 - - - - - 0 

2 

Bedre akvatisk 
biodiversitet og 
vandøkosystemer 
gennem 
beskyttelse og 
genopretning 

1.11 - Omfang af 
opnået god 
økologisk tilstand 

Km. 
restaureret 
vandløb mhp. 
god økologisk 
tilstand 

1.700 0 0 254 272 3801 - - - - - 905 

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

Antal 
analyser og 
pilotprojekter 

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

4 

Bedre 
konkurrenceevne 
og levedygtighed 
i fiskeriet, 
herunder 
kystfiskeri 

1.1 - Ændring i 
produktionsværdi 

1.000 € 1.710 0 0 884  506  228  - - - - - 1.618  

1.2 - Ændring i 
produktionsmængde 

Tons 0 0 0 66  3  125  - - - - - 194 

1.3 - Ændring i 
nettofortjeneste 

1.000 € 1.800 0 0 801 183 8  - - - - - 992  

1.7 - Skabt 
beskæftigelse 

FTE2 180 0 0 5  -    10  - - - - - 15  

1.8 - Opretholdt 
beskæftigelse 

FTE 180 0 0 65 29 55  - - - - - 149  

                                                           
1 Fiskeristyrelsen afventer opdaterede værdier for 2018 fra Miljøstyrelsen. 
2 Fuldtidsækvivalenter. 
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1.9.a – Ændring i 
antallet af 
arbejdsrelaterede 
skader og ulykker 

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

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 - - - - -  

 

 

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  Kumulativ 
værdi  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

2 

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

2.1 - Ændring i 
mængden af 
akvakulturproduktion 

Tons 7.000 0 0  1.874  3.013 - - - - - 4.887  

2.2 - Ændring i 
værdien af 
akvakulturproduktion 

1.000 € 19.000 0 0 747 12.468  12.008 - - - - - 25.223  

2.3 - Ændring i 
nettooverskud 

1.000 € 
4.400 

0 0 137  457  55  - - - - - 648  

2.10 - Ændring i 
mængden af 
økologisk 
akvakulturproduktion 

Tons 3.000 0 0 400 9 0 - - - - - 409 

2.11 - Ændring i 
mængden af 
produktion fra 
recirkulerede anlæg 

Tons 15.000 0 0 0 1.456 0 - - - - - 1.456 
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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 20 14 2 0 3 (312)3 - - - - - 331 

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

% 10 0 0 4,6 31,24 20,4 - - - - -  

                                                           
3 Styrelsen har på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen påbegyndt en gennemgribende gennemgang af administrationsgrundlaget på pointområdet. Som følge heraf må der forventes 

væsentlige ændringer i, hvornår en overtrædelse kategoriseres som alvorlig sammenlignet med tidligere år. I 2018 er der konstateret 312 potentielt alvorlige overtrædelser, men det 

endelige antal forventes at være markant lavere. Dette kan dog først endeligt verificeres efter, at gennemgangen af administrationsgrundlaget er færdiggjort. 
6 I årsrapporten 2016 var der ved en fejl anført en værdi på 71. 
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Tabel 3.4: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 4 

Beskæftigelse og territoriel samhørighed 

Specifikt mål  Resultat-
indikator  

Måleenhed  Målværdi 
(2023)  

Årlig værdi  Kumulativ 
værdi  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

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

4.1 - Skabt 
beskæftigelse 

FTE 30 0 0 0 23  76  - - - - - 99  

4.2 - 
Opretholdt 
beskæftigelse 

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

4.3 - Nye 
virksomheder 
etableret 

Antal 20 0 0 0 5 6  - - - - - 11  

 

 

Tabel 3.5: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 5 

Fremme af afsætning og forarbejdning 

Specifikt mål Resultat-indikator 
Måleenhe

d 
Målværd
i (2023) 

Årlig værdi  Kumulativ 
værdi  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 

   
 
Forbedring af 
markedsordninge
n for fiskevarer 
og akvakultur-
produkter 

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

1.000 € 8.000 0 0 -203.707 237.937 -123.020 - - - - - -88.789 

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

Tons 0 0 0 36.598 -33.794 14.904 - - - - - 17.708 

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

1.000 € 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 

5.1.e - Ændring i 
mængden af 
akvakulturproduktio
n, der er certificeret 
(ASC) 

Tons 15.000 0 0 0 0 0 - - - - - 0 
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2 

Tilskyndelse til 
investeringer i 
forarbejdnings- 
og afsætnings-
sektoren. 

5.2.a - Bevaret 
beskæftigelse 

FTE 30 0 0 06 75 0 - - - - - 75 

 

Unionsprioritet 6 IMP 

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

 

 

  

                                                           
6 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 og 2017 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 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. Tilsvarende er der taget 23 

yderligere sager ud, som er udbetalt i 2. halvår 2018. Dette har effekt på de afsluttede projekter i årene 2017 og 2018. Effekten og omfanget af 

revisionen er uddybet i afsnit 4.0 Forhold, der har indflydelse på programresultaterne, og korrigerende foranstaltninger, der er truffet. Endelig er der 

taget 12 sager ud på Fiskerikontrol, ikke-fartøjer og 1 sag vedrørende Fiskerikontrol, fartøjer som ikke er vurderet støtteberettigede. 

Herunder listes de artikler, der er berørt af ovenstående: 

 Artikel 38 

 Artikel 40.1 b-g & i + 44.6 

 Artikel 42 

 Artikel 43.2 (kun reguleret i 2017) 

 Artikel 48.1 a-d & f-h 

 Artikel 63 (kun reguleret i 2017) 

 Artikel 69 

 Artikel 76 

 Artikel 77 
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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 - - - - - 0 

 

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

6 1.4 - Antal projekter     35 0 0 96 37 11 - - - - - 144 

 

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 - - - - - 0 

 

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 - - - - - 3 
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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 +7 162 690 0 0 78 75 113 - - - - - 266 

 

 

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

Ikke inkluderet i resultatrammen 

 

 

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 15 3 - - - - - 45 

 

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

3 
1.3 - Antal 
projekter 

+ 15 0 0 0 0 5 - - - - - 5 

                                                           
7 + angiver at der er fastlagt en milepæl for antallet af projekter, der skal være afsluttede og udbetalt inden 2018.  
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Tabel 4.1.5: 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 1 - - - - - 1 

 
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 - - - - - 0 

 

 

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  -  -  - -   - 0 
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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 2 9 8 - - - - - 19 

 

 

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 51 
Forøgelse af 
akvakulturbrugs 
potentiale 

6 
2.4 - Antal 
projekter 

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

 

 

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 - - - - - 1 

 

 

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 20 34 15 9 - - - - - 78 
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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 - - - - - 10 

 

Artikel 63 
Gennemførelse af 
lokaludviklings-
strategier 

8 
4.1 - Antal 
strategier 

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

 Artikel 64 
samarbejdsaktiviteter 

8 4.3 - Antal projekter    18 0 0 0 18 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 - - - - - 2 

  
Artikel 67 
Oplagringstilskud 

3 
5.2 - Antal 
projekter 

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

  
Artikel 68 
Afsætningsforanstaltninger 

3 
5.2 - Antal 
projekter 

    10 0 0 0 0 3 - - - - - 3 
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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 30 0 0 0 3 11 - - - - - 14 

 

 

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 - - - - - 2 

                                                           
8 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 EHFF9 

Unionsprioritet Indikator 
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 

Finansiel 
indikator 

12.700.000 136.237.553 

16.857.461 

- - - - - 

5.419.298  5.903.464  5.534.699   

0 

2 

Miljømæssigt 
bæredygtigt, 
ressourceeffektivt, 
innovativt, 
konkurrencedygtigt 
og vidensbaseret 
akvakultur 

Finansiel 
indikator 

9.000.000 29.359.823 

7.338.441 

- - - - - 

3.749.105  2.797.925  791.411  

0 

3 

Implementering af 
den fælles 
fiskeripolitik (data og 
fiskerikontrol) 

Finansiel 
indikator 

36.300.000 87.916.387 

35.082.966 

- - - - - 

10.480.787 10.663.696 9.861.444 4.077.039 

0 

4 
Beskæftigelse og 
territoriel 
samhørighed10 

Finansiel 
indikator 

2.300.000 15.663.319 
3.050.748  

- - - - - 
1.986.098  1.064.650    

0 

5 
Markedsføring og 
forarbejdning 

Finansiel 
indikator 

5.400.000 19.248.744 
4.496.079 

- - - - - 
2.076.143 896.689 1.523.247  

0 

6 

Fremme 
implementering af 
den integrerede 
maritime politik 

Finansiel 
indikator 

1.100.000 3.333.334 

1.127.708 

- - - - - 

1.127.708    

0 

7 Teknisk bistand 
Finansiel 
indikator 

- - 

5.890.485 

- - - - - 

1.558.844 2.445.179 949.995 936.467 

0 

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

10 Data under unionsprioritet 4 er afrapporteret af Erhvervsstyrelsen 
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3.3 Finansielle data 

Tabel 6: Finansielle data for EHFF 
EU-prioritet Udvalgt 

specifikt mål 
Tem
atis

k 
mål 

Foranstalt
ning 

Samlet 
offentligt 

bidrag 

EHFF-bidrag Bidrag til 
klima-

forandrings
-mål fra 

EHFF 

EHFF- 
med-

finansie
-

ringssat
s 

Samlede 
støtte-

berettiged
e udgifter 

til 
foranstalt-

ninger, 
som er 

udvalgt til 
støtte 

Samlet 
offentligt 
bidrag til 

foranstalt-
ninger, som 
er udvalgt 
til støtte 

Andel af 
den 

samlede 
tildeling, 
som er 

omfattet 
af 

udvalgte 
foranstal
t-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 

støtteberet
tigede 

offentlige 
udgifter, 

som 
modtagern

e har 
anmeldt, 
ud af den 
samlede 
tildeling 

Bidrag til 
klimaforandrin
gsmål ud af de 

samlede 
støtteberettige

de offentlige 
udgifter, som 
modtagerne 

har anmeldt til 
forvaltnings-
myndigheden 

Antal 
udvalgte 
operatio

ner 

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

1 

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

1. Nedbringelse 
af fiskeriets 
belastning af 
havmiljøet 

6 

Artikel 37 3.645.772 2.114.548  58,0% 1.472.224 1.472.224 40,4%     - - 3  

Artikel 38 12.780.279 7.412.562 2.965.025 58,0% 19.652.310 8.489.987 66,3%  3.395.995  12.122.987  5.449.324  42.64%  2.179.730  221  

Artikel 39 
+ Artikel 
44.1.c 

10.431.317 6.050.164 2.420.066 58,0% 4.404.553 4.404.553 42,2%  1.761.821    5,2%  218.506 17  

Artikel 
43.2 

3.445.557 1.998.423 799.369 58,0% 2.575.336 1.287.668 37,4%  
-  
 

2.586.642  1.293.321   75%  
- 
 

3 

2. Beskyttelse 
og 
genopretning af 
akvatisk 
biodiversitet 

6 

Artikel 
40.1.b-g, i 
+ Artikel 
44.6 

29.508.307 17.114.818 6.845.927 - 13.348.645 13.348.645 45,2% 5.339.458 250.265 250.265 0,9% 100.106 54  

48.137.004 27.919.462 11.167.785 - 30.454.615 30.454.615 63,3% 12.181.846 7.300.680 7.300.680  15,1% 2.920.272 698  

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

6 Artikel 36 1.735.709 1.006.711 402.685           

 3 Artikel 32 1.724.138 1.000.000            
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4. Fremme af 
fiskeri-
virksomheders 
konkurrenceev
ne og 
levedygtighed 

3 Artikel 42  6.976.831 4.046.562 - 58,0% 3.987.039 1.461.264 20,9%  - 2.952.777  1.125.479  16,1% - 64  

3 
Artikel 
43.1 + 3 

3.445.557 1.998.423 799.369,2 58,0% 1.780.186 890.093 25,8%  356.037,2 1.786.101  893.051   50,48%  695.680,35 5  

5. Støtte til 
styrkelse af 
teknologisk 
udvikling og 
innovation 

3 

Artikel 26 
+ 44.3  

8.003.934 4.642.282 - 58,0% 3.552.918 3.095.152 38,7%  - 531.354  531.354  6,6%  - 26 

Artikel 28 6.403.148 3.713.826 - 58,0% 2.847.849 2.847.849 44,5%  - 13.989 13.989 0,2%  - 9 

2 

Fremme af 
miljømæssigt 
bæredygtigt, 
ressourceeffe
ktivt, 
innovativt, 
konkurrenced
ygtigt og 
videnbaseret 
fiskeri 

1. Støtte til 
styrkelse af 
teknologisk 
udvikling og 
innovation 

3 Artikel 47 9.795.328 7.346.496 - 75,0% 4.608.121 4.608.121 47%  - 374.001  374.001  3,8%  - 28  

2. Fremme af 
akvakulturvirks
omheders 
konkurrenceev
ne og 
levedygtighed 

3 
Artikel 
48.1a-d,f-h 

19.063.268 14.297.451 - 75,0% 36.700.791 13.322.408 69,9%  - 18.484.506  6.563.918   34,4%  - 44  

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

6 Artikel 51 501.227 375.920 150.368 75,0% 399.230 399.230 79,7% 159.692 400.523   400.523   79,9% 160.209  1 

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  50.118.847 40.095.077 - 80,0% 35.910.141 35.910.141 71,7%  - 26.960.999   26.960.999 53,8%  - 15  
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2. Støtte til 
overvågning, 
kontrol og 
håndhævelse 

6 

Artikel 
76.2, a-d 
og f-1 

19.964.367 17.967.930 -  33.026.222 32.267.902 85,4%  - 8.782.561  8.121.968  21,5%  - 131  

  
Artikel 
76.2, e 

17.833.173 12.438.221            

4 

Forøgelse af 
beskæftigelse
n og den 
territoriale 
samhørighed 

  8 

Artikel 
62.1.a  

629.167 302.000 - 48,0% 839.643 839.643 133,5% - 170.724  170.724  27,1% - 11 

Artikel 63  15.034.152 7.216.393 2.886.557 48,0% 23.895.696 8.258.718 54,9% 3.303.487 

 6.780.871  2.880.023  

18,5%  1.111.399  199 

Artikel 64  - - - - - - - - - - - - - 

5 
Fremme af 
afsætning og 
forarbejdning 

1. Forbedring af 
markeds-
ordningen 

3 

Artikel 66 6.228.546 4.671.409 - 75,0% 2.695.083 1.992.672 32,0% - 2.428.926  1.797.008  28,9% - 3 

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

Artikel 68  6.241.878 4.681.409 - 75,0% 4.166.135 2.983.808 47,8% - 1.089.279  724.403  11,6% - 17 

2. Tilskyndelse 
til investeringer 

3 Artikel 69 5.169.128 3.876.846 - 75,0% 15.942.870 4.782.861 92,5% - 6.582.227  1.974.668  38,2% - 31 

6 

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% 1.473.089 1.473.089 44,2% 589.236 1.127.708  1.127.708  33,8% 451.083  5 

  
Teknisk 
bistand 

    Artikel 78 15.885.727 11.914.295 - 75,0% 5.870.948 5.870.948 37,0% - 5.890.485  5.890.485  37,1% - 45 

 

Note: De gråmarkerede søjler er beregnet automatisk. Bemærk, at for hhv. artikel 43.1+3. 43.2 og 51 samt teknisk bistand er værdierne for ’Samlede støtteberettigede udgifter til 

foranstaltninger, som er udvalgt til støtte’ og ’Samlet offentligt bidrag til foranstaltninger, som er udvalgt til støtte’ højere end værderne for hhv. ’Samlede støtteberettigede udgifter, 

som modtagerne har anmeldt til forvaltningsmyndigheden’ og ’Samlede støtteberettigede offentlige udgifter, som modtagerne har anmeldt til forvaltningsmyndigheden’. Dette 

skyldes kursdifferencer, da tilsagnet og udbetalingerne finder sted på forskellige tidspunkter. 
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4.0 Forhold, der har indflydelse på programresultaterne, og korrigerende 

foranstaltninger, der er truffet 

2018 var som tidligere nævnt et konsolideringsår efter den organisatoriske forandring i 
Forvaltningsmyndigheden, hvor fiskeriområdet blev overflyttet fra Miljø- og Fødevareministeriet til 
Udenrigsministeriet og dermed udskilt fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.  
 
Som følge af den organisatorisk ændring og Rigsrevisionens gennemgang af administrationsgrundlaget jf. 
nedenfor blev fem ordninger udskudt til åbning senere i 2019. 
 
Rigsrevisionen offentliggjorde en beretning om tilskud på fiskeriområdet den 10. oktober 2018. Denne 

fokuserede på fire støtteordninger i programmet (investeringer på fiskerfartøjer, fiskerikontrol, 

investeringer i akvakultur og produktions- og afsætningsplaner). Rigsrevisionen fokuserede i beretningen 

langt overvejende på tilskudsordningen Investeringer på fiskerfartøjer, herunder hvilket grundlag 

Fiskeristyrelsen har for at vurdere, om ansøgningerne er antagelige (dvs. kan modtages og sagsbehandles). I 

forbindelse med sidstnævnte har Rigsrevisionens set på, hvordan Fiskeristyrelsen har udmøntet EU's 

pointsystem for alvorlige overtrædelser i bekendtgørelser og instruks samt håndhævet og tildelt point. 

 

Rigsrevisionen har påpeget, at ministeriet har vurderet grundbetingelsen om antagelighed på et forkert 

grundlag, fordi ministeriet ikke har administreret og sanktioneret EU’s pointsystem for alvorlige 

overtrædelser af fiskerireglerne i overensstemmelse med retsgrundlaget. Rigsrevisionen konkluderer på 

den baggrund, at der ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet tildelt strafpoint for alvorlige overtrædelser af 

fiskerireglerne. Endvidere er regler om antagelighed ikke administreret korrekt. Ministeriet har dermed ikke 

været i stand til at vurdere, om ansøgninger om tilskud på EHFF-programmet lever op til grundbetingelsen 

om antagelighed, hvilket er en forudsætning for at kunne modtage og beholde et tilskud. 

 

Rigsrevisionen påpeger videre, at ministeriet ikke har sikret, at de øvrige væsentlige krav for at kunne 

modtage og beholde tilskud er overholdt. Rigsrevisionen fremhæver, at der særligt for den største ordning 

”Investeringer på fiskerfartøjer” i en lang række tilfælde er givet tilsagn om tilskud og udbetalt tilskud, der 

ikke er i overensstemmelse med regelgrundlaget. Det skyldes dels, at kravene i EU-forordningerne har 

været operationaliseret forkert eller uklart dels, at der har været en lang række forskellige fejl i forvaltning 

og kontrol af, om kravene bliver overholdt. Rigsrevisionen har med undersøgelsen samlet påpeget en 

række svagheder ved administrationsgrundlaget for tilskudsordningerne på fiskeriområdet. 
 

Genopretning af fiskeriområdet er en højt prioriteret opgave for regeringen. Der er samlet set tale om en 

omfattende og væsentlig opgave, hvorfor der er prioriteret et bevillingsmæssigt løft af fiskeriområdet. Med 

den politiske aftale af 20. september 2018 blev allokeringen af midler til teknisk bistand forøget fra 4,9 pct. 

op mod loftet på 6,0 pct. 

 

Som følge af kritikken fra Rigsrevisionen er der igangsat et gennemgribende gennemgang af 

administrationsgrundlaget på pointområdet med henblik på at sikre, at dette lever op til reglerne. Arbejdet 

er igangsat med ekstern bistand og indebærer bl.a. ændring af bekendtgørelsen om point samt 

udarbejdelse af ny fyldestgørende instruks og vejledning. En korrekt implementering af pointsystemet vil 
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danne grundlag for et systematisk og korrekt tjek af antagelighed i forhold til tilskudsforvaltningen. 

Endvidere er administrationsgrundlaget for vurdering af antagelighed tilrettet. 

 

Ministeriet vil yderligere foretage en gennemgribende gennemgang af administrationsgrundlaget bl.a. med 

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

fremover at forebygge fejl. Arbejdet vil omfatte udarbejdelse af nye instrukser og vejledninger, som vil sikre 

grundlaget for korrekt implementering af forordningsgrundlaget. Som et selvstændigt fokuspunkt skal 

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

sager for eventuelt grundlag for mistanke om svig. Muligheden for digital understøttelse af 

administrationsgrundlaget for også ad den vej at forebygge fejl og mangler i sagsbehandlingen indgår også i 

det videre arbejde. 
 

Der er samlet tale om en ressourcekrævende opgave, som i 2018 har og fortsat i 2019 i nogen grad vil 

påvirke implementeringen af programmet. Dog forventes, at alle tilskudsordninger i 2019 åbnes som 

forudsat i den politiske aftale 2018-2020. 

 

5.0 Oplysninger om alvorlige overtrædelser og afhjælpende 

foranstaltninger  

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

overtrædelser. 

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

overtrædelserne. Der er fastsat specifikke regler for længden af udelukkelsesperioden for at kunne søge 

tilskud. 

Der er i 2018 gennemført fysisk kontrol af 20,4 % af den samlede landende mængde fisk. Tilsvarende er der 

gennemført fysisk kontrol af 8,05 % af antallet af landinger. Styrelsen har på baggrund af kritik fra 

Rigsrevisionen påbegyndt en gennemgribende gennemgang af administrationsgrundlaget på pointområdet. 

Som følge heraf må der forventes væsentlige ændringer i, hvornår en overtrædelse kategoriseres som 

alvorlig, sammenlignet med tidligere år. I 2018 er der konstateret 312 potentielt alvorlige overtrædelser, 

men det endelige antal forventes at være markant lavere. Dette kan dog først endeligt verificeres efter, at 

gennemgangen af administrationsgrundlaget er færdiggjort.   

 

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. 
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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), offentliggøres 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. juni 2018 og er senest opdateret den 

23. maj 2019. Når Fiskeristyrelsen har sendt den femte betalingsanmodning under EHFF, der indeholder 

udbetalinger t.o.m. den 31. marts 2019, vil filen blive opdateret på ny. 

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. 

Der er i år både en løbende evaluering samt en midtvejsevaluering af Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet. 

8.1. Løbende evaluering 

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

efter hver ansøgningsrunde en intern og ekstern evaluering.  

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

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

sker en evaluering af eventuelle opdagede fejl/mangler og uklarheder i ansøgningsmaterialet, vejledningen, 

bekendtgørelsen, sagsbehandlerinstruksen, IT-opsætningen mm. 

Den eksterne evaluering sætter styrelsen i gang, inden arbejdet med en ny tilskudsordning skal 

igangsættes. Her tages der kontakt til målgruppen med henblik på at indhente erfaringer fra sidste 

ansøgningsrunde. Målgruppen kommer med ris/ros mht. proces, ansøgnings- og udbetalingsmateriale mm.  

Erfaringerne fra evalueringen indarbejdes efter omstændighederne i de udmøntningsnotater for 

kommende ordninger, der forelægges ministeren til godkendelse, og efter omstændighederne i 

administrationsgrundlaget for de enkelte ordninger. 

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

Overvågningsudvalget inden ordningen kan åbne. Yderligere modtager Overvågningsudvalget 

https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsmodtagere-under-fiskeriudviklingsprogram/
https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsmodtagere-under-fiskeriudviklingsprogram/


 

29 

 

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

en løbende evaluering af alle ordningerne. 

8.2 Evaluering af Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2018, COWI 

COWI har for Fiskeristyrelsen i perioden december 2018 til april 2019 gennemført evalueringen af 

resultater og effekter af tilskudsordninger under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet fra programmets 

start og frem til og med udgangen af 2018. COWI har på baggrund af den samlede evaluering udarbejdet et 

særskilt bidrag til årsrapporten for 2018, jf. afsnit 11 til 14 i årsrapporten nedenfor.  

Den samlede evalueringsrapport offentliggøres på Fiskeristyrelsens hjemmeside https://fiskeristyrelsen.dk 

inden udgangen af juni 2019. 

8.2.1 Evaluators opsummerende status på ordningerne 

Nedenfor gengives COWI’s sammenfatning af evalueringen af implementering af de enkelte 

tilskudsordninger under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet. For bemærkninger til målopfyldelsen 

henvises til afsnit 11-14 i nærværende årsrapport. 

”Unionsprioritet 1 

Investeringer på fiskefartøjer. Tilsagnsmodtager oplever en klar sammenhæng mellem projekternes indsats og out-put, da de 

vurderer, at det indkøbte udstyr og/eller investeringer i fartøjet skaber en relativ hurtig indfrielse af de mål, som projekterne har 

haft for øje, bl.a. at mindske mængden af bifangst og øge kvaliteten af fangsten. Ligeledes viser data, at redukti-on af bifangster 

ofte sker samtidig med, at fangstredskabet er mere skånsomt over for havmiljøet, hvilket taler ind i ordningens målsætning om at 

fremme bl.a. miljø-mæssigt og bæredygtigt fiskeri. I nogle tilfælde gives der tilskud til udstyr og inve-steringer, som sandsynligvis 

var blevet indkøbt/foretaget også uden tilskud, da til-skudsmodtagerne ser det som nødvendige fangstredskaber og udstyr (fx. 

trawls). Der kan derfor forekomme dødvægtstab, idet nogen af investeringerne sandsynligvis ville være blevet foretaget uanset 

tilskuddet.  

Fiskeri, natur og miljø. Projekterne opnår overordnet det forventede udbytte (øget viden om et område gennem f.eks. afprøvning 

af nye redskaber) og bidrager herved til et mere miljø-mæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og 

videns-baseret fiskeri. Tilskudsmodtagerne oplever dog nogle udfordringer bl.a. i forhold til fiskerierhvervets interesse for 

projekterne, hvorfor det anbefales, at der fremadrettet fokuseres mere på at sikre engagementet fra erhvervet forud for 

godkendelse af projekterne. Desuden anbefales en øget forankring og videndeling på baggrund af projekterne gennem f.eks. 

afsluttende konferencer. 

Vandløbsrestaurering. Projekterne opnår det forventede lokale udbytte (forbedrede muligheder for at sikre fisk opstrøms), og de 

bidrager herved til en bedre økologisk tilstand i det restaurere-de vandløb. Imidlertid oplever tilskudsmodtagerne en række 

udfordringer i forhold til bl.a. uforudsete udgifter, som skaber en betydelig økonomisk risiko for tilsagnsmod-tageren. Kommunerne 

er i overvejende grad afhængige af tilskudsordningen for at gennemføre projekter inden for vandløbsrestaurering. 

Fællesindsatser fiskeri. Ordningen skaber god sammenhæng mellem indsats og output både i forhold til fi-sker-forsker samarbejde 

og med hensyn til fokus på at fremme innovation i fiskeriet og i værdikæden. Projekterne resulterer typisk i praksisnære og 

anvendelige resulta-ter, som mere eller mindre direkte kan bruges til forbedringer i fiskeriet. De stærke-ste projekter er de, som 

formår at dække hele værdikæden. Det sker gennem ind-dragelse af partnere, som kan sikre alt fra konkret afprøvning af nye 

fangstværktøjer og implementering af ny læring til fx afsætning af nye forretningsområder, således at der også er økonomi i nye, 

mere bæredygtige metoder. 

Fiskerihavne og landingssteder. Ordningen bidrager direkte til styrkelse af fiskeriet og de mindre fiskerihavne samt lokalsamfundet 

gennem infrastrukturinvesteringer, som er med til at sikre og øge væksten og beskæftigelsen. Effekterne af 

havneinfrastrukturinvesteringer og inve-steringen i landingspladsen vil udfolde sig gradvist, idet begge de to udvalgte case-

projekter forudsætter, at aktører uden for projekterne udnytter nye muligheder, som skabes gennem investeringerne. Derfor er 

https://fiskeristyrelsen.dk/
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det vanskeligt at forudsige de øvrige ef-fekter, som sker som et resultat af investeringerne. Evaluator vurderer, at investe-ringerne 

under ordningen, sandsynligvis ikke var blevet gennemført i samme om-fang og på samme tidspunkt uden tilskuddet. 

Unionsprioritet 2 

Fælles indsatser akvakultur. Projekterne understøtter udvikling af ny viden inden for akvakultur, der på sigt kan give mulighed for 

at finde løsninger på udfordringer, der er udbredt på tværs af den danske akvakultursektor. For at sikre, at viden fra projekterne 

vinder udbredelse og rent faktisk kommer branchen til gavn, er det vigtigt, at der arbejdes aktivt for at kanalisere relevant viden ud 

til erhvervet. Evaluator oplever projekterne under ord-ningen som praksisnære, da de bidrager til at lette koblingen mellem viden 

og prak-sis. Tilsagnsmodtagere oplever udfordringer ift. udskiftning i bemandingen under-vejs i projekterne, som kræver 

indsendelse af ansøgning til Fiskeristyrelsen herom. Tilsagnsmodtagerne efterlyser således en højere grad af fleksibilitet i 

tilskudsadmini-strationen for at mindske administrationsbyrden. 

Investeringer i akvakultur. Ordningen opleves som afgørende for, at der kan foretages investeringer i akvakul-turproduktionen, der 

understøtter, at man kan forøge produktionen og dens værdi. Produktionseffektivisering er typisk det primære formål med at søge 

støtte under ordningen, og miljømæssige forbedringer betragtes som et positivt biprodukt af inve-steringerne. Tilskudsmodtagerne 

peger på, at bevillingskriterierne under ordningen bidrager til en skævvridning hen imod store projekter med en stærk bæredygtig-

hedsdagsorden og høje afledte effekter. Evaluator stiller dog spørgsmålstegn ved, hvor realistisk effektskabelsen er, da der for 

netop denne slags projekter foreligger begrænset data om effekter. 

Unionsprioritet 3 

Fiskerikontrol – sporbarhed. Tilsagnsmodtagerne oplever en klar sammenhæng mellem projekternes indsats og output, da det 

vurderes, at projekterne opnår succesfuld implementering af sporbar-hedssystemer og herigennem større gennemsigtighed i 

produktionen. Ordningen opleves overordnet som afgørende for, at tilsagnsmodtagerne er mere risikovillige ift. at investere i 

fremtidssikring af deres virksomheder. 

Unionsprioritet 4 

FLAG – Lokale aktionsgrupper fiskeri. FLAG-ordningens bottom-up tilgang (LEADER metoden) understøtter, at der er en god 

sammenhæng til ordningens målsætning om at bidrage til vækst- og beskæfti-gelse i fiskeområder. I praksis sker det ved, at 10 

lokale bestyrelser med hver sin udviklingsstrategi foretager en vurdering af, hvorvidt indsendte ansøgninger bidra-ger til at opfylde 

strategiens mål. Evaluator vurderer, at investeringerne fører til en del afledte effekter, der ikke måles på, og som kun vanskeligt 

lader sig måle. Til-sagnsmodtagerne beskriver ansøgningsprocessen som 'tung', men der rettes stor ros til de lokale koordinatorer, 

der assisterer undervejs i ansøgningsprocessen.  

Unionsprioritet 5 

Afsætningsfremme. Projekterne under ordningen opnår generelt det forventede output (fx i form af pro-duktcertificering), og 

dermed bidrager ordningen overordnet til bedre markeds- og afsætningsforhold for fiskevarer og akvakulturprodukter. Evaluator 

vurderer det som afgørende for særligt et af de undersøgte case-projekter, at fiskerierhvervet engage-rer sig i projektet, hvorfor 

dette også er en anbefaling, som fremover bør være i fo-kus i ordningen. 

Produktions- og afsætningsplaner (PAP). Der er en klar sammenhæng mellem produktions- og afsætningsplanernes indhold og 

aktiviteter og de overordnede mål i den fælles fiskeripolitik om et større hensyn til miljø, natur og behov for vækst og beskæftigelse 

i fiskeriet. Samtidig er det dog ikke tydeligt, hvilke konkrete effekter der skabes i PAP, idet indsatsen i høj grad har en langsigtet 

effekt, imens en række aktiviteter har holdningsbearbejdende karakter med fiskere og forbrugere som målgruppe. 

Tilsagnsmodtagere oplever i nogen grad udfordringer ift. hvad der kan søges støtte til under ordningen, og i den forbindelse 

anbefaler evaluator, at ansøgningsprocessen ændres.  

Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter. Ordningen bidrager overordnet til at styrke virksomheders anvendelse af 

innovative løsninger til investeringer inden for forarbejdning af fiskevarer eller akvakulturpro-dukter. Evaluator vurderer, at 

ordningen giver et ekstra skub til, at virksomhederne tør udvikle og implementere løsninger, der styrker deres 

konkurrencedygtighed. Pro-jekterne har i høj grad ført til nye processer og teknologier og i mindre grad til nye 

produkter/produktvarianter og ny organisering. Generelt opleves lange sagsbehand-lingstider i forbindelse med 
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ansøgningsprocessen. Dataindsamlingsprocessen har vist, at interessenterne har en generel ærgrelse over, at ordningen er blevet 

lukket.” 

8.2.2 Fiskeristyrelsens bemærkninger til evaluators opsummerende status på ordningerne 

Fiskeristyrelsen har noteret sig evalueringens resultater.  

Resultaterne vil indgå i styrelsens forberedelse af fremtidige åbninger af ordninger. Fiskeristyrelsen vil 

herunder lade resultaterne indgå i de løbende drøftelser med målgruppen for de enkelte ordninger, som 

styrelsen gennemfører inden åbningen af ordninger. 

8.2.3 Evaluators anbefalinger 

Evalueringen indeholder følgende 10 anbefalinger fra evaluator: 

”Anbefaling 1: Kortere sagsbehandlingstider. Aktørerne oplever generelt et godt samarbejde med Fiskeristyrelsen og administrati-

onen i forbindelse med ansøgnings- og projektforløbet, og styrelsen opleves som fleksibel omkring tilpasningen af projekter 

undervejs i projektforløbet. Dog oplever nogle af ansøgerne sagsbehandlingstiden som uhensigtsmæssig lang og utilfreds-stillende, 

hvilket besværliggør effektiv planlægning og udnyttelse af midlerne. Der-udover kan en lang sagsbehandlingstid også skabe 

frustration hos samarbejdspart-nere (fx landmænd i forbindelse med vandløbsrestaurering), som i værste fald kan resultere i, at 

samarbejdet afbrydes. Informanter nævner også, at slutudbetalingen har været væsentligt forsinket – helt op til 3 år, hvilket kan 

være en stor udfordring for tilsagnsmodtagerens likviditet. 

Det anbefales derfor, at det sikres, at Fiskeristyrelsens tværgående mål for sagsbe-handlingsfristen inden for 

projekttilskudsordningerne på tre måneder som hovedre-gel overholdes. Derudover anbefales det, at der laves et fast track 

sagsbehandlings-spor til f.eks. mindre projektændringer eller sagsbehandling af mindre projekter med en væsentlig kortere frist 

end de tre måneder. 

Anbefaling 2: Længere ansøgningsperioder. På tværs af de kvalitative data, tegner der sig et billede af, at aktørerne oplever det 

som uhensigtsmæssigt, at der kun er åbent for ansøgning i begrænsede og korte perioder. Korte ansøgningsperioder stiller 

uhensigtsmæssigt store krav til virksomhe-dernes interne planlægning og forretningsudvikling, som sjældent kan tilpasses én 

måned i en periode på 3 år. Med de korte ansøgningsperioder, vurderer vi, at der er risiko for at styrelsen ikke får valgt de mest 

egnede projekter. Det er en risiko, at virksomhederne ikke får ansøgt om potentielle udviklingsprojekter som bl.a. kan un-derstøtte 

deres konkurrenceevne. Det anbefales derfor, at det undersøges hvorvidt det er muligt at holde ordningers ansøgningsperioder 

åbne i længere perioder. 

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

fiskevarer og akvakulturprodukter' blev anset som meget effektiv i forhold til at sikre virksomhedernes udvikling og 

konkurrencedyg-tighed, anbefales det, at styrelsen overvejer at genåbne denne ordning, eller alter-nativt at undersøge 

mulighederne for at støtte erhvervet inden for rammerne af an-dre støtteordninger. På den måde vil det være muligt at 

understøtte programmets mål om øget innovation og konkurrenceevne i forarbejdnings- og markedsførings-sektorerne. 

Anbefaling 4: Større grad af fag-faglighed. På tværs af de gennemførte interview med tilsagnsmodtagere, interessenter og ek-

sperter har vi konstateret en efterspørgsel efter større fag-faglig viden i Fiskeristy-relsen. Blandt andet oplever projekterne, at de 

skal bruge ekstra tid på at være ufor-holdsmæssigt detaljeret i deres beskrivelse af projekterne for at forklare den værdi, deres 

investeringer kan forventes at skabe. Derudover efterlyser evaluator en højere grad af kritisk stillingtagen til de effekter, som 

projekterne angiver, at de forventer at skabe. Fiskeristyrelsen bør bestræbe, at beregningerne bag estimaterne i højere grad 

underbygges og dokumenteres, fx i forhold til den markedspris, der anvendes i beregningen af forventet omsætning som resultat af 

investeringerne. Hvor der er tale om projekter, der er indstillet til en relativ stor bevillingssum, efterspørges det, at Fiskeristyrelsen i 

større omfang end på nuværende tidspunkt inddrager eksperter på området for at sikre en validering af effektberegningerne.  

Anbefaling 5: Ikke for korte projektperioder. Der bliver på tværs af datakilderne givet udtryk for, at længden af projekterne ikke 

må være for kort. Det er særligt vigtigt i udviklingsarbejde, hvor der skal være både tid og budget til at gennemføre flere serier af 

forsøg. To år er i den forbindelse ofte for kort tid at skulle gennemføre et projekt på. Derudover er der i forbindelse med ud-
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viklingsarbejde, afprøvning af metoder mv., behov for øget fleksibilitet omkring bud-get og tid, så det f.eks. bliver muligt at flytte 

rundt på midler undervejs i projektet. Dette skyldes også en vis uforudsigelighed i forhold til budgetter - særligt ved pro-jekter, der 

omhandler innovation. I den forbindelse er oplevelsen også, at der fra Fiskeristyrelsen er opstillet nogle unødvendigt skrappe 

kontrolkrav ift. dokumentati-on, hvilket fjerner tid og ressourcer, der kunne være brugt på projektets aktiviteter. 

Anbefaling 6: Større fleksibilitet og udskiftning af bemanding. Interviewpersoner i alle ordninger oplever det som både 

tidskrævende og besværligt, at projektet skal søge om at udskifte i den bemanding, projektet har på ansøgningstidspunktet. Det 

gælder særligt i udviklingsordningerne under programmet ('Fiskeri, natur og miljø', 'Fælles indsatser fiskeri' og 'Fælles indsatser 

akvakultur'). Det anbefales derfor at der udvises større grad af fleksibilitet, således projekterne kan udskifte bemanding, såfremt de 

finder det meningsfuldt.  

Anbefaling 7: Stigning i beløbsgrænse i forbindelse med indhentning af tilbud. Evaluator kan konstatere en udbredt oplevelse af, 

at der er store omkostninger forbundet med at indhente tilbud i forbindelse med udarbejdelsen af projektansøgningen. Ofte er der 

kun én relevant leverandør til opgaven, og indhentningen af flere sammenlig-nelige tilbud opleves derfor som ressourcetung og 

meningsløs. Der er som udgangs-punkt i alle ordninger et krav om indhentning af tilbud ved budgetposter på over 50.000 kr. Det er 

vores anbefaling, at man ser på muligheden for at hæve denne beløbsgrænse til eksempelvis 100.000 kr., således mindre opgaver 

kan tildeles direk-te til en leverandør. Derudover kan vi konstatere, at der generelt efterspørges en dybere grundlæggende viden 

om det faglige indhold i opgaverne fra styrelsens side, hvilket potentielt ville kunne overflødiggøre en del kontakt mellem 

tilsagnsmodta-ger/ekstern konsulent og styrelsen, herunder også i forbindelse med indhentning af tilbud og evt. dispensation fra at 

indhente mere end ét tilbud. 

Anbefaling 8: Understøt relevans og vidensspredning. Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet beskrives som et vigtigt redskab i 

forhold til at sikre samspillet mellem natur og erhverv, herunder bidrage til vækst og beskæftigelse i fiskerierhvervet. Hvis den 

viden og de indsigter, der genereres i udviklingsordnin-gerne under programmet ('Fiskeri, natur og miljø', 'Fælles indsatser fiskeri' 

og 'Fælles indsatser akvakultur') i praksis skal have effekt i erhvervet, er det relevant, at man sikrer, at der er en god sammenhæng 

mellem de bevillinger, der gives, og de tekni-ske løsninger, der efterspørges i sektoren. I dag er det kun i varierende grad tilfæl-det. 

En måde at imødekomme dette på, er ved at stille krav om, at ansøger doku-menterer interessen fra fiskerierhvervet i forbindelse 

med ansøgningen – fx ved at involvere relevante brancheorganisationer i vurderingen og støtten til projektet. Ved at sikre relevans 

og videndeling understøttes programmets mål om at skabe grund-lag for investeringer i nye innovative løsninger i det primære 

fiskeri og i forarbejd-ningsindustrien.  

Anbefaling 9: Større grad af systematisk registreringspraksis. Evaluator har i forbindelse med evaluering konstateret, at der er en 

række fejl i det registre-rede data, der dels skyldes a) manuelle indtastningsfejl i forbindelse med sagsbe-handlerens behandling af 

ansøgninger, og b) fortolkningsfejl fra projektansøgers side af ansøgningsskema og slutskema. Sidstnævnte forekommer især, når 

ansøge-ren skal indtaste forventet effektskabelse. Eksempelvis skal forventet værditilvækst i produktion pr. 1000 EUR – det vil sige 

per tusinde og i anden møntenhed end dan-ske kroner. Det vanskeliggør processen for ansøger, særligt hvor man skal konverte-re 

fra EUR til DKK, og skaber risiko for, at man anfører forkert beløb og/eller valuta. Det anbefales derfor, at man i sagsbehandlingen 

har særligt fokus på at følge op med projekter, der angiver en forventet effektskabelse, der ligger væsentligt udover normalen for 

den specifikke ordning.  

Anbefaling 10: Justering af 2023-måltal. Evaluator har for flere unionsprioriteter kunnet konstatere, at 2023-målet for de opsatte 

resultatindikatorer allerede er indfriet (se afsnit 1.4). For de programmer, der videreføres i den sidste halvdel af programperioden, 

såsom 'Investeringer i fiskerfar-tøjer', 'Havneordningen' og 'FLAG', anbefaler evaluator, at måltallet justeres, så det afspejler en 

forventning om, at de kommende projekter også vil bidrage med resultater, som sikrer opfyldelse af 2023-målene. ”  

8.2.4 Fiskeristyrelsens bemærkninger til evaluators samlede anbefalinger 

Fiskeristyrelsen har noteret sig anbefalingerne fra COWI og vil forholde sig til dem i forhold til hvad der er 

muligt og hensigtsmæssigt inden for de lovgivnings- og ressourcemæssige rammer. 

Fiskeristyrelsen kan oplyse, at styrelsen – inden for de givne ressourcer og politiske beslutninger om 

fordelingen af midlerne – løbende arbejder for at sikre, at sagsbehandling både er korrekt og forsvarlig og 

opleves smidig og effektiv af støttemodtagerne. 
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Som følge af de senere års organisatoriske ændringer var der på flere af de ordninger, der var åbne i 2017, 

en meget lang sagsbehandlingstid. Fiskeristyrelsen har arbejdet for at nedbringe sagsbehandlingstiden, og 

denne var i første kvartal af 2019 på under 3 måneder for nye sager. Styrelsen er også opmærksom på, at 

der er behov for at øge datakvaliteten, og har siden andet halvår 2018 afsat ressourcer særligt med henblik 

på dette. 

Fiskeristyrelsen arbejder også for at forenkle kravene til projektgennemførelse. Bl.a. har styrelsen fra og 

med 2019 hævet grænsen for, hvornår budgetændringer skal godkendes af styrelsen. Styrelsen har en 

generel ambition om at imødekomme forslag til forenklinger i det omfang, at forordningsgrundlaget eller 

andre væsentlige hensyn ikke taler imod. 

Fiskeristyrelsen er opmærksom på ønsket om længere ansøgningsperioder, herunder at det er vanskeligt 

for virksomheder at planlægge efter én måneds ansøgningsperiode. De ordninger, der åbner i 2019, vil som 

udgangspunkt være åbne i to måneder, ligesom styrelsen bestræber sig på, at åbningsdatoer og indholdet 

af ordningerne er kendt god tid i forvejen inden åbning. 

I dag er der som udgangspunkt en projektperiode på 2 år. Baggrunden for dette er bl.a. at sikre afløb for de 

midler, der er bundet op på tilsagn, således at det inden for programmets løbeperiode er mulighed for at 

genanvende midler fra projekter, der ikke gennemføres. Samtidig imødekommer styrelsen generelt 

velbegrundede anmodninger om projektforlængelse. 

Fiskeristyrelsen vil drøfte med støttemodtagerne, om sammenhængen mellem de bevillinger, der gives, og 

de tekniske løsninger, der efterspørges, kan blive bedre i sagerne. 

Fiskeristyrelsen har noteret sig, at måltallene for 2023 for flere unionsprioriteter er nået på nuværende 

tidspunkt. Projekter inden for disse unionsprioriterer, der gennemføres i den resterende del af 

programperioden, vil fortsat bidrage til at opfylde programmets overordnede mål, selvom de enkelte måltal 

er nået. 

 

9.0 Borgerresumé 

EU’s Hav- og fiskerifond anvender i hele perioden 2014-2020 samlet ca. 200 mio. euro i Danmark til at 

styrke økonomi og beskæftigelse i fiskeri og fiskeopdræt, bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og til 

andre natur- og miljøhensyn i relation til fiskeri og fiskeopdræt. 

Det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram, som er rammen for at anvende EU-midlerne i Danmark, 

består af en lang række tilskudsordninger, som skal bidrage til de i programmet fastlagte mål. Midlerne til 

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

Det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020 blev godkendt den 18. august 2015. Inden da 

blev der i november 2014 indgået en politisk aftale for årene 2014-2017 om, hvordan pengene fordeles 

mellem de forskellige tilskudsordninger. Tilsvarende for perioden 2018-2020 blev der den 17. maj 2017 

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

fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 undergået en programændring, som blev godkendt 1. april 2019. 
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Siden programstart er alle ordninger åbnet for ansøgning, og der er givet tilsagn til en lang række projekter. 

Der er således indtil udgangen af 2018 i alt givet tilsagn om tilskud til mere end 1.600 forskellige projekter 

lige fra investeringer i nye selektive fiskeredskaber og restaurering af vandløb til etablering af fisker-forsker 

netværk for at styrke samarbejdet om forvaltning af fiskeressourcen.  

Status ved udgangen af 2018 er, at det strategiske fokus, der blev fastlagt i 2014 med landingsforpligtelse 

og fortsat udvikling af kystfiskeret som tværgående prioriteter, er blevet omsat i udvikling og investeringer. 

Der har været stor interesse fra sektoren i tilskudsordningerne, og i langt de fleste tilfælde har der været 

søgt for mere end den afsatte ramme, når ansøgningsrunderne sluttede. 

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

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

virksomheden eller øget volumen i akvakulturproduktion. 

Tabel 8: Oversigt over ansøgningsrunderne i 2018 

Unions-
prioritet 

Tilskudsordning Ansøgningsperiode Tilsagnsramme 
(Nationale + 
EU midler) 
(Mio. euro) 

Tilsagn 
(Mio. euro) 

1 Vandløbsrestaurering 
01.05.2018 24.05.2018 

17,6111 1,73 
03.08.2018 25.09.2018 

3 
Dataindsamling 21.12.2017 01.02.2018 7,17 7,01 

Fiskerikontrol Myndighed 15.11.2018 31.01.2019 19,612 18,4 

4 
Lokale aktionsgrupper fiskeri 
(FLAG) 

Afhænger af den lokale FLAG’s 
projektgodkendelse 

2,313 2,22 

 

Der er til og med 2018 afsluttet ca. 718 projekter, og det er især investerings- og 

vandløbsrestaureringsprojekterne, som er gennemført. Til gengæld forløber implementeringen af 

udviklingsprojekterne som ligger under tilskudsordningerne, Fælles indsatser fiskeri, Fællesindsatser 

akvakultur og Fiskeri, natur og miljø, noget langsommere om end situationen er forbedret i løbet af 2018. 

For disse tilskudsordninger er der nu en tredjedel af sagerne, som enten er slutudbetalt eller har anmodet 

herom. Fiskeristyrelsen er opmærksom på vigtigheden af, at tilskudsmodtagerne har fokus på at få 

projekterne afsluttet. 

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

Fiskeriudviklingsprogrammet er der etableret en facilitatorfunktion for programmet. Facilitatoren 

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

Fiskeriudviklingsprogrammet af teknisk bistand. Kontaktoplysninger til facilitatoren findes på 

Fiskeristyrelsens hjemmeside. 

                                                           
11 Der er afsat en indikativ ramme til runde 1 og 2 på hhv. 7,49 mio. euro og 10,12 mio. euro. Rammen er indikativ, idet den ikke 

nødvendigvis skal udnyttes fuldt ud. 
12 Der er afsat en indikativ ramme på hhv. 17,45 mio. euro til tilskud med 70 % EU medfinansiering (indkøb af kontrolfartøj) til 

tilsagn i 2018 og 2,15 mio. euro til tilskud med 90 % EU medfinansiering (fx udvikling af IT) til tilsagn i 2019. 
13 Eksklusiv genanvendelse af annullerede midler og forbrug af opsparing. 
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10.0 Rapport om gennemførelsen af finansielle instrumenter  

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

 

11.0 Evaluering af gennemførelsen af det operationelle program (Del B) 

Denne gennemgang af unionsprioriteterne evaluerer fremskridt for resultatindikatorer og 

outputindikatorer pr. ultimo 2018 inden for de specifikke mål under hver unionsprioritet.  

11.1 Unionsprioritet 1 

Det overordnede mål med unionsprioritet 1 er at 'Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, 

innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri'. Det skal ske gennem ordningerne 'Fiskeri, natur og 

miljø', 'Investeringer på fiskefartøjer' og 'Fiskerihavne og landingssteder', 'Vandløbsrestaurering' og 'Fælles 

indsatser fiskeri'. 

11.1.1 Outputmål 

Specifikt mål 1  

Når den aktuelle målopnåelse ses i forhold til de opsatte outputindikatorer, kan det konstateres, at det er 

lykkedes at indfri 2023-målene for 1 af 4 outputindikatorer under specifikt mål 1. Det gælder 'Art. 38 

Begrænsning af fiskeriets indvirkning på havmiljøet', hvor der er afsluttet i alt 14514 projekter der bidrager 

hertil ud af en målsætning på 35.  

Anderledes forholder det sig med de resterende indikatorer. For både art. 37 (støtte til udformning og 

bevaringsforanstaltninger) og art. 39 (innovation i tilknytning til bevaring af havets biologiske ressourcer) er 

målindfrielsen på 0 % af de opstillede målværdier for 2023. Dog viser en nærmere gennemgang af data, at 

der er givet tilsagn til hhv. 3 og 1015 projekter, hvorfor det må betragtes som realistisk at indfri 2023-

målene.  

For art. 43.2 (tiltag til overholdelse af landingsforpligtelse) er der på nuværende tidspunkt afsluttet 3 

projekter ud af et mål på 17. 

Tabel 11.1: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 1, Specifikt mål 1 

Specifikt mål 1: Et mindre belastet havmiljø pga. fiskeri, herunder færre/ingen uønskede fangster 

Outputindikator Måleenhed Målværdi 

(2023) 

Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 
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Artikel 37 Tilskud til udformning og gennemførelse 

af bevaringsforanstaltninger og regionalt 

samarbejde 

Antal projekter 5 
0 

(0 %) 

Artikel 38 Begrænsning af fiskeriets indvirkning på 

havmiljøet og tilpasning af fiskeriet til beskyttelsen 

af arter 

Antal projekter 35 
145  

(+100 %) 

Artikel 39 Innovation i tilknytning til bevaring af 

havets biologiske ressourcer 
Antal projekter 14 

0  

(0 %) 

Artikel 43.2 Fiskerihavne, landingssteder, 

auktionshaller og nødhavne: overholdelsen af 

forpligtelsen til at lande alle fangster såvel at skabe 

merværdi for underudnyttede dele af fangsten. 

Antal projekter 17 
3 

(18 %) 

Ordninger, der bidrager til mål: 

- Fiskeri, natur og miljø 

- Investeringer på fiskefartøjer 

- Fiskerihavne og landingssteder 

Kilde: Artikel97 

Specifikt mål 2 

Foruden 2023-målværdi er der for specifikt mål 2 opsat en 2018-milepæl. Med i alt 266 projekter, der 

bidrager til beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet (art. 40.1.b-g) samt ferskvandsfiskeri (art. 

44.6), er milepælen for 2018 indfriet. Der er givet tilsagn til i alt 73116 projekter. Dermed er det sandsynligt 

at nå 2023-målet på 690 projekter.  

Tabel 11.2: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 1, Specifikt mål 2 
Specifikt mål 2: Bedre akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer gennem beskyttelse og genopretning 

Outputindikator Måleenhed Milepæl 

(2018) 

Målværdi 

(2023) 

Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 

Artikel 40.1.b-g + artikel 44.6 Marin biodiversitet 

og vandløb 

 

Antal projekter 162 690 

266 

(39 %) 

 

Ordninger, der bidrager til mål: 
- Fiskeri, natur og miljø 

- Vandløbsrestaurering  

Kilde: Artikel97 

Specifikt mål 4 

De to outputindikatorer for specifikt mål 4 har en fælles 2018-milepæl om, at i alt 37 projekter bidrager til 

merværdi, produktkvalitet og anvendelse af uønskede fangster (art. 42) samt investeringer til forbedring af 

infrastruktur i fiskerihavne eller landingssteder (art. 43.1) og mhp. at forbedre fiskernes sikkerhed (art. 

43.3). Med sammenlagt 50 projekter er denne milepæl nået. 

                                                           
16 Tilrettet af Fiskeristyrelsen oktober 2019. 
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Med i alt 45 projekter og en målopnåelse ift. 2023-måltallet på 42 %, er det hovedsageligt art. 42, der 

bidrager til, at milepælen for 2018 er indfriet, jf. tabellen herunder. 

Tabel 11.3: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 1, Specifikt mål 4 

Kilde: Artikel97 

Specifikt mål 5 

Der er på nuværende tidspunkt afsluttet 1 projekt, der bidrager til målopnåelsen på art. 26.1.e, mens der 

ikke er afsluttet nogen projekter på artikel 28.1.d. Ved nærmere gennemgang af data kan det konstateres, 

at der er givet tilsagn til hhv. 1217 projekter og 518 projekter. Fuldføres disse, vil 2023-målene blive indfriet.  

Tabel 11.4: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 1, Specifikt mål 5 
Specifikt mål 5: Tilskud til styrkelse af teknologisk udvikling og innovation, herunder forfølgelse af energieffektivitet og 

overførsel af viden 

Outputindikator Måleenhed Målværdi 

(2023) 

Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 

Artikel 26, 1e Innovation 
Antal projekter om innovation, rådgivningstjenester 

og partnerskaber med videnskabsfolk 
11 

1 

(9 %) 

Artikel 28, 1d Partnerskaber 

mellem videnskabsfolk og fiskere 

Antal projekter om innovation, rådgivningstjenester 

og partnerskaber med videnskabsfolk 
4 

0 

(0 %) 

Ordninger, der bidrager til mål: - Fælles indsatser fiskeri 

Kilde: Artikel97 

11.1.2 Resultatmål 

Når den aktuelle målopnåelse ses i forhold til de opsatte resultatindikatorer, kan det konstateres, at det 

med en målopnåelse på +100 % er mere end lykkedes at indfri 2023-målene for 1 ud af 10 

resultatindikatorer under unionsprioriteten (resultatindikator 1.1). Samtidig er der for to andre 

resultatindikatorer en målopnåelse på 0 % (resultatindikator 1.13 og 1.12). 

                                                           
17 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 
18 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 

Specifikt mål 4: Bedre konkurrenceevne og levedygtighed i fiskeriet, herunder kystfiskeri 

Outputindikator Måleenhed Milepæl 

(2018) 

Målværdi 

(2023) 

Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 

Artikel 42 Merværdi, produktkvalitet og anvendelse af 

uønskede fangster 
Antal projekter 

37 

 

108 
45 

(42 %) 

Artikel 43.1 + 3, Fiskerihavne, landingssteder, 

auktionshaller og nødhavne 
Antal projekter 17 

5 

(29 %) 

Ordninger, der bidrager til mål: 
- Investeringer på fiskefartøjer 

- Fiskerihavne og landingssteder 
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Specifikt mål 1  

Som det fremgår af tabellen herunder, har Specifikt mål 1 fokus på et mindre belastet havmiljø pga. fiskeri. 

Tabel 11.5: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 1, Specifikt mål 1 

Specifikt mål 1: Et mindre belastet havmiljø pga. fiskeri, herunder færre/ingen uønskede fangster 

Resultatindikator Måleenhed Målværdi 

(2023) 

Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 

1.4.a Ændring i uønskede fangster* 
Tons 5.000 

2.78219 

(55 %) 

1.4.b Ændring i uønskede fangster* % 25 % n/a 

1.13 Viden om og til fremme af 

reduktion af uønskede fangster 
Antal analyser og pilotprojekter 8 0 (0 %) 

Ordninger, der bidrager til mål: - Fiskeri, natur og miljø 

- Investeringer på fiskefartøjer 

- Fiskerihavne og landingssteder 

Kilde: Artikel97 

Med en ændring på 2.782 tons i mængden af uønskede fangster er man lidt over halvvejs i forhold til 2023-

målværdien (1.4.a). Der foretages ikke en kumulativ opgørelse af resultatindikator '1.4.b Ændringer i 

uønskede fangster', da der er tale om procentuelle angivelser per år.  

For resultatindikator 1.13 er den aktuelle målopnåelse 0, men på baggrund af de undersøgte cases, der 

indgår i evalueringen af ordningen 'Fiskeri, natur og miljø', kan det konstateres, at målet er delvist indfriet. 

Specifikt mål 2 

Som det fremgår af tabellen herunder, har Specifikt mål 2 fokus på forbedringer i den akvatiske 

biodiversitet og vandøkosystemer. 

Tabel 11.6: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 1, Specifikt mål 2 
Specifikt mål 2: Bedre akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer gennem beskyttelse og genopretning 

Resultatindikator Måleenhed Målværdi 

(2023) 

Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 

1.11 Omfang af opnået god 

økologisk tilstand* 
Km. restaureret vandløb mhp. god økologisk tilstand 1700 

905 

(53 %) 

1.12 Mere viden om fiskeriets 

påvirkning af og samspil med det 

marine økosystem 

Antal analyser og pilotprojekter 5 
0 

(0 %) 

Ordninger, der bidrager til mål: 
- Fiskeri, natur og miljø 

- Vandløbsrestaurering  
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Kilde: Artikel97 

For resultatindikator '1.11 Omfang af opnået økologisk tilsand' viser data, at den aktuelle målopfyldelse er 

53 %. Dermed er det sandsynligt at nå målet for 2023 på 1700 km. 

For resultatindikator '1.12 Mere viden om fiskeriets påvirkning af og samspil med det marine økosystem' 

viser data, at den aktuelle målopfyldelse er 0 %. På baggrund af de undersøgte casestudier, der indgår i 

evalueringen af ordningen Fiskeri, natur og miljø, kan det konstateres, at målet er delvist indfriet.  

Det er overordnet konklusionen, at ordningerne bidrager til det specifikke mål om forbedringer i den 

akvatiske biodiversitet og vandøkosystemer.  

Specifikt mål 4 

Formålet med Specifikt mål 4 er at forbedre konkurrenceevnen og levedygtigheden for fiskerivirksomheder 

herunder forbedre sikkerheds- og arbejdsvilkår. Dette er afspejlet i resultatindikatorerne, som sætter mål 

for fx værdien af produktionen, mængden, fortjenesten, beskæftigelsen mv. 

Tabel 11.7: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 1, Specifikt mål 4 
Specifikt mål 4: Bedre konkurrenceevne og levedygtighed i fiskeriet, herunder kystfiskeri 

Resultatindikator Måleenhed Målværdi 

(2023) 

Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 

1.1 Ændring i produktionsværdi 1.000 EUR 1.710 
1.618 

(95 %) 

1.2 Ændring i produktionsmængde Tons 0 
194 

(+100 %) 

1.3 Ændring i netto fortjeneste 1.000 EUR 1.800 
992 

(55 %) 

1.7 Skabt beskæftigelse  FTE 180 
15 

(8 %) 

1.8 Opretholdt beskæftigelse  FTE 180 
149 

(83 %) 

Ordninger, der bidrager til mål: 
- Investeringer på fiskefartøjer 

- Fiskerihavne og landingssteder 

Kilde: Artikel97 

Som det fremgår af tabellen, viser data om ændringer i produktionsværdien (1.1), at målet for indikatoren 

er overopfyldt. Det er ordningen 'Investeringer på fiskefartøjer', som er den primære bidragsyder, bl.a. 

grundet et stort antal projekter. Det bekræftes også af de fem gennemførte casestudier, som har været 

med til at øge produktionsværdien for støttemodtagerne.  

Resultatindikatoren om ændring af produktionsmængden (1.2) har målværdien 0 i 2023. Dette stemmer 

ikke overens med projekternes indrapportering, som indtil videre er 194 tons. Det stemmer imidlertid med 

case-projekterne under 'Investeringer på fiskefartøjer', som forklarer, at når bifangsten mindskes, kan 

fartøjerne øge mængden af hovedfangst.  
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I indikatoren om ændring af nettofortjeneste viser målværdien en forventning om ca. 13 mio. kr. i 2023. 

Med 55 % målopfyldelse i 2018 vurderes målet at være realistisk i lyset af, at både fartøjsordningen og 

havneordningen åbnes i perioden 2019-2020. 

Projekternes evne til at skabe og fastholde beskæftigelse inden for fartøjsordningen og havneordningen er 

reflekteret i resultatindikator 1.7 og 1.8. For begge er der en forventning om, at der kan skabes 180 nye job 

og fastholdes 180 eksisterende job.  

Indtil videre er der skabt 15 nye job svarende til 8 % af målet for 2023. Få af fartøjsordningens projekter 

skaber nye job, mens relativt flere af havneordningens projekter skaber nye job. Dette billede stemmer 

overens med case-studierne, idet der i samspil med projekterne ofte investeres i større fartøjer og 

udvidelser, som skaber muligheder for vækst og beskæftigelse (dvs. nye job). Målet om bevarelse af job er 

på 83 % af målet i 2023, svarende til 149 job. At fartøjsordningen er den primære bidragsyder til bevarelse 

af job, er ikke overraskende, jf. casestudierne. Det skal dog også tages i betragtning, at flere af de 

undersøgte investeringer på fiskefartøjer nok var blevet gennemført uden støtte, hvilket indikerer en vis 

overvurdering af effekten af projekterne på bevarelse af job.  

11.2 Unionsprioritet 2 

Det overordnede mål med unionsprioritet 2 er 'Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, 

innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur'. Det skal ske gennem ordningerne 'Fælles 

indsatser akvakultur' og 'Investeringer i akvakultur'. 

11.2.1 Outputmål 

Specifikt mål 1 

På nuværende tidspunkt er der endnu ikke afsluttet projekter, der skal bidrage til innovation i 

akvakultursektoren (art. 47). Gennemgang af data viser imidlertid, at der er givet tilsagn til i alt 1520 

projekter, hvorfor det må anses for realistisk at indfri 2023-målet på 16 projekter.  

Tabel 11.8: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 2, Specifikt mål 1 
Specifikt mål 1: Tilskud til styrkelse af teknologisk udvikling, innovation og overførsel af viden 

Outputindikator Måleenhed Målværdi 

(2023) 

Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 

Artikel 47 Innovation Antal projekter 16 
0 

(0 %) 

Ordninger, der bidrager til mål: - Fælles indsatser akvakultur 

Kilde: Artikel97 
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Specifikt mål 2  

Som det fremgår af tabellen herunder, er der i alt afsluttet 19 projekter, som understøtter produktive 

investeringer i akvakultur (art. 48.1.a-d, f-h). Milepælen for 2018 er derved indfriet. I alt er der givet tilsagn 

til 44 projekter, der skal bidrage til at indfri specifikt mål 2. 

Tabel 11.9: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 2, Specifikt mål 2 
Specifikt mål 2: Fremme af akvakulturvirksomheders konkurrenceevne og levedygtighed, herunder forbedring af sikkerheds- 

eller arbejdsvilkårene, navnlig for SMV'er 

Outputindikator Måleenhed Milepæl (2018) Målværdi (2023) Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 

Artikel 48.1.a-d, f-h 

Produktive 

investeringer i 

akvakultur 

Antal projekter 18 53 
19 

(36 %) 

Ordninger, der 

bidrager til mål: 
- Investeringer i akvakultur 

Kilde: Artikel97 

Specifikt mål 3 

Under specifikt mål 3 er i alt afsluttet 1 projekt om forøgelse af akvakulturforbrugspotentiale. Dermed er 

både 2018-milepælen og 2023-målet indfriet. 

Tabel 11.10: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 2, Specifikt mål 3 
Specifikt mål 3: Beskyttelse og genopretning af akvatisk biodiversitet og styrkelse af de økosystemer, der er knyttet til 

akvakultur, og fremme ad ressourceeffektivitet i akvakulturen  

Outputindikator Måleenhed Milepæl (2018) Målværdi (2023) Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 

Artikel 51 Forøgelse af 

akvakulturbrugs 

potentiale  

Antal projekter 1 1 
1 

(100 %) 

Ordninger, der 

bidrager til mål: 
- Fælles indsatser akvakultur 

Kilde: Artikel97 

11.2.2 Resultatmål 

Den aktuelle målopnåelse i forhold til de opsatte resultatindikatorer viser, at programmet er godt på vej i 

forhold til at indfri 2023-målene for tre ud af fem resultatindikatorer under prioriteten. 

Specifikt mål 2 

Som det fremgår af tabellen herunder, har Specifikt mål 2 fokus på fremme af akvakulturvirksomheders 

konkurrenceevne og levedygtighed. 
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Tabel 11.11: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 2, Specifikt mål 2 
Specifikt mål 2: Fremme af akvakulturvirksomheders konkurrenceevne og levedygtighed, herunder forbedring af sikkerheds- 

eller arbejdsvilkårene, navnlig for SMV'er 

Resultatindikator Måleenhed Målværdi 

(2023) 

Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 

2.1 Ændring i mængden af 

akvakulturproduktion 
Tons 7.000 

4.887 

(70 %) 

2.2 Ændring i værdien af 

akvakulturproduktionen 
1.000 EUR 19.000 

25.22321 

(+100 %) 

2.3 Ændring i nettooverskud 1.000 EUR 4.400 
648 

(15 %) 

2.10 Ændring i mængden af økologisk 

akvakulturproduktion 
Tons 3.000 

40922 

(14 %) 

2.11 Ændring i mængden af 

produktion fra recirkulerede anlæg 
Tons  15.000 

1.456 

(10 %) 

Ordninger, der bidrager til mål: 
- Fælles indsatser akvakultur 

- Investeringer i akvakultur 

Kilde: Artikel97 

Det gælder blandt andet indikatoren '2.1 ændring i mængden af akvakulturproduktion'. Her viser de 

forventninger til resultatskabelse, der er opgivet i de på evalueringstidspunktet bevilligede projekter, at 

projekterne tilsammen vil skabe en ændring på i alt 14.769 tons. Er det tilfældet, vil denne resultatindi-

kator blive indfriet med +100 %. 

Det bemærkes, at det alene er ordningen 'Investeringer i akvakultur', der har bidraget til målopnåelsen på 

de fem indikatorer. Det giver i et vist omfang god mening, når man tager de to ordningers sammenhæng i 

betragtning: resultaterne fra udviklingsordningen 'Fælles indsatser akvakultur' er tiltænkt at føde over i og 

være direkte anvendelig inden for akvakulturbranchen via investeringsordningen 'Investeringer i 

akvakultur'. 

I den kvalitative dataindsamling for 'Investeringer i akvakultur' kan der konstateres en oplevelse blandt 

producenter og fiskerikonsulenter af, at nogle projekter lover mere, end hvad de reelt kan levere i forhold 

til den lovede produktionsmængde og omsætning. I det omfang at dette er tilfældet, vil der være en vis 

usikkerhed forbundet med, hvorvidt projekternes forventninger til resultatskabelse vil blive indfriet. Det er 

dog overordnet konklusionen, at ordningerne bidrager til det specifikke mål om at fremme 

                                                           
21 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 
22 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 



 

43 

 

akvakulturvirksomheders konkurrenceevne og levedygtighed, hvilket bekræftes i både case-projekterne og 

det udsendte survey. 

11.3 Unionsprioritet 3 

Det overordnede mål med unionsprioritet 3 er at 'Fremme gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik'. Det 

skal ske gennem ordningen 'Fiskerikontrol – sporbarhed'. 

11.3.1 Outputmål 

Specifikt mål 2 

Som det fremgår af tabellen herunder, er der i alt afsluttet 78 projekter ud af en 2018-milepæl på 59. Data 

fra Artikel97 viser, at der på nuværende tidspunkt er givet tilsagn til i alt 131 projekter. På den baggrund er 

det realistisk, at 2023 målet vil blive indfriet.  

Tabel 11.12: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 3, Specifikt mål 2 
Specifikt mål 2: Tilskud til overvågning, kontrol og håndhævelse, ved fremme af institutionel kapacitet og en effektiv offentlig 

administration uden at øge den administrative byrde  

Outputindikator Måleenhed Milepæl 

(2018) 

Målværdi 

(2023) 

Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 

Artikel 76 Kontrol og håndhævelse  Antal projekter 59 141 
78 

(55 %) 

Ordninger, der bidrager til mål: - Fiskerikontrol – sporbarhed. 

Kilde: Artikel97 

11.3.2 Resultatmål 

Specifikt mål 2  

Specifikt mål 2 har fokus på tilskud til overvågning, kontrol og håndhævelse ved fremme af institutionel 

kapacitet og en effektiv offentlig administration.  

Tabel 11.13: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 3, Specifikt mål 2 
Specifikt mål 2: Tilskud til overvågning, kontrol og håndhævelse, ved fremme af institutionel kapacitet og en effektiv offentlig 

administration uden at øge den administrative byrde  

Resultatindikator Måleenhed Målværdi 

(2023) 

Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 

3.A.1 Antal konstaterede alvorlige 

overtrædelser  
Antal 20 

19 

(95 %) 

3.A.2 Landinger, der har været 

genstand for fysisk kontrol 
% 10 n/a 

Ordninger, der bidrager til mål: - Fiskerikontrol – sporbarhed. 

Kilde: Artikel97 
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I gennemførelsesrapporten 2017 var den aktuelle målopfyldelse for resultat-indikator '3.A.1 Antal 

konstaterede alvorlige overtrædelser' 19, og dermed er målet på 20 tæt på indfriet. På baggrund af kritik 

fra Rigsrevisionen har Fiskeristyrelsen imidlertid påbegyndt en gennemgang af administrationsgrundlaget 

på pointområdet. Som følge heraf må der forventes væsentlige ændringer i, hvornår en overtrædelse 

kategoriseres som alvorlig, sammenlignet med tidligere år. I 2018 er der konstateret 312 potentielt 

alvorlige overtrædelser, men det endelige antal forventes at være markant lavere. Dette kan dog først 

endeligt verificeres efter, at gennemgangen af administrationsgrundlaget er færdiggjort.   

Gennem casestudier og survey kan det dog konkluderes, at der gennem ordningen er opnået succesfuld 

implementering af sporbarhedssystemer, og at der herigennem vurderes at være skabt større 

gennemsigtighed i produktionen samt en mere systematisk indsamling af viden om produktionen, som 

bidrager til at forbedre virksomhedernes interne arbejdsprocesser og konkurrenceevne. 

Der foretages ikke en kumulativ opgørelse af resultatindikator '3.A.2 Landinger der har været genstand for 

fysisk kontrol', da der er tale om procentuelle angivelser per år. For 2018 er andelen af landinger, der har 

været genstand for fysisk kontrol, 20,4 %. Det noteres, at i Danmark er en stor del af de landede mængder 

industrifisk, og da disse landinger kan udgøre meget store mængder, er procentsatsen høj. 

Med forbehold for den manglende kvantitative data, er det overordnet vurderingen, at ordningen bidrager 

til det specifikke mål om at forbedre indsamling af viden og forvaltning heraf. 

11.4 Unionsprioritet 4 

Denne prioritet har til formål at understøtte 'beskæftigelse og territoriel samhørighed'. Som det fremgår af 

tabellen herunder, er det alene ordningen 'FLAG', der leverer ind til målopfyldelsen på de opsatte 

resultatindikatorer.  

11.4.1 Outputmål 

Specifikt mål 1 

Som det ses af nedenstående tabel er 2018-milepælene og 2023-målene for 1 ud af 3 outputindikatorer 

indfriet (art. 63 (gennemførelse)). For art. 62.1.a (forberedelse) er milepælen næsten opnået. Ved nærmere 

gennemgang af data ses, at der er givet tilskud til 11 projekter. Det forventes derfor, at milepælen for 2023 

kan opfyldes23. I forhold til antal projekter, der bidrager til samarbejdsaktiviteter (art. 64), er der kun 

registreret 1 ud af en målsætning på 18 i 2023. Det bør overvejes, om 2023-målet skal nedjusteres i lyset af 

forventninger til kommende samarbejdsprojekter. 

Tabel 11.14: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 4, Specifikt mål 1 
Specifikt mål 1: Økonomisk vækst, social inklusion, flere job, beskæftigelsesegnethed og arbejdsmobilitet i kyst- og 

indlandssamfund, der er afhængige af fiskeri og akvakultur  

Outputindikator Måleenhed Milepæl 

(2018) 

Målværdi 

(2023) 

Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 

Artikel 62.1.a Støtte til forberedelse 
Antal projekter om forberedende 

tilskud 
11 11 

10 

( %) 

                                                           
23 Tilrettet af Fiskeristyrelsen oktober 2019. 
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Artikel 63 Gennemførelse af 

lokaludviklingsstrategier styret af 

lokalsamfundet 

Antal strategier 10 10 
10 

(100 %) 

Artikel 64 Samarbejdsaktiviteter Antal projekter - 18 
1 

(6 %) 

Ordninger, der bidrager til mål: - FLAG 

Kilde: Artikel97 

11.4.2 Resultatmål 

Med en aktuel målopnåelse på 100 % er det lykkedes at indfri 2023-målene for to ud af tre 

resultatindikatorer (resultatindikatorer 4.1 og 4.2).  

Ved en nærmere gennemgang af data kan der samtidig konstateres en tilfredsstillende fremdrift mod 

indfrielse af 2023-målet for '4.3 Nye virksomheder etableret'. Det fremgår af de forventninger til 

resultatskabelse, der er opgivet i de bevilligede projekter. Her er forventningen, at projekterne tilsammen 

vil skabe i alt 43 nye virksomheder. Er det tilfældet, vil også denne resultatindikator blive indfriet med +100 

%. 

Specifikt mål 1 

Specifikt mål 1 har fokus på fremme af økonomisk vækst, social inklusion, flere job, beskæftigelsesegnethed 

og arbejdsmobilitet. 

Tabel 11.15: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 4, Specifikt mål 1 
Specifikt mål 1: Økonomisk vækst, social inklusion, flere job, beskæftigelsesegnethed og arbejdsmobilitet i kyst- og 

indlandssamfund, der er afhængige af fiskeri og akvakultur  

Resultatindikator Måleenhed Målværdi 

(2023) 

Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 

4.1 Skabt beskæftigelse FTE 30 
99 

(+100 %) 

4.2 Opretholdt beskæftigelse FTE 46 
46 

(100 %) 

4.3 Nye virksomheder etableret  Antal 20 
11 

(55 %) 

Ordninger, der bidrager til mål: - FLAG 

Kilde: Artikel97  

Overordnet er det konklusionen, at FLAG-ordningen bidrager til det specifikke mål, hvad angår de 

økonomiske effekter, som vækst og jobskabelse. Det bekræfter både de gennemførte casestudier og det 

udsendte survey, hvor 80 % (41) og 65 % (33) af respondenterne angiver, at de hhv. forventer en 

positiv udvikling i årlig omsætning og antal nyansatte, som følge af projektet.  

I forhold til målet om social inklusion, beskæftigelsesegnethed og arbejdsmobilitet er disse parametre ikke 

afdækket i ovenstående resultatindikatorer. I det omfang, at disse mål er indarbejdet i de lokale 

udviklingsstrategier, vil de blive indfanget i outputindikator art. 63 (jf. afsnit herover).  
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11.5 Unionsprioritet 5 

Denne prioritet har som overordnet målsætning at 'Fremme afsætning og forarbejdning'. Det skal ske 

gennem ordningerne 'Afsætningsfremme', 'Produktions- og afsætningsplaner' samt 'Forarbejdning af 

fiskevarer og akvakulturprodukter'. 

11.5.1 Outputmål 

Specifikt mål 1 

Der er i alt registeret 2 producentorganisationer (PO'er), som modtager tilskud mhp. at forbedre 

markedsordningen for fiskevarer og akvakulturprodukter. 2018-milepælen og 2023-målet for 

outputindikator art. 66 er dermed indfriet.  

I alt 3 ud af en målsætning på 10 projekter vedrører afsætningsforanstaltninger. Ved nærmere gennemgang 

af data kan det ses, at der er givet tilsagn til i alt 17 projekter, hvorfor det synes realistisk at nå det 

opstillede 2023-mål. 

Tabel 11.16: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 5, Specifikt mål 1 

Specifikt mål 1: Forbedring af markedsordningen for fiskevarer og akvakultur- produkter  

Outputindikator Måleenhed Milepæle 

(2018) 

Målværdi 

(2023) 

Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 

Artikel 66 Produktions- 

afsætningsplaner 

og 
Antal PO som modtager tilskud 2 2 

2 

(+100%) 

Artikel 68 Afsætningsforanstaltninger Antal projekter - 10 
3 

(30 %) 

Ordninger, der bidrager til mål: 
- Afsætningsfremme 

- Produktions- og afsætningsplaner  

Kilde: Artikel97 

Specifikt mål 2  

Med en 2018-milepæl på 7 projekter inden for forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter (art. 69) 

er målsætningen nået. Der er afsluttet i alt 14 projekter, imens det på baggrund af data fra Artikel97 kan 

konstateres, at der er givet tilsagn til 31 projekter. 

Tabel 11.17: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 5, Specifikt mål 2 

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

Outputindikator Måleenhed Milepæl 

(2018) 

Målværdi 

(2023) 

Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 

Artikel 69 Forarbejdning af 

fiskevarer og 

akvakulturprodukter 

Antal projekter 7 30 
14 

(47 %) 

Ordninger, der bidrager til 

mål: 
- Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter  

Kilde: Artikel97 
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11.5.2 Resultatmål 

Specifikt mål 1  

Som det fremgår af tabellen herunder, har Specifikt mål 1 fokus på forbedring af markedsordningen for 

fiskevarer og akvakulturprodukter.  

Med en målopnåelse på +100 % er det lykkedes at indfri 2023-målet på den ene af de to resultatindikatorer 

(resultatindikatorer 5.1.a), hvor der er opsat 2023-mål. 

Tabel 11.18: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 5, Specifikt mål 1 
Specifikt mål 1: Forbedring af markedsordningen for fiskevarer og akvakultur- produkter  

Resultatindikator Måleenhed Målværdi 

(2023) 

Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 

5.1.a Ændring i værdien af første salg 

fra PO 
1.000 EUR 8.000 

267.517 

(+100 %) 

5.1.b Ændring i mængden af første 

salg fra PO 
Tons 0 

445.643 

(+100 %) 

5.1.c Ændring af værdien af første 

salg fra ikke PO  
Antal 0 0 

5.1.d Ændring i mængden af første 

salg fra ikke PO 
Tons 0 0 

5.1.e Ændring i mængden af 

akvakulturproduktion, der er 

certificeret (ASC) 

Tons 15.000 
0 

(0 %) 

Ordninger, der bidrager til mål: 
- Afsætningsfremme 

- Produktions- og afsætningsplaner  

Kilde: Artikel97 

For den anden resultatindikator ('5.1.e Ændring i mængden af akvakulturproduktion, der er certificeret 

(ASC)') er måltallet 0. De gennemførte casestudier viser imidlertid, at i hvert fald 3 nye arter/fiskerier er 

certificeret i perioden, hvilket bekræftes i slutrapporterne for de undersøgte casestudier. Desuden angiver 

slutrapporterne ændring i mængden af en række certificerede arter. Herunder udgør alene blåmuslinger ca. 

17.000 ton, hvilket i sig selv opfylder ovenstående mål med +100 %. Altså er 2023-målet indfriet.  

Det er overordnet vurderingen, at ordningerne bidrager til det specifikke mål for markedsordningen for 

fiskevarer og akvakulturprodukter, hvilket bekræf-tes i både casestudier og survey.  

Specifikt mål 2 

Som det fremgår af tabellen herunder, har Specifikt mål 2 fokus på tilskyndelse af investeringer i 

forarbejdnings- og afsætningssektoren. 
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Tabel 11.19: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 5, Specifikt mål 2 
Specifikt mål 2: Tilskyndelse til investeringer i forarbejdnings- og afsætningssektoren  

Resultatindikator Måleenhed Målværdi 

(2023) 

Aktuel målopnåelse 

(kumulativ) 

5.2.a Bevaret beskæftigelse  FTE 30 
75 

(+100 %) 

Ordninger, der bidrager til mål: - Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter  

Kilde: Artikel97 

Der er i alt bevaret 75 fuldtidsstillinger af en 2023-målsætning på 30, og dermed er 2023-målet indfriet. Det 

vurderes, at 'Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter' overordnet har understøttet, at 

virksomhederne har turdet investere i udvikling og implementering. Altså har ordningen bidraget til en høj 

tilskyndelseseffekt i virksomhederne, der har resulteret i øget omsætning og beskæftigelse. Det taler 

positivt ind i målsætningen for unionsprioriteten. 

12.0 Horisontale gennemførelsesprincipper (Del B) 

12.1 Partnerskab og flerniveaustyring 

Denne gennemgang af partnerskab og flerniveaustyring har til formål at give et overblik over, hvordan og 

hvornår relevante parter involveres i implementeringen, monitorering og evaluering af det operationelle 

program for EHFF. 

12.1.1 Overvågningsudvalget 

Formål 

Overvågningsudvalget for Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram for programperioden 2014-2020 er 

nedsat af Fiskeristyrelsen, der også varetager formandsposten og sekretariatsfunktionen. Udvalget skal 

medvirke til at sikre fremdrift i programmet og sikre, at EHFF for 2014-2020 bliver gennemført effektivt og 

giver resultater. 

Følgende oplysninger baserer sig på den aktuelle forretningsorden for Overvågningsudvalget for perioden 

2014-202024, der senest blev opdateret og godkendt i 2018. 

Opgaver 

Overvågningsudvalget deltager i gennemførelse, tilpasning, løbende overvågning, evaluering og tilsyn med 

Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet og godkender forslag til programændringer. 

Efter anmodning fra ministeren kan udvalget rådgive om relevante problemstillinger og forhold i relation til 

programmets gennemførelse. 

 

                                                           
24 Forretningsorden for Overvågningsudvalget for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF 2014-2020), 17. august 2018 
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Medlemmer 

Partnerskabet skal omfatte regionale og lokale myndigheder samt offentlige myndigheder, økonomiske og 

sociale partnere samt øvrige organer, som repræsenterer civilsamfundet, herunder miljøorganisationer og 

organer ansvarlig for social inklusion, ligestilling og ikke-diskrimination.25   

Overvågningsudvalget er bredt sammensat med repræsentanter for en række ministerier, lokale og 

regionale myndigheder og interesseorganisationer. Desuden deltager repræsentanter for EU-

Kommissionen som observatører.  

Fiskeristyrelsen udpeger udvalgets medlemmer og suppleanter efter indstilling fra de berørte parter. I 

udvalget er følgende parter repræsenteret: 

Nationale og regionale myndigheder 

 Udenrigsministeriet 

 Erhvervsministeriet 

 Miljø- og Fødevareministeriet 

 Kommunernes Landsforening 

 Danske Regioner 

 Fælles repræsentant for de Lokale Aktionsgrupper nedsat i henhold til Hav- og 

fiskeriudviklingsprogrammet  

Interesseorganisationer og NGO'er 

 Danmarks Naturfredningsforening 

 Danmarks Sportsfiskerforbund 

 Dansk Amatørfiskerforening 

 Landdistrikternes Fællesråd 

 WWF Verdensnaturfond 

Erhvervsinteresser og arbejdsmarkedets parter 

 Danish Seafood Association 

 Danmarks Fiskehandlere 

 Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation 

 Danmarks Pelagiske Producentorganisation 

 Dansk Akvakultur 

 Danske Havne 

 Fagligt Fælles Forbund (3F) 

 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 

 Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri 

 Marine Ingredients Denmark 

                                                           
25 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013, artikel 5. 
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Universitet 

 DTU Aqua (Den Nationale korrespondent for Dataindsamlingsprogrammet) 

Mødevirksomhed  

Udvalget mødes som udgangspunkt to gange årligt. Senest to uger inden mødet får medlemmerne tilsendt 

mødeindkaldelse, dagsorden og relevant materiale. Hvert medlem har mulighed for at anmode om, at 

bestemte punkter tages op på dagsordenen. Det skal ske via begrundede forslag, der indleveres senest 18 

arbejdsdage før mødets afholdelse.   

Beslutningsprocedure  

Det fremgår af forretningsordenen, at udvalget tilstræber at opnå enighed. Når udvalget skal afgive 

udtalelser i medfør af dets beføjelser, kan formanden sætte spørgsmål til afstemning. Det sker efter 

reglerne for simpelt flertal. Formanden har mulighed for at forelægge sager for udvalget i skriftlig 

procedure. Er det tilfældet, kan medlemmerne fremkomme med deres bemærkninger indenfor to uger. I 

helt særlige tilfælde kan fristen dog være kortere. Såfremt der ikke gøres indsigelse inden fristens udløb, 

anses udvalget for at have tiltrådt formandens forslag til beslutning i sagen. 

For hvert møde udarbejdes et beslutningsreferat der udsendes til medlemmerne inden tre uger efter 

mødet. Eventuelle indsigelser skal meddeles til udvalgets formand eller sekretær senest tre uger efter 

referatet er modtaget. Hvis der ikke er indsigelser, vil referatet blive betragtet som godkendt. Ellers sendes 

et ændret referat frem efter tilføjelse af ændringer. 

Løbende inddragelse 

Udover udvalgsmøderne er der procesmæssigt en række møder med interessenter i forbindelse med 

Fiskeristyrelsens udarbejdelse af indstillingsnotater og beslutningsoplæg til de politiske forhandlinger. 

Processen er overordnet kendetegnet ved transparens, da processen dokumenteres, og partnerne høres.  

Opsamling 

Overvågningsudvalget deltager i gennemførelse, tilpasning, løbende overvågning, evaluering og tilsyn med 

Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet. Det sker gennem en bred partnerkreds med repræsentanter for: 

 Relevante forvaltningsmyndigheder på nationalt, regionalt og lokalt niveau 

 Interesseorganisationer og NGO'er, herunder natur- og miljøorganisationer 

 Fiskerisektoren, akvakultursektoren samt producentorganisationer fra erhvervet 

 Den Nationale korrespondent for Dataindsamlingsprogrammet. 

Overvågningsudvalget har både en rådgivende funktion og beslutningskompetence, idet udvalget skal tages 

i høring, bl.a. om ændringer i EHFF-programmet. Udvalget skal på hver tilskudsordning godkende 

kriterierne for udvælgelse af projekter med henblik på tildeling af tilskud, og de skal også godkende de 

årlige rapporter om programmets gennemførelse. Udvalget kan fremsætte bemærkninger til styrelsen 

vedrørende gennemførelsen og evalueringen af programmet, imens udvalget overvåger foranstaltninger, 

der er truffet på baggrund af dets bemærkninger. 
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Processen er overordnet kendetegnet ved høj grad af transparens og legitimitet. Der sker en rettidig 

offentliggørelse af relevant information til medlemmerne, processen dokumenteres, og der er mulighed for 

høring. Dagsorden, referater, medlemsoversigt, dato for de næste møder samt kommissorium ligger også 

på styrelsens hjemmeside. 

12.1.2 Information til potentielle støttemodtagere 

Information på hjemmeside 

Målgruppen for potentielle støttemodtagere under programmet spænder bredt. På Fiskeristyrelsens 

hjemmeside er informationer om støttemuligheder, regler, vejledninger og ansøgningsskemaer 

tilgængelige for potentielle ansøgere. På hjemmesiden er der for hver ordning en overskuelig oversigt over, 

hvorvidt ordningen er åben eller lukket for ansøgning, hvem der kan ansøge, hvad der kan gives tilskud til, 

tilskuddets størrelse, betingelse for tilskud, lovhjemmel, hvordan man søger, formål med tilskuddet samt 

skema og vejledning til at søge om støtte. Samtidig er der information om mulighed for at kontakte 

styrelsen, såfremt der er behov for yderligere vejledning.  

Facilitator for EHFF 

Det er under Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet muligt at yde teknisk bistand til støtte af forberedelse, 

gennemførelse og evaluering af programmet. Siden programstart i 2014 er der gjort brug af muligheden for 

at oprette en facilitatorfunktion finansieret af midler under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.26  

I aftaleteksten for 2018-2020 fremhæves, at facilitatoren "bl.a. skal hjælpe især mindre havne og kystfiskere 

med overblik over tilskudsmuligheder og projektudvikling, så gode idéer kan realiseres".27 Overordnet har 

facilitatoren til opgave at informere om programmet og dets støttemuligheder, herunder at medvirke til 

udvikling af projekter og understøtte igangsættelse af lokale netværk. Med andre ord skal facilitator virke 

som katalysator for projekterne, medvirke til udvikling af problemformuleringer i ansøgninger og udvikle 

vidensgrundlag og fungere som sparringspartner for initiativer inden for programmets område.28  

På Fiskeristyrelsens hjemmeside er der under hver ordning angivet EHFF-facilitators navn og 

kontaktinformation med oplysning om, at man gratis kan kontakte facilitator, såfremt man har spørgsmål til 

konkrete projektidéer eller problemstillinger.  

I det survey, der er udsendt i forbindelse med evalueringen af Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram, 

angiver 40 % af de respondenter, der har modtaget vejledning fra programadministrationen og/eller EHFF-

facilitatoren, at de 'i høj grad' eller 'meget høj grad' er tilfredse hermed. 40 % er 'i nogen grad' tilfredse, 

imens 20 % angiver, at de 'i mindre grad' eller 'slet ikke' er tilfredse.  

FLAG-koordinatorer 

Inden for FLAG-ordningen er der ansat koordinatorer, der varetager faglige og administrative opgaver. 

Målet hermed er at styrke de lokale bestyrelser og FLAG-sekretariaternes kompetencer og tværfaglighed, 

                                                           
26 EMFF Operational Programme, 18. august 2015. 
27 Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020, 17. maj 2017. 
28 Bilag 2, Opgavebeskrivelse for udbud på Facilitator for Hav- og fiskerifonden EHFF, NaturErhvervstyrelsen, 2014. 
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så der opnås et højt kompetenceniveau i de enkelte FLAG'er, hvilket også har det delmål at bidrage til en 

ensartet og professionel sekretariatsbetjening.29  

Koordinatorerne varetager følgende opgaver:  

 Administrative opgaver samt styring af den daglige drift, herunder FLAG'ens økonomi, rapportering, 

monitorering og evaluering samt rapportering. 

 Opgaver, der skal animere til gode projekter og fremme gennemførelsen af strategien gennem 

opsøgende og vejledende arbejde ift. potentielle ansøgere, og som initiativtager etablere netværk 

og tværgående samarbejder på tværs af interesser, sektorer og geografiske områder. 

 Kvalitetssikring af de ansøgninger, som aktionsgruppen har indstillet til tilskud inden de 

videresendes til legalitetskontrol hos Erhvervsstyrelsen.  

 Fungerer som kontaktled til de centrale myndigheder ved spørgsmål om ansøgninger, information 

om status, afklaring af nye regler og praksis ift. sagsbehandlingen af ansøgningerne.  

Hensigten med koordinatorerne er særligt at understøtte fagligheden i de lokale aktionsgrupper og bidrage 

til bedre rådgivning, højt informationsniveau og hurtig sagsbehandlingstid. I det udsendte survey angiver 54 

af 60 respondenter, at de har modtaget vejledning fra den lokale FLAG-koordinator og/eller 

Erhvervsstyrelsen. I alt 52 af 54 (96 %) respondenter er 'i høj grad' eller 'meget høj grad' tilfredse hermed.  

Opsamling 

Målgruppen for potentielle støttemodtagere under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet spænder bredt. 

For at komme bredest muligt ud er information om støttemuligheder, regler, vejledninger – herunder 

betingelse for tilskud – samt ansøgningsskemaer gjort tilgængelig på Fiskeristyrelsens hjemmeside. 

Derudover er der ansat en facilitator, der blandt andet skal informere og rådgive om programmet og dets 

støttemuligheder. 

Inden for unionsprioritet 4 (FLAG-ordningen) er der ansat koordinatorer med henblik på at styrke de lokale 

bestyrelser og FLAG-sekretariaters kompetencer og tværfaglighed, så der opnås et højt kompetenceniveau, 

og så ansøgningsprocessen samt kommunikation med relevante myndigheder effektiviseres. 

Med disse tiltag understøttes, at relevant information om programmet er lettilgængelig for potentielle 

ansøgere, der har mulighed for at stille spørgsmål og søge rådgivning hos EHFF-facilitatoren. 

Organiseringen i de lokale FLAG'er med koordinatorer bidrager til at udvide disse partners administrative 

kapacitet, så ansøgnings- og tilsagnsprocessen sker så effektivt som muligt indenfor de givne rammer.  

12.2 Ligestilling mellem mænd og kvinder og ikkeforskelsbehandling 

Forbud mod forskelsbehandling 

I Danmark er der en række love og regler om forskelsbehandling og tilgængelighed, som projekterne under 

Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet skal overholde. Det gælder Forskelsbehandlingsloven af 16. december 

2008, hvori der opsættes forbud mod forskelsbehandling. Hermed forstås 'enhver direkte eller indirekte 

forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, 

                                                           
29 EMFF Operational Programme, 18. august 2015. 
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alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse'. Deraf følger, at ingen ansøgere under EHFF-

programmet vil blive forhindret i at ansøge om eller opnå støtte under EHFF.30  

Ligestilling mellem mænd og kvinder 

EU-traktaten indeholder et forbud mod forskelsbehandling pga. køn, og traktaten understreger, at EU skal 

indarbejde et ligestillingsaspekt i alle sine politikker og aktiviteter. I Danmark bliver ligestilling mellem 

kvinder og mænd blandt andet understøttet af den danske lov om ligestilling af kvinder og mænd.31 Loven 

har til formål at fremme ligestilling mellem kønnene og modvirke direkte samt indirekte forskelsbehandling 

pga. køn samt modvirke seksuel chikane. I Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet er der lige adgang for 

mænd og kvinder til at søge tilskud til ordningerne under programmet.  

Kvinder i fiskeri- og akvakultursektoren 

Der er tidligere gennemført en undersøgelse af kvinders rolle inden for fiskeri- og akvakultursektoren i 

Danmark, foretaget for Europa-Kommissionen, og heri bliver det konkluderet, at mulighederne for kvinder i 

den danske fiskerisektor er begrænsede. Samtidig er konklusionen, at der er en udfordring i at tænke 

ligestilling ind i programmet som en udvikling og understøttelse af de dele af sektoren, der kan blive 

attraktiv for kvinder. Derudover nævnes det som karakteristisk for lande med høj erhvervsfrekvens for 

kvinder – som tilfældet er i Danmark – at der også er en høj grad af kønsopdeling på arbejdsmarkedet. Det 

gælder også for den danske fiskerisektor.  

På den baggrund er der derfor ikke lavet særlige foranstaltninger for at udjævne kønsopdelingen i fiskeri- 

og akvakultursektoren, men der er opmærksomhed på at tage hensyn til ligestillingsaspektet i forbindelse 

med administrationen af programmet. Derudover kan fx støtte til projekter inden for innovation og 

teknologiudvikling i fiskeindustrien have en positiv indvirkning på kvinders mulighed og motivation for 

beskæftigelse, såfremt projekterne bliver målrettet særlige problemstillinger, der kan have en positiv 

virkning i relation til ligestilling.  

Ligestilling i udvalg og lokale grupper 

Ved nedsættelse af Overvågningsudvalget er det tilstræbt, at udvalget har en ligelig fordeling af mænd og 

kvinder, imens der er en ambition om, at løbende udskiftninger blandt repræsentanterne finder sted, så 

den ligelige kønsfordeling i udvalget sikres. Tilsvarende er det ifm. sammensætning af de lokale 

aktionsgruppers bestyrelse blevet tilstræbt, at der er en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige 

repræsentanter.  

Der foreligger ikke tilgængelige data på kønsfordelingen i de lokale FLAG-bestyrelser. Det gør der dog på 

medlemmerne af Overvågningsudvalget. Fordelingen på tidspunktet for afrapporteringen til den årlige 

gennemførelsesrapport 2017 var således, at 6 af 24 (25 %) medlemmer var kvinder.32 Det er relativt højt, 

når man sammenligner med, at andelen af kvinder i danske virksomhedsbestyrelser og direktioner var hhv. 

                                                           
30 EMFF Operational Programme, 18. august 2015 
31 Jf. lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 

32 Der er i alt repræsenteret 26 organisationer i Overvågningsudvalget. I Gennemførelsesrapporten 2017 er repræsentanter for to af 

organisationerne ikke navngivet, hvorfor disse organisationer udeladt i opgørelsen.  
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19 % og 15 % i 2017.33 Der er dog ikke tale om ligelig repræsentation mellem kønnene i 

Overvågningsudvalget. Dog er det her værd at bemærke, at styrelsen alene kan opfordre til repræsentation 

af kvinder i udvalget, og at det er op til de enkelte myndigheder og organisationer at indstille kvinder som 

udvalgsmedlemmer. 

Opsamling 

Danmark har en række love om forskelsbehandling og tilgængelighed, som projekterne under Hav- og 

Fiskeriudviklingsprogrammet skal overholde. I forhold til ligestilling mellem mænd og kvinder understøttes 

dette i den danske ligestillingslov. Uafhængigt af EHFF-programmet er der således allerede gjort væsentlige 

tiltag i Danmark for at sikre ligestilling og ikkeforskelsbehandling, der også gælder i forhold til 

implementeringen af EHFF. 

En tidligere undersøgelse af kvinders rolle inden for fiskeri- og akvakultursektoren i Danmark konkluderer, 

at mulighederne for kvinder i den danske fiskerisektor er begrænsede. På den baggrund er der ikke lavet 

særlige foranstaltninger for at udjævne kønsopdelingen, men der er opmærksomhed på at tage hensyn til 

ligestillingsaspektet i forbindelse med administrationen af programmet. 

12.3 Bæredygtig udvikling 

Det dansk Hav- og Fiskeriudviklingsprogram skal understøtte en målrettet indsats for at bevare og beskytte 

hav- og vandmiljøet som ressourcegrundlag for fiskeri- og akvakultur samt sikre, at miljøpåvirkningen fra 

fiskeri og akvakultur sker inden for bæredygtige rammer.34 

12.3.1 Programtiltag  

Konkret understøttes det ved, at der i programmet kan ydes støtte til udstyr og anvendelse af udstyr, der 

lever op til eller er bedre end gældende nationale og EU-regler. Derudover bliver der i administrationen af 

programmet lagt vægt på ressourceeffektivitet.  

Miljøbeskyttelse 

I forhold til at sikre miljøbeskyttelseshensyn medfinansierer programmet relevante aktiviteter i 

sammenhæng med implementeringen af EU's vandrammedirektiv, havmiljøstrategi og Natura2000. Hvad 

angår ferskvandsområdet støtter EHFF-programmet vandområde- og naturplanerne via ordningen tilskud til 

vandløbsrestaurering i Natura2000-områder, og understøtter således miljøbeskyttelseshensyn på dette 

område. 

Klimaforandringer 

Når det kommer til at forebygge klimaforandringer, sker dette indirekte via foranstaltninger, der bidrager til 

at forbedre biodiversiteten og fiskeriforvaltningen. Derudover har den danske regering igangsat en række 

initiativer, der understøtter den klimatilpasningsindsats, der skal bidrage til at gøre Danmark mere 

                                                           
33 Danmarks Statistik, 'Ligestilling i Danmark – Demokrati og ledelse', 2017-tal 

34 EMFF Operational Programme, 18. august 2015. 
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modstandsdygtig overfor klimaforandringer.35 På den baggrund er der ikke en særlig indsats i Det danske 

Hav- og Fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 vedr. klimatilpasning.36  

Vurderingspara-metre ifm. tilsagn 

Dog bliver der i forbindelse med tilskudsdeling til projekter under visse ord-ninger i EHFF foretaget en 

vurdering af de relevante indsatser i forhold til føl-gende fire parametre:  

 Miljøbeskyttelseskrav 

 Ressourceeffektivitet 

 Forebyggelse og tilpasning til klimaforandring 

 Robusthed overfor katastrofer og risikoforebyggelse 

De fire parametre er indarbejdet for de relevante ordninger i ansøgningsske-maerne, så ansøgerne skal 

redegøre for, hvordan deres projekt lever op til parametrene. Miljøbeskyttelseskravene understøttes fx ved 

at fremme selek-tive redskaber, så mængden af utilsigtede fangster bliver minimeret, mens tilsagn til 

akvakulturanlæg prioriteres efter, hvordan investeringerne samtidig minimerer påvirkningen af det 

omgivende miljø.  

I forhold til at fremme ressourceeffektivitet bliver ansøgninger inden for akvakultur og ansøgninger til 

forarbejdning prioriteret efter, hvor høj grad in-vesteringerne fx minimerer vandforbrug.  

Forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer indgår i ansøgninger til fiske-rihavne, hvor der i relevante 

projekter skal redegøres for, hvordan forebyg-gelse og klimaforandringer bliver håndteret.  

At programmet overordnet bidrager til bæredygtighedsdagsordenen bekræf-tes i det udsendte survey, 

hvor 34 af 95 (36 %) respondenter vurderer, at deres projekt 'i høj grad' eller 'i meget høj grad' vil bidrage 

til tiltag, der fører til et mere miljømæssigt bæredygtigt fiskeri, imens 28 (29 %) mener, at det 'i nogen grad' 

vil være tilfældet. 

Opsamling 

En bæredygtig udvikling af fiskeri og akvakultur understøttes ved at medfinansiere relevante aktiviteter i 

sammenhæng med implementeringen af EU's vandrammedirektiv, havmiljøstrategi og Natura 2000.  

Uafhængigt af EHFF-programmet har den danske regering igangsat initiativer, der skal øge Danmarks 

resiliens overfor klimaforandringer. Derfor er der ikke en særlig indsats i Det danske Hav- og 

Fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 vedr. klimatilpasning. I forbindelse med tilskudsdeling under visse 

ordninger bliver der dog foretaget en vurdering af de relevante indsatser i forhold til a) 

miljøbeskyttelseskrav, b) ressourceeffektivitet, c) forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer samt d) 

robusthed overfor katastrofer og risikoforebyggelse. 

 

                                                           
35 Kortlægning af klimaforandringer – muligheder og barrierer for handling, 2013.  
36 Det bemærkes, at det i årsrapporterne til Kommissionen opgøres, hvorvidt de forskellige unionsprioriteter bidrager til at forebygge 

klimaforandringer (dvs. klimaforandringsmål). Opgørelsen baseres på finansielle data.  
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13.0 Rapport om støtte der er anvendt til mål vedrørende 

klimaforandringer (Del C) 

Tallene er inkluderet i tabel 6: Finansielle data for EHFF. 

 

14.0 Intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (Del C) 

Det operationelle program EHFF 2014-2020 understøtter, jævnfør vurderingen i ex-ante evalueringen, 

målene i EU’s strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.  

Med udgangspunkt i FAME’s vurdering af foranstaltningernes bidrag til at nå målene i EU2020-strategien er 

de grupperet i to grupper; de foranstaltninger, som har direkte indflydelse på EU’s strategi, og dem med en 

indirekte indflydelse. Nedenfor vises de af de danske foranstaltninger, som har en direkte indflydelse på at 

nå de tre strategimål og deres status i forhold til antallet af projekter, som har modtaget tilsagn, 

programmidler afsat, afgivne tilsagn (EHFF-andel) og udbetalinger (EHFF-andel). 

På området intelligent vækst, hvor de relevante ordninger bl.a. fokuserer på at bygge bro mellem 

udviklingsaktiviteter og markedsbehov, viser opgørelsen, at der er godkendt 32 projekter med en EHFF-

tilsagnsandel på 62 mio. kr. ud af 117 mio. kr. afsat til ordninger og projekter inden for intelligent vækst i 

programperioden. 

Bæredygtig vækst fokuserer bl.a. på at støtte overgangen til en ressourceeffektiv og kulstoffattig økonomi 

gennem støtte til bæredygtigt fiskeri og akvakultur og derigennem udvikling af en mere bæredygtig 

fiskeriforvaltning. Antallet af godkendte projekter, som falder inden for bæredygtig vækst er 1119 med en 

EHFF-tilsagnsandel på 631 mio. kr. ud af 994,9 mio. kr. afsat til ordninger og projekter inden for bæredygtig 

vækst i programperioden. Dette demonstrerer programmets stærke fokus på bæredygtig vækst gennem 

forskelligartede tilsagnsordninger, som både støtter investeringer på fiskefartøjer, udviklingsaktiviteter, 

fiskerikontrol, dataindsamling, integreret havovervågning og restaurering af vandløb.  

Inklusiv vækst har fokus på sikring af den økonomiske, sociale og geografiske samhørighed ved at hjælpe 

udvalgte områder. I EHFF er det FLAG-projekterne, som primært bidrager til dette strategiområde. Der er i 

alt godkendt 180 projekter med en EHFF-tilsagnsandel på 39,6 mio. kr. ud af 56 mio. kr., som er afsat til 

FLAG-projekter i programperioden.    

Tabel 14.1: Foranstaltninger med direkte indflydelse på EU’s 2020 strategi 
Foranstaltninger med 

direkte indflydelse på 

EU’s 2020 strategi 

Antal projekter der 

har modtaget tilsagn, 

2014-2018 

Programmidler 

afsat, EHFF 

(mio.kr.) 

Tilsagn afgivet 2014-2018, 

EHFF-andel 

(mio.kr.) 

Udbetalinger 2014-2018, 

EHFF-andel 

(mio.kr.) 

Intelligent vækst 

Fællesindsatser fiskeri 

(art. 26.1.e, art. 28.1.d) 
17 62.252.997 33.806.616 3.190.054 

Fællesindsatser 

akvakultur (art. 47) 
1537 54.731.395 28.042.607 4.335.602 

                                                           
37 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 
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Bæredygtig vækst 

Fiskeri, natur & miljø (art 

37, art. 39, art. 40.1.b-g) 
4638 172.579.117 107.671.498 1.402.855 

Investeringer på 

fiskefartøjer (art. 38) 
221 55.223.587 42.608.994 30.120.628 

Fiskerihavne og 

landingssteder (art. 43.2) 
3 14.888.251 12.196.497 12.222.205 

Fiskerikontrol (art. 76) 131 226.861.075 190.303.451 54.494.822 

Dataindsamling (art. 77) 15 298.708.323 204.789.747 160.987.755 

IMP (art. 80.1.c) 5 18.625.000 8.250.000 6.316.958 

Vandløbsrestaurering 

(art. 40.1.b-g, art. 44.6) 
698 207.999.999 58.400.255 13.250.501 

Inklusiv vækst 

FLAG (art 62.1.a, art. 63, 

art. 64) 
18039 56.012.027 39.642.978 14.348.540 

 
  

15.0 Forhold, der har indflydelse på programresultaterne (Del C) 

Milepælene for alle unionsprioriteterne er nået i 2018. Dette er også blevet rapporteret til 

Overvågningsudvalget. For data vedrørende resultat-, output- og finansielle indikatorer samt identifikation 

af milepæle og mål for resultatrammen angives kun værdier for projekter, der er afsluttet. Hermed forstås 

projekter, der er fuldt implementeret og dermed slutudbetalt. 

Særligt ift. tilskudsordningen Investeringer på fiskerfartøjer bemærkes, at alle betalinger er trukket tilbage 

fra regnskabet for 2017/2018 i slutningen af marts 2019 på grund af risiko for uregelmæssigheder 

vedrørende udgifter. 20 af disse sager er efterfølgende gennemgået, og det er vurderet, at de kan 

inkluderes i årsrapporten 2018 og en fornyet betalingsanmodning. De danske myndigheder har sikret, at 

udgifterne til disse sager er berettigede. Dette vil sikre opfyldelsen af programmets milepæle. 

Nedenstående tabel angiver beløb pr. unionsprioritet, som vil være indeholdt i den 5. betalingsanmodning 

for perioden 01.07.2018 – 31.03.2019: 

Tabel 15.1: Beløb pr. unionsprioritet indeholdt i femte betalingsanmodning 

EU-Prioritet Foranstaltning Sum af 

Støtteberettig

ede udgifter 

(regnskab A) 

Sum af 

Samlede 

støtteberettig

ede offentlige 

udgifter i DKK 

(Regnskab B) 

EU 

medfinans i 

gældende 

EHFF 

finansiering

splan 

Sum af EU 

medfinansierin

gsbeløb iht SFC 

1-Fremme af 

miljømæssigt 

bæredygtigt, 

ressourceeffektivt, 

1.2-Finansiel tildeling til resten 

af EU-prioritet 1 (artikel 13, stk. 

2, i EHFF) 

7.949.324,77 7.949.324,77 0,58 4.610.608,37 

                                                           
38 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 
39 Rettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 
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innovativt, 

konkurrencedygtigt og 

videnbaseret fiskeri 

2-Fremme af 

miljømæssigt 

bæredygtigt, 

ressourceeffektivt, 

innovativt, 

konkurrencedygtigt og 

videnbaseret 

akvakultur 

  

6.478.046,23 2.545.011,70 0,75 1.908.758,77 

3-Fremme 

gennemførelsen af den 

fælles fiskeripolitik 

3.1-Forbedring og 

tilvejebringelse af videnskabelig 

viden og indsamling og 

forvalting af data (art. 13, stk. 

4, i EHFF) 

7.325.941,12 7.325.941,12 0,8 5.860.752,90 

3-Fremme 

gennemførelsen af den 

fælles fiskeripolitik 

3.2-Støtte til overvågning, 

kontrol og håndhævelse, ved at 

fremme institutionel kapacitet 

og dermed en effektiv offentlig 

administration uden at øge den 

administrative byrde (art. 76, 

stk. 2, litra a)-d), og f)-l)) (artikel 

13, stk.3, i EHFF-forordningen). 

3.034.259,67 3.034.259,67 0,9 2.730.833,70 

3-Fremme 

gennemførelsen af den 

fælles fiskeripolitik 

3.3-Støtte til overvågning, 

kontrol og håndhævelse, ved at 

fremme institutionel kapacitet 

og dermed en effektiv offentlig 

administration uden at øge den 

administrative byrde (art. 76, 

stk. 2, litra e) (artikel 13, stk.3, i 

EHFF-forordningen). 

157.902,38 157.902,38 0,7 110.531,66 

4-Øget beskæftigelse 

og samhørighed 

  
3.910.341,65 1.593.353,33 0,48 764.809,60 

5-Fremme 

markedsføring og 

forarbejdning 

5.3-Finansiel tildeling til resten 

af EU-prioritet 5 (artikel 13, stk. 

2, i EHFF) 

5.888.924,65 2.687.193,56 0,75 2.015.395,17 

6-Fremme 

gennemførelsen af den 

integrerede havpolitik 

  

871.379,19 871.379,19 0,75 653.534,39 

7-Teknisk bistand   2.196.200,85 2.196.200,85 0,75 1.647.150,63 

Total 37.812.320,51 28.360.566,56  20.302.375,20 
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Som tidligere beskrevet offentliggjorde Rigsrevisionen en beretning om tilskud på fiskeriområdet den 10. 

oktober 2018. Processen for og effekten af denne er beskrevet i afsnit 4.0 Forhold, der har indflydelse på 

programresultaterne, og korrigerende foranstaltninger, der er truffet. 

 

16.0 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 
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5.4 - Fysisk planlægning. 
 

EU-strategien for Østersøområdet 

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

Østersøområdet: 

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

politikområdet, koordinatorerne af de horisontale foranstaltninger eller medlemmerne af 

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 562.409,00 

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 via gråsælers predation på 

torsk i relation til andre fiskearter i Østersøen. Et andet projekt har fokuseret på kortlægning 

af fire marine Natura 2000-områder. Kortlægningen har resulteret i fuldgyldige habitatkort 

for områderne. Projekter, der er under gennemførelse vil bl.a. bidrage til udvikling af mere 

selektive redskaber til at opretholde et bæredygtigt fiskeri samt forbedret forvaltning under 

landingsforpligtelsen. Under FLAG-indsatsen, arbejdes der bredt med kultur, turisme og 

innovation i en stor del af projekterne.  
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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. For "Øget velstand" har 

programmet bidraget til delmål nummer 3 (konkurrenceevne) and 4 (klima). Programmets 

indsats bidrager til at adressere politikområderne bioøkonomi, kultur, innovation og turisme. 

 

17.0 Fiskeristyrelsens kommentarer til COWI’s bidrag til årsrapporten 

(afsnit 11-14) 

COWI har på baggrund af den samlede evaluering udarbejdet et bidrag til årsrapporten for 2018 til et 

særskilt afsnit herom. Dette er omfattet af afsnit 11- 14. Afsnittet skal i henhold til forordningsgrundlaget 

omfatte specifikke emner, og skal ikke tages som udtryk for den samlede evaluering. 

Fiskeristyrelsen vurderer på baggrund heraf, at de programfastsatte mål forventes opnået enten gennem 

en allerede fremskreden målopfyldelse på baggrund af gennemførte projekter eller færdiggørelse af endnu 

ikke afsluttede men iværksatte projekter, jf. COWI’s evaluering af de konkrete projekter og deres fremdrift. 

Særligt udviklingsprojekterne under de tre tilskudsordninger Fiskeri, Natur og Miljø, Fællesindsatser Fiskeri 
og Fællesindsatser Akvakultur er karakteriseret ved at de almindeligvis tager længere tid at gennemføre 
end investeringsprojekter. Dette bevirker, at antallet af gennemførte projekter er lavere for disse ordninger 
end øvrige ordninger. Fiskeristyrelsen er enig i, at målene også for disse ordninger kan forventes opnået. 
Styrelsen finder samtidig behov for fortsat fokus på implementeringen, og vil løbende følge udviklingen. 
 
Dette gælder fx resultatindikator '1.12 Mere viden om fiskeriets påvirkning af og samspil med det marine 
økosystem' hvor data viser, at den aktuelle målopfyldelse er lav. Her har de casestudier COWI har 
undersøgt under ordningen Fiskeri, natur og miljø, vist at indfrielsen af målet er delvist undervejs. 
 
De konkrete tilskudsordninger 

COWI har angivet en række bemærkninger til de konkrete tilskudsordninger og målopfyldelsen. Der hvor 
disse giver anledning til konkrete overvejelser er Fiskeristyrelsens bemærkninger angivet i det følgende. 
 
COWI har i evalueringen fundet, at der for Investeringer i akvakultur er en tendens til, at nogle projekter 
lover mere, end hvad de reelt kan levere i forhold til den estimerede produktionsmængde og omsætning, 
imens der nævnes eksempler på, at der i ansøgninger under ordningen er gjort brug af urealistisk høje 
afsætningspriser.  
 
Fiskeristyrelsen har noteret sig dette og vil overveje behov for justeringer i ordningen i dialog med 
erhvervet. 
 
 
COWI anfører I forhold til tilskudsordningen afsætningsfremme at i alt 3 gennemførte projekter ud af en 
målsætning på 10 projekter vedrører afsætningsforanstaltninger. Videre anføres, at det ved nærmere 
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gennemgang af data kan ses, at der er givet tilsagn til i alt 17 projekter, hvorfor det synes realistisk at nå det 
opstillede 2023 mål. 
 
COWI anfører for resultatindikator ('5.1'e Ændring i mængden af akvakulturproduktion, der er certificeret 
(ASC)') at opdateret data ikke er tilgængelig. COWI anfører videre, at de gennemførte casestudier viser, at i 
hvert fald 3 nye arter/fiskerier er certificeret i perioden, hvilket bekræftes i slutrapporterne for de 
undersøgte casestudier. Desuden angiver slutrapporterne ændring i mængden af en række certificerede 
arter. Herunder udgør alene blåmuslinger ca. 17.000 ton, hvilket alene opfylder ovenstående mål med +100 
%. Altså er 2023 målet tilsyneladende indfriet. 
 
Overvågningsudvalget 

COWI har vurderet overvågningen af programmet. COWI har fundet, at 

 Processerne overordnet er kendetegnet ved høj grad af transparens og legitimitet.  

 Der sker en rettidig offentliggørelse af relevant information til medlemmerne, processen 
dokumenteres, og der er mulighed for høring.  

 Dagsorden, referater, medlemsoversigt, dato for de næste møder samt kommissorium ligger også 
på styrelsens hjemmeside. 

 
Fiskeristyrelsen vurderer ikke, at evalueringen giver anledning til yderligere initiativer på området, idet det 
bemærkes, at overvågningen løbende vil være genstand for drøftelser i udvalget.  
 
Information om støttemulighederne mm. 

COWI har vurderet informationen af offentligheden om støttemulighederne under programmet. COWI har 
fundet, at 

 Der på Fiskeristyrelsens hjemmeside er informationer om støttemuligheder, regler, vejledninger og 
ansøgningsskemaer tilgængelige for potentielle ansøgere. På hjemmesiden er der for hver ordning 
en overskuelig oversigt over, hvorvidt ordningen er åben eller lukket for ansøgning, hvem der kan 
ansøge, hvad der kan gives tilskud til, tilskuddets størrelse, betingelse for tilskud, lovhjemmel, 
hvordan man søger, formål med tilskuddet samt skema og vejledning til at søge om støtte. Samtidig 
er der information om mulighed for at kontakte styrelsen, såfremt der er behov for yderligere 
vejledning. 

 Målgruppen for potentielle støttemodtagere under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet spænder 
bredt. For at komme bredest muligt ud er information om støttemuligheder, regler, vejledninger – 
herunder betingelse for tilskud – samt ansøgningsskemaer gjort tilgængelig på Fiskeristyrelsens 
hjemmeside. Derudover er der ansat en facilitator, der blandt andet skal informere og rådgive om 
programmet og dets støttemuligheder. 

 Inden for unionsprioritet 4 (FLAG-ordningen) er der ansat faglige og administrative koordinatorer 
med henblik på at styrke de lokale bestyrelser og FLAG-sekretariaters kompetencer og 
tværfaglighed, så der opnås et højt kompetenceniveau, og så ansøgningsprocessen samt 
kommunikation med relevante myndigheder effektiviseres. 

 Med disse tiltag understøttes, at relevant information om programmet er lettilgængelig for 
potentielle ansøgere, der har mulighed for at stille spørgsmål og søge rådgivning hos EHFF-
facilitatoren. Organiseringen i de lokale FLAG'er med faglige og administrative koordinatorer 
bidrager til at udvide disse partners administrative kapacitet, så ansøgnings- og tilsagnsprocessen 
sker så effektivt som muligt indenfor de givne rammer. 
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Fiskeristyrelsen vurderer ikke, at evalueringen giver anledning til yderligere initiativer på området. Styrelsen 
vil i tæt samarbejde med Overvågningsudvalget og eksterne interessenter løbende vurdere behovet og 
mulighederne for at forbedre informationen om støttemulighederne. 
 
Ligebehandling af ansøgere 

COWI har vurderet, om der sikres ligebehandling af ansøgere og anfører, at 

 Danmark har en række love om forskelsbehandling og tilgængelighed, som projekterne under Hav- 
og Fiskeriudviklingsprogrammet skal overholde. I forhold til ligestilling mellem mænd og kvinder 
understøttes dette i den danske ligestillingslov. Uafhængigt af EHFF-programmet er der således 
allerede gjort væsentlige tiltag i Danmark for at sikre ligestilling og ikkeforskelsbehandling, der også 
gælder i forhold til implementeringen af EHFF. 

 En tidligere undersøgelse af kvinders rolle inden for fiskeri- og akvakultursektoren i Danmark 
konkluderer, at mulighederne for kvinder i den danske fiskerisektor er begrænsede. På den 
baggrund er der ikke lavet særlige foranstaltninger for at udjævne kønsopdelingen, men der er 
opmærksomhed på at tage hensyn til ligestillingsaspektet i forbindelse med administrationen af 
programmet. 

 
Fiskeristyrelsen vurderer ikke, at evalueringen giver anledning til yderligere initiativer på området. 
Ligebehandling af ansøgere vil fortsat løbende være et fokusområde i implementeringen.  
 
EU’s strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst 

COWI har undersøgt hvordan programmet understøtter EU’s strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv 
vækst, og fundet at 

 En bæredygtig udvikling af fiskeri og akvakultur understøttes ved at medfinansiere relevante 
aktiviteter i sammenhæng med implementeringen af EU's vandrammedirektiv, havmiljøstrategi og 
Natura 2000.  

 Uafhængigt af EHFF-programmet har den danske regering igangsat initiativer, der skal øge 
Danmarks resiliens overfor klimaforandringer. Derfor er der ikke en særlig indsats i Det danske Hav- 
og Fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 vedr. klimatilpasning. I forbindelse med tilskudsdeling 
under visse ordninger bliver der dog foretaget en vurdering af de relevante indsatser i forhold til a) 
miljøbeskyttelseskrav, b) ressourceeffektivitet, c) forebyggelse og tilpasning til klima-forandringer 
samt d) robusthed overfor katastrofer og risikoforebyggelse. 

 Det operationelle program EHFF 2014-2020 understøtter jævnfør vurderingen i ex-ante 
evalueringen målene i EU’s strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. 

 
Fiskeristyrelsen vurderer ikke, at evalueringen giver anledning til yderligere initiativer på området.  
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Bilag 1: Medlemmer af Overvågningsudvalget pr. 8. november 2018 

Oversigt over medlemmer og suppleanter i Overvågningsudvalget for Hav- og 

fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF 2014-2020) 

Organisation Medlem/suppleant Kontaktoplysninger 

 
Udenrigsministeriet, 
Fiskeristyrelsen 

 
Joan Reimann 
Formand 
 
Oluf Engberg 
Suppleant for formanden 
 

 
Nyropsgade 30 
DK-1780 København V 
 
Tlf.: 72 18 56 00 
 
jore@fiskeristyrelsen.dk 
olufen@fiskeristyrelsen.dk  
 

 
Udenrigsministeriets 
departement 
 

 
Nicolai Højlund 
Medlem 
 
Jes Buhl Andersen 
Suppleant 

 
Asiatisk Plads 2 
DK-1448 København K 
 
Tlf.: 33 92 00 00 
 
nichoj@um.dk  
stigmu@um.dk  
 

 
Miljø- og 
Fødevareministeriet, 
Landbrugsstyrelsen 

 
N.N. 
Medlem  
 
N.N. 
Suppleant 
 

 
Nyropsgade 30 
DK-1780 København V 
 
Tlf.: 33 95 80 00 
 
 

 
Miljø- og 
Fødevareministeriet, 
Miljøstyrelsen 

 
Mette Thomsen 
Medlem  
 
Kim Diget Christensen 
Suppleant 
 

 
Haraldsgade 53 
DK-2100 København Ø 
 
Tlf.: 74 54 40 00 
 
mefed@mst.dk 
kidig@mst.dk 
 

 
Erhvervsministeriet, 
Søfartsstyrelsen 

 
Anders Viborg Kristensen 
Medlem 
 
N.N. 
Suppleant 
 

 
Carl Jacobsens Vej 31 
DK-2500 Valby 
 
Tlf.: 72 19 60 00 
 
avk@dma.dk 
 

 
Erhvervsministeriet, 
Erhvervsstyrelsen 

 
Allan Phillips 
Medlem 
 
Maja Toftum Ussing 
Suppleant 

 
Langelinie Allé 17 
DK-2100 København Ø 
Tlf.: 72 20 00 30 
 
allphi@erst.dk 
majuss@erst.dk 

mailto:jore@fiskeristyrelsen.dk
mailto:olufen@fiskeristyrelsen.dk
mailto:nichoj@um.dk
mailto:stigmu@um.dk
mailto:mefed@mst.dk
mailto:kidig@mst.dk
mailto:avk@dma.dk
mailto:allphi@erst.dk
mailto:majuss@erst.dk
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Dansk Akvakultur 
 
 

 
Niels Dalsgaard 
Medlem  
 

 
Ermelundsvænget 11 
DK2920 Charlottenlund 

 Brian Thomsen 
Suppleant 

Vejlsøvej 51 
DK-8600 Silkeborg 
 
Tlf.: 40 76 28 70 
 
ned@musholm.dk 
brian@danskakvakultur.dk 
 

 
Danmarks Fiskehandlere 
 
 

 
Rasmus Petersen 
Medlem 
 
Martin Maric 
Suppleant 

 
Poppelvej 83 
DK-5230 Odense M 
 
Tlf.: 35 37 20 23 
 
rasmus@windsorfisk.dk 
martin@fiskehandlerne.dk 
 

 
Landdistrikternes 
Fællesråd 

 
Mette Korsholm 
Medlem 
 
Noa Jankovic 
Suppleant 

 
Tybovej 2 
DK-6040 Egtved 
 
Tlf.: 61 31 36 36 
 
mko@landdistrikterne.dk 
noa@landdistrikterne.dk 
 

 
Marine Ingredients 
Denmark 

 
Anne Mette Bæk 
Medlem 
 
Johannes Palsson 
Suppleant 

 
Axeltorv 3, 6. sal 
DK-1609 København V 
 
Tlf.: 50 47 77 49  
 
amb@maring.org 
jp@ffskagen.dk 
 

 
Danske Havne 

 
Tine Kirk Pedersen 
Medlem  
 
N.N. 
Suppleant 

 
Bredgade 23, 2. tv. 
DK-1260 København K 
 
Tlf.: 72 11 81 00 
 
tkp@danskehavne.dk  
 

 
Danish Seafood 
Association 

 
Thomas Jespersen 
Medlem 
 
Poul Melgaard Jensen 
Suppleant 
 

 
H.C. Andersens Boulevard 37, 1. 
DK-1553 København V 
 
Tlf.: 33 14 99 99 
 

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

mailto:ned@musholm.dk
mailto:brian@danskakvakultur.dk
mailto:rasmus@windsorfisk.dk
mailto:martin@fiskehandlerne.dk
mailto:mko@landdistrikterne.dk
mailto:noa@landdistrikterne.dk
mailto:amb@maring.org
mailto:jp@ffskagen.dk
mailto:tkp@danskehavne.dk
mailto:tj-consult.dk@mail.tele.dk
mailto:pmj@danishseafood.org


 

66 

 

 
Danmarks Fiskeriforening 
Producent Organisation 

 
Ole Lundberg Larsen 
Medlem 
 
Niels Wichmann 
Suppleant 

 
Axeltorv 3, 6. sal 
DK-1609 København V 
 
Tlf.: 33 36 60 20 
 
Tlf.: 70 10 40 40 
 
oll@dkfisk.dk 
nw@dkfisk.dk 
 

 
Danmarks Pelagiske 
Producentorganisation 

 
Anders Rune Bjerrum 
Medlem 
 
Lise Laustsen 
Suppleant 

 
H.C. Andersens Boulevard 37, 1. 
DK-1553 København V 
 
Tlf.: 61 66 09 78 
 
Notkajen 2 
DK-9850 Hirtshals  
 
Tlf.: 98 94 42 39 
 
arb@pelagisk.dk 
ll@pelagisk.dk  
 

 
Foreningen for Skånsomt 
Kystfiskeri 
 

 
Hanne Lyng Winter 
Medlem 
 
N.N. 
Suppleant 
 

 
Nordhavnsvej 6A 
DK-3000 Helsingør 
 
Tlf.: 30 23 07 67 
 
hanne.lyng.winter@gmail.com 
 

 
3F 
Fagligt Fælles Forbund 

 
Karsten Kristensen 
Medlem 
 
Flemming Smidt 
Suppleant 

 
Kampmannsgade 4 
DK-1790 København V 
 
Tlf.: 70 30 03 00 
 
karsten.kristensen@3F.dk  
flemming.smidt@3f.dk 
 

 
WWF Verdensnaturfonden 

 
Henrike Semmler 
Medlem 
 
N.N. 
Suppleant 

 
Svanevej 12 
DK-2400 København NV 
 
Tlf.: 35 36 36 35 

henrike.semmler@wwf.dk 

 
 
Lokale Aktionsgrupper i 
fiskeriområder (FLAG) 

 
Svend Bjørnager 
Medlem 
 
N.N. 
Suppleant 
 

 

FLAG Nord 

Strandvejen 123, Lønstrup, 9800 

Hjørring 
 
Tlf. 40 26 10 39 
fiskerilagnord@gmail.com 
svend_bjoernager@hotmail.com 

mailto:oll@dkfisk.dk
mailto:nw@dkfisk.dk
mailto:arb@pelagisk.dk
mailto:ll@pelagisk.dk
mailto:hanne.lyng.winter@gmail.com
mailto:karsten.kristensen@3F.dk
mailto:flemming.smidt@3f.dk
mailto:c.mathiesen@wwf.dk
mailto:fiskerilagnord@gmail.com
mailto:svend_bjoernager@hotmail.com
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Danmarks 
Sportsfiskerforbund 

 
Lars Brinch Thygesen 
Medlem 
 
Kaare Manniche Ebert 
Suppleant 

 
Skyttevej 4 
DK-7182 Bredsten 
 
Tlf.: 75 82 06 99 
 
lbt@sportsfiskerforbundet.dk  
kme@sportsfiskerforbundet.dk  
 

 
Dansk 
Amatørfiskerforening 

 
Kaj Poulsen 
Medlem 
 
Flemming Kjærulf 
Suppleant 
 

 
Skulsballevej 12 
DK-7140 Stouby 
 
Tlf.: 20 16 74 37 
 
kop@mailpostbox.dk 
fkjerulf@mail.dk 
 

 
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 

 
Flemming Nygaard 
Christensen 
Medlem 
 
Karsten Korsgaard 
Suppleant 

 
Auktionsgade 1b 
DK-6700 Esbjerg 
 
Tlf.: 74 11 93 12 
 
flemming@f-a.dk 
Karsten@f-a.dk  
 

 
Danmarks 
Naturfredningsforening 

 
N.N 
Medlem 
 
N.N 
Suppleant 

 
Masnedøgade 20 
DK-2100 København Ø 
 
Tlf.: 39 17 40 00 
 
dn@dn.dk 
 

 
Kommunernes 
Landsforening 

 
Erik Flyvholm 
Medlem 

 

 

 
Nørregade 12 
DK-7673 Harboøre 
 
Tlf.: 97 83 40 79 
 

 Lars Kaalund 
Suppleant 

Weidekampsgade 10, Postboks 3370 
DK-2300 København S 
 
Tlf.: 33 70 37 53 
 
erik.flyvholm@lemvig.dk 
laka@kl.dk 
 

 
Danske Regioner 

 
Torben Kronborg Pihl 
Medlem  
 
 

 
Niels Bohrs Vej 30 
DK-9220 Aalborg Øst 
 
Tlf.: 29 41 89 97 
 

  
 

tkp@rn.dk 
 

mailto:lbt@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:kme@sportsfiskerforbundet.dk
mailto:kop@mailpostbox.dk
mailto:Thomas.bierberg@pffu.dk
mailto:flemming@f-a.dk
mailto:Karsten@f-a.dk
mailto:dn@dn.dk
mailto:erik.flyvholm@lemvig.dk
mailto:laka@kl.dk
mailto:tkp@rn.dk
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DTU Aqua 

 
Jørgen Dalskov 
National Correspondent 
 

 
Jægersborg Allé 1 
DK-2920 Charlottenlund 
 
Tlf.: 35 88 33 80 
 
jd@aqua.dtu.dk 
 

 
Europa-Kommissionen, 
DG MARE 
 

 
Alenka Kampl 
Observatør 
 
Annakarin Hedin 
Observatør 
 

 
Rue de la Loi 200 
B-1049 Bruxelles, Belgien 
 
Tlf.: +32 (0)2 295 63 01 
Alenka.Kampl@ec.europa.eu 
annakarin.hedin@ec.europa.eu 
 
 

 

 

mailto:jd@aqua.dtu.dk
mailto:Alenka.Kampl@ec.europa.eu
mailto:annakarin.hedin@ec.europa.eu
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	Som følge af den organisatoriske ændring og Rigsrevisionens gennemgang af administrationsgrundlaget jf. afsnit 4 blev fem ordninger udskudt til åbning senere i 2019 og der var kun få åbne tilskudsordninger i 2018 på tværs af unionsprioriteterne. Flere projekter, hvor der i tidligere år er givet tilsagn, er blevet afsluttet. Programmet kan i 2018 præsentere resultater for unionsprioritet 1 om Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri, unionspriorite
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	1 Der er afsat en indikativ ramme til runde 1 og 2 på hhv. 7,49 mio. euro og 10,12 mio. euro. Rammen er indikativ, idet den ikke nødvendigvis skal udnyttes fuldt ud. 
	2 Der er afsat en indikativ ramme på hhv. 17,45 mio. euro til tilskud med 70 % EU medfinansiering (indkøb af kontrolfartøj)  
	 til tilsagn i 2018 og 2,15 mio. euro til tilskud med 90 % EU medfinansiering (fx udvikling af IT) til tilsagn i 2019. 
	3 Eksklusiv genanvendelse af annullerede midler og forbrug af opsparing. 
	 
	Implementeringen af programmet følges af Overvågningsudvalget. Overvågningsudvalget skal mødes mindst én gang om året, og udvalget skal behandle gennemførsel af programmet samt fremskridt med hensyn til realisering af målene. I 2018 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. 
	 
	Der har siden 2014 været tilknyttet en facilitator til EHFF-programmet. Facilitatoren har vejledt potentielle ansøgere og har især faciliteret projekter inden for kystfiskeri, mindre havne, lokal afsætning og forarbejdning. Facilitatoren er finansieret af teknisk bistand. 
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	Nedenfor gennemgås udviklingen på de tilskudsordninger, der har været åbne for ansøgninger i 2018.  
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	Vandløbsrestaurering 
	Vandløbsrestaurering 
	Der var to ansøgningsrunder på vandløbsrestaurering i 2018. Den 1. runde var 1. maj 2018 – 24. maj. 2018, og den 2. runde var 3. august 2018 – 25. september 2018. I 2018 er der afsat en indikativ ramme til runde 1 og 2 på hhv. 7,49 mio. euro og 10,12 mio. euro og samlet givet tilsagn for 1,73 mio. euro. Det samlede tilsagn omfatter årets ansøgningsrunder, tidligere års ansøgningsrunder samt anulleringer. Rammen er indikativ, idet den ikke nødvendigvis skal udnyttes fuldt ud. Årsagen til, at rammen endnu ikk
	Ansøgninger om tilskud til forundersøgelse prioriteres efter bedste omkostningseffektivitet og forud for ansøgninger om etablering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering. Ansøgninger om tilskud til etablering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering prioriteres efter følgende prioriteringskriterier: 1) Omkostningseffektivitet, 2) Muligheden for, at dambrugserhverv kan videreføres eller omlægges inden for projektområdet under hensyn til miljøpåvirkningen, 3) Vandløb 
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	omfattet af nationale handleplaner for truede fiskearter, eller vandløb i Natura 2000-områder, hvor vandløbsfauna indgår i udpegningsgrundlaget, og 4) Projektets virkning i forhold til forbedrede forhold for fiskebestandene i vandløbet, der medvirker til opnåelse af det konkrete miljømål fastlagt i de vedtaget statslige vandområdeplaner 2015-2021.  
	omfattet af nationale handleplaner for truede fiskearter, eller vandløb i Natura 2000-områder, hvor vandløbsfauna indgår i udpegningsgrundlaget, og 4) Projektets virkning i forhold til forbedrede forhold for fiskebestandene i vandløbet, der medvirker til opnåelse af det konkrete miljømål fastlagt i de vedtaget statslige vandområdeplaner 2015-2021.  
	I perioden 2014-18 er der givet 698 tilsagn til projekter, og det samlede offentlige tilskud er på 30,45 mio. euro. I samme periode er i alt 266 projekter afsluttet, og den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 7,3 mio. euro. 
	 
	Samlet er der på Unionsprioritet 1 i perioden 2014-18 givet tilsagn til 1.100 projekter inklusiv til del-projekter, og det samlede offentlige tilskud er på 67,75 mio. euro. I samme periode er der afsluttet 465 projekter, og den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 16,9 mio. euro. 
	Effekten af de gennemførte projekter under unionsprioritet 1 har været en bedre konkurrenceevne og levedygtighed i fiskeriet, da produktionsværdien i perioden 2014-18 er blevet øget med 1,618 mio. euro, og nettofortjenesten er øget med 0,992 mio. euro. Der er samtidig bevaret 149 fuldtidsbeskæftigede, og der er skabt 15 nye job. 
	I perioden er der også skabt bedre akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer gennem beskyttelse og genopretning af vandløb, da der i perioden 2014-18 er restaureret 905 km. vandløb med henblik på at opnå god økologisk tilstand. 
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	Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur 

	Ingen ordninger på Unionsprioritet 2 var åbne i 2018. 
	Ingen ordninger på Unionsprioritet 2 var åbne i 2018. 
	Samlet er der på Unionsprioritet 2 i perioden 2014-18 givet tilsagn til 73 projekter inklusiv til del-projekter, og det samlede offentlige tilskud er på 18,33 mio. euro. I perioden er 20 projekter afsluttet, og den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 7,33 mio. euro. 
	Effekten af projekterne under unionsprioritet 2 har været, at den samlede akvakulturproduktion er forøget med 4.887 tons fisk og skaldyr i perioden 2014-18. Heraf udgør forøgelsen i den økologiske akvakulturproduktion 409 tons. Værdien af den øgede akvakulturproduktion udgjorde i samme periode 25,22 mio. euro, mens ændringen i nettooverskuddet i perioden var på 0,65 mio. euro. 
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	Implementering af den fælles fiskeripolitik (data og fiskerikontrol) 
	Implementering af den fælles fiskeripolitik (data og fiskerikontrol) 

	Dataindsamling 
	Dataindsamling 
	Ordningen var åben for ansøgning i perioden 21. december 2017 med ansøgningsfrist 1. februar 2018. Tilskudsrammen var på 7,17 mio. euro, og der er givet tilsagn for 7,01 mio. euro til 3 projekter.  
	Kommissionen har oplyst, at rapporteringen for dataindsamling skal repræsentere ét dataindsamlingsarbejdsprogram for perioden 2014-2017 og ét dataindsamlingsprogram for perioden 2018-2020. Samlet er der i perioden 2014-18 givet tilsagn til 15 delprojekter, og det samlede offentlige tilskud er på 35,91 mio. euro. I perioden er 12 delprojekter afsluttet, og den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 26,96 mio. euro. 
	Fiskerikontrol 
	Ansøgningsperioden var 15. november 2018 med ansøgningsfrist den 31. januar 2019. Tilskudsrammen var på 19,6 mio. euro, og der blev givet tilsagn for 18,4 mio. euro. Der var primært tale om tilsagn om tilskud til indkøb af kontrolfartøj i 2018 med et tilsagn på ca. 17,45 mio. euro, mens det resterende tilsagn blev givet i 2018 til bl.a. IT-udvikling. 
	 
	Samlet er der i perioden 2014-18 givet tilsagn til 131 projekter og det samlede tilskud er på 32,27 mio. euro. I perioden er 78 projekter afsluttet, og den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 8,12 mio. euro. 
	 
	For hele Unionsprioritet 3 er der i perioden 2014-18 givet tilsagn til 146 projekter, og det samlede offentlige tilskud er på 68,18 mio. euro. Der er i samme periode afsluttet 90 projekter, og det samlede offentlige tilskud til rate- og slutudbetalinger er på 35,08 mio. euro. 
	 
	Der er i 2018 gennemført fysisk kontrol af 20,4 % af den samlede landede mængde fisk. Tilsvarende er der gennemført fysisk kontrol af 8,05 % af antallet af landinger. Styrelsen har på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen påbegyndt en gennemgribende gennemgang af administrationsgrundlaget på pointområdet. Som følge heraf må der forventes væsentlige ændringer i, hvornår en overtrædelse kategoriseres som alvorlig, sammenlignet med tidligere år. I 2018 er der konstateret 312 potentielt 
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	alvorlige overtrædelser, men det endelige antal forventes at være markant lavere. Dette kan dog først endeligt verificeres efter, at gennemgangen af administrationsgrundlaget er færdiggjort. 
	alvorlige overtrædelser, men det endelige antal forventes at være markant lavere. Dette kan dog først endeligt verificeres efter, at gennemgangen af administrationsgrundlaget er færdiggjort. 
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	FLAG-projekter 
	FLAG-projekter 
	Under unionsprioritet 4 er der udviklet en støtteordning til udviklings-aktiviteter i fiskeriområder (Lokale aktionsgrupper i fiskeriet, FLAG). 
	Den samlede ramme for FLAG i 2018 var 2,3 mio. euro, og der er givet tilsagn for 2,22 mio. euro. 
	Den samlede bevilling til FLAG-indsatsen i programperioden 2014-2020 er EUR 5.321.205 fra EHFF. 
	Rammen til projekter for årene 2016, 2017 og 2018 har i alt været på EUR 6.732.885 og der er givet tilsagn for EUR 7.054.595. Grunden til, at der er forskel på rammerne og de midler, der er givet i tilsagn, er, at de midler, som ikke bliver brugt i projekterne, går tilbage til FLAG-gruppen, som kan uddele dem igen. Årsagen til, at der kan blive midler tilovers, er fx hvis projekter bliver opgivet, eller projekterne har brugt færre penge end budgetteret. 
	Ved udgangen af 2018 var der afsluttet 77 projekter. I løbet af 2018 er der igangsat 65 projekter. De afsluttede projekter har genereret 99 fuldtidsstillinger, og der er etableret 11 mikro- eller små virksomheder. Der er pr. 31/12-18 udbetalt 22,2% af projektmidlerne. 
	FLAG-ordningen udgør hele Unionsprioritet 4. 
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	Fremme af afsætning og forarbejdning 

	Ingen ordninger på Unionsprioritet 5 var åbne i 2018. 
	Ingen ordninger på Unionsprioritet 5 var åbne i 2018. 
	Samlet er der på Unionsprioritet 5 i perioden 2014-18 givet tilsagn til 51 projekter, og det samlede offentlige tilskud er på 9,76 mio. euro. I samme periode er 19 projekter afsluttet, og den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 4,50 mio. euro.  
	En af effekterne ved de gennemførte projekter under unionsprioritet 5 er, at der i perioden 2014-18 er bevaret 75 fuldtidsbeskæftigede i forarbejdnings- og afsætningssektoren. 
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	Fremme af gennemførelsen af den integrerede havpolitik 
	Fremme af gennemførelsen af den integrerede havpolitik 

	Ingen ordninger på Unionsprioritet 6 var åbne i 2018. 
	Ingen ordninger på Unionsprioritet 6 var åbne i 2018. 
	I perioden 2014-18 er der på Unionsprioritet 6 givet tilskud til 5 projekter, og det samlede offentlige tilskud er på 1,47 mio. euro. To ud af fem projekter er afsluttet i perioden, og den samlede offentlige udgift til rate- og slutudbetalinger er på 1,13 mio. euro. 
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	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 2014-18 er det samlede offentlige tilskud på 5,87 mio. euro, og det tilsvarende beløb er også udbetalt. 




	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. 
	73.2.1 Resultatindikatorer 
	Det skal bemærkes, at nogle af projekternes værdier for resultatindikatorerne er blevet ændret med tilbagevirkende kraft i hhv. 2016 og 2017 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 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
	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 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
	4.0 Forhold, der har indflydelse på programresultaterne, og korrigerende foranstaltninger, der er truffet
	4.0 Forhold, der har indflydelse på programresultaterne, og korrigerende foranstaltninger, der er truffet

	. Endelig er der taget 12 sager ud på Fiskerikontrol, ikke-fartøjer og 1 sag vedrørende Fiskerikontrol, fartøjer som ikke er vurderet støtteberettigede.  

	Herunder listes de resultatindikatorer, der er berørt af ovenstående: 
	 1.1 
	 1.1 
	 1.1 

	 1.2 
	 1.2 

	 1.3 
	 1.3 

	 1.4.a 
	 1.4.a 

	 1.4.b 
	 1.4.b 

	 1.7 
	 1.7 

	 1.8 
	 1.8 

	 1.9.a 
	 1.9.a 

	 1.9.b (der er ikke registreret værdier så opgørelsen er ikke påvirket) 
	 1.9.b (der er ikke registreret værdier så opgørelsen er ikke påvirket) 

	 1.11 
	 1.11 

	 2.1 
	 2.1 

	 2.2 
	 2.2 

	 2.3 
	 2.3 

	 3.A.1 (der er ikke registreret værdier så opgørelsen er ikke påvirket) 
	 3.A.1 (der er ikke registreret værdier så opgørelsen er ikke påvirket) 

	 3.A.2 (der er ikke registreret værdier så opgørelsen er ikke påvirket) 
	 3.A.2 (der er ikke registreret værdier så opgørelsen er ikke påvirket) 

	 4.1 (kun reguleret i 2017) 
	 4.1 (kun reguleret i 2017) 

	 4.2 (kun reguleret i 2017) 
	 4.2 (kun reguleret i 2017) 

	 4.3 (kun reguleret i 2017)
	 4.3 (kun reguleret i 2017)


	Tabel 3.1: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 1 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri  
	Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri  


	TR
	Span
	Specifikt mål  
	Specifikt mål  

	Resultat-indikator  
	Resultat-indikator  

	Måleenhed  
	Måleenhed  

	Målværdi (2023)  
	Målværdi (2023)  

	Årlig værdi  
	Årlig værdi  

	Kumulativ værdi  
	Kumulativ værdi  


	TR
	Span
	2014 
	2014 

	2015 
	2015 

	2016 
	2016 

	2017 
	2017 

	2018 
	2018 

	2019 
	2019 

	2020 
	2020 

	2021 
	2021 

	2022 
	2022 

	2023 
	2023 


	TR
	Span
	1 
	1 

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

	1.4.a - Ændring i uønskede fangster 
	1.4.a - Ændring i uønskede fangster 

	Tons 
	Tons 

	5.000 
	5.000 

	0 
	0 

	0 
	0 

	444 
	444 

	320 
	320 

	2018 
	2018 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	2.782 
	2.782 


	TR
	Span
	1.4.b - Ændring i uønskede fangster 
	1.4.b - Ændring i uønskede fangster 

	% 
	% 

	25 
	25 

	0 
	0 

	0 
	0 

	36 
	36 

	32 
	32 

	9,7 
	9,7 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	 
	 


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

	Antal analyser og pilotprojekter 
	Antal analyser og pilotprojekter 

	8 
	8 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	0 
	0 


	TR
	Span
	2 
	2 

	Bedre akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer gennem beskyttelse og genopretning 
	Bedre akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer gennem beskyttelse og genopretning 

	1.11 - Omfang af opnået god økologisk tilstand 
	1.11 - Omfang af opnået god økologisk tilstand 

	Km. restaureret vandløb mhp. god økologisk tilstand 
	Km. restaureret vandløb mhp. god økologisk tilstand 

	1.700 
	1.700 

	0 
	0 

	0 
	0 

	254 
	254 

	272 
	272 

	3801 
	3801 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	905 
	905 


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

	Antal analyser og pilotprojekter 
	Antal analyser og pilotprojekter 

	5 
	5 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	0 
	0 


	TR
	Span
	4 
	4 

	Bedre konkurrenceevne og levedygtighed i fiskeriet, herunder kystfiskeri 
	Bedre konkurrenceevne og levedygtighed i fiskeriet, herunder kystfiskeri 

	1.1 - Ændring i produktionsværdi 
	1.1 - Ændring i produktionsværdi 

	1.000 € 
	1.000 € 

	1.710 
	1.710 

	0 
	0 

	0 
	0 

	884  
	884  

	506  
	506  

	228  
	228  

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	1.618  
	1.618  


	TR
	Span
	1.2 - Ændring i produktionsmængde 
	1.2 - Ændring i produktionsmængde 

	Tons 
	Tons 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	66  
	66  

	3  
	3  

	125  
	125  

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	194 
	194 


	TR
	Span
	1.3 - Ændring i nettofortjeneste 
	1.3 - Ændring i nettofortjeneste 

	1.000 € 
	1.000 € 

	1.800 
	1.800 

	0 
	0 

	0 
	0 

	801 
	801 

	183 
	183 

	8  
	8  

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	992  
	992  


	TR
	Span
	1.7 - Skabt beskæftigelse 
	1.7 - Skabt beskæftigelse 

	FTE2 
	FTE2 

	180 
	180 

	0 
	0 

	0 
	0 

	5  
	5  

	-    
	-    

	10  
	10  

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	15  
	15  


	TR
	Span
	1.8 - Opretholdt beskæftigelse 
	1.8 - Opretholdt beskæftigelse 

	FTE 
	FTE 

	180 
	180 

	0 
	0 

	0 
	0 

	65 
	65 

	29 
	29 

	55  
	55  

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	149  
	149  




	1 Fiskeristyrelsen afventer opdaterede værdier for 2018 fra Miljøstyrelsen. 
	1 Fiskeristyrelsen afventer opdaterede værdier for 2018 fra Miljøstyrelsen. 
	2 Fuldtidsækvivalenter. 

	Table
	TBody
	TR
	Span
	1.9.a – Ændring i antallet af arbejdsrelaterede skader og ulykker 
	1.9.a – Ændring i antallet af arbejdsrelaterede skader og ulykker 

	Antal 
	Antal 

	-1 
	-1 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	-3 
	-3 

	0 
	0 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	-3 
	-3 


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

	% 
	% 

	-3,7 
	-3,7 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	 
	 




	 
	 
	Tabel 3.2: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 2 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur 
	Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur 


	TR
	Span
	Specifikt mål  
	Specifikt mål  

	Resultat-indikator  
	Resultat-indikator  

	Måleenhed  
	Måleenhed  

	Målværdi (2023)  
	Målværdi (2023)  

	Årlig værdi  
	Årlig værdi  

	Kumulativ værdi  
	Kumulativ værdi  


	TR
	Span
	2014 
	2014 

	2015 
	2015 

	2016 
	2016 

	2017 
	2017 

	2018 
	2018 

	2019 
	2019 

	2020 
	2020 

	2021 
	2021 

	2022 
	2022 

	2023 
	2023 


	TR
	Span
	2 
	2 

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

	2.1 - Ændring i mængden af akvakulturproduktion 
	2.1 - Ændring i mængden af akvakulturproduktion 

	Tons 
	Tons 

	7.000 
	7.000 

	0 
	0 

	0 
	0 

	 
	 

	1.874  
	1.874  

	3.013 
	3.013 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	4.887  
	4.887  


	TR
	Span
	2.2 - Ændring i værdien af akvakulturproduktion 
	2.2 - Ændring i værdien af akvakulturproduktion 

	1.000 € 
	1.000 € 

	19.000 
	19.000 

	0 
	0 

	0 
	0 

	747 
	747 

	12.468  
	12.468  

	12.008 
	12.008 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	25.223  
	25.223  


	TR
	Span
	2.3 - Ændring i nettooverskud 
	2.3 - Ændring i nettooverskud 

	TD
	Span
	1.000 € 

	TD
	Span
	4.400 

	0 
	0 

	0 
	0 

	137  
	137  

	457  
	457  

	55  
	55  

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	648  
	648  


	TR
	Span
	2.10 - Ændring i mængden af økologisk akvakulturproduktion 
	2.10 - Ændring i mængden af økologisk akvakulturproduktion 

	Tons 
	Tons 

	3.000 
	3.000 

	0 
	0 

	0 
	0 

	400 
	400 

	9 
	9 

	0 
	0 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	409 
	409 


	TR
	Span
	2.11 - Ændring i mængden af produktion fra recirkulerede anlæg 
	2.11 - Ændring i mængden af produktion fra recirkulerede anlæg 

	Tons 
	Tons 

	15.000 
	15.000 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	1.456 
	1.456 

	0 
	0 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	1.456 
	1.456 




	Tabel 3.3: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 3 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	Fremme af gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik (data og fiskerikontrol) 
	Fremme af gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik (data og fiskerikontrol) 


	TR
	Span
	Specifikt mål  
	Specifikt mål  

	Resultat-indikator  
	Resultat-indikator  

	Måleenhed  
	Måleenhed  

	Målværdi (2023)  
	Målværdi (2023)  

	Årlig værdi  
	Årlig værdi  

	Kumulativ værdi  
	Kumulativ værdi  


	TR
	Span
	2014 
	2014 

	2015 
	2015 

	2016 
	2016 

	2017 
	2017 

	2018 
	2018 

	2019 
	2019 

	2020 
	2020 

	2021 
	2021 

	2022 
	2022 

	2023 
	2023 


	TR
	Span
	1 
	1 

	Forbedring og tilvejebringelse af videnskabelig viden og indsamling og forvaltning heraf 
	Forbedring og tilvejebringelse af videnskabelig viden og indsamling og forvaltning heraf 

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

	% 
	% 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	0 
	0 


	TR
	Span
	2 
	2 

	Tilskud til overvågning, kontrol og håndhævelse, ved fremme af institutionel kapacitet og en effektiv offentlig administration uden at øge den administrative byrde 
	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 
	3.A.1 - Antal konstaterede alvorlige overtrædelser 

	Antal 
	Antal 

	20 
	20 

	14 
	14 

	2 
	2 

	0 
	0 

	3 
	3 

	(312)3 
	(312)3 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	331 
	331 


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

	% 
	% 

	10 
	10 

	0 
	0 

	0 
	0 

	4,6 
	4,6 

	31,24 
	31,24 

	20,4 
	20,4 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	 
	 




	3 Styrelsen har på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen påbegyndt en gennemgribende gennemgang af administrationsgrundlaget på pointområdet. Som følge heraf må der forventes væsentlige ændringer i, hvornår en overtrædelse kategoriseres som alvorlig sammenlignet med tidligere år. I 2018 er der konstateret 312 potentielt alvorlige overtrædelser, men det endelige antal forventes at være markant lavere. Dette kan dog først endeligt verificeres efter, at gennemgangen af administrationsgrundlaget er færdiggjort.
	3 Styrelsen har på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen påbegyndt en gennemgribende gennemgang af administrationsgrundlaget på pointområdet. Som følge heraf må der forventes væsentlige ændringer i, hvornår en overtrædelse kategoriseres som alvorlig sammenlignet med tidligere år. I 2018 er der konstateret 312 potentielt alvorlige overtrædelser, men det endelige antal forventes at være markant lavere. Dette kan dog først endeligt verificeres efter, at gennemgangen af administrationsgrundlaget er færdiggjort.
	6 I årsrapporten 2016 var der ved en fejl anført en værdi på 71. 

	 
	Tabel 3.4: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 4 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	Beskæftigelse og territoriel samhørighed 
	Beskæftigelse og territoriel samhørighed 


	TR
	Span
	Specifikt mål  
	Specifikt mål  

	Resultat-indikator  
	Resultat-indikator  

	Måleenhed  
	Måleenhed  

	Målværdi (2023)  
	Målværdi (2023)  

	Årlig værdi  
	Årlig værdi  

	Kumulativ værdi  
	Kumulativ værdi  


	TR
	Span
	2014 
	2014 

	2015 
	2015 

	2016 
	2016 

	2017 
	2017 

	2018 
	2018 

	2019 
	2019 

	2020 
	2020 

	2021 
	2021 

	2022 
	2022 

	2023 
	2023 


	TR
	Span
	1 
	1 

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

	4.1 - Skabt beskæftigelse 
	4.1 - Skabt beskæftigelse 

	FTE 
	FTE 

	30 
	30 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	23  
	23  

	76  
	76  

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	99  
	99  


	TR
	Span
	4.2 - Opretholdt beskæftigelse 
	4.2 - Opretholdt beskæftigelse 

	FTE 
	FTE 

	46 
	46 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	-    
	-    

	46  
	46  

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	46  
	46  


	TR
	Span
	4.3 - Nye virksomheder etableret 
	4.3 - Nye virksomheder etableret 

	Antal 
	Antal 

	20 
	20 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	5 
	5 

	6  
	6  

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	11  
	11  




	 
	 
	Tabel 3.5: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 5 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	Fremme af afsætning og forarbejdning 
	Fremme af afsætning og forarbejdning 


	TR
	Span
	Specifikt mål 
	Specifikt mål 

	Resultat-indikator 
	Resultat-indikator 

	Måleenhed 
	Måleenhed 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	Årlig værdi  
	Årlig værdi  

	Kumulativ værdi  
	Kumulativ værdi  


	TR
	Span
	2014 
	2014 

	2015 
	2015 

	2016 
	2016 

	2017 
	2017 

	2018 
	2018 

	2019 
	2019 

	2020 
	2020 

	2021 
	2021 

	2022 
	2022 

	2023 
	2023 


	TR
	Span
	1 
	1 

	    Forbedring af markedsordningen for fiskevarer og akvakultur-produkter 
	    Forbedring af markedsordningen for fiskevarer og akvakultur-produkter 

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

	1.000 € 
	1.000 € 

	8.000 
	8.000 

	0 
	0 

	0 
	0 

	-203.707 
	-203.707 

	237.937 
	237.937 

	-123.020 
	-123.020 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	-88.789 
	-88.789 


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

	Tons 
	Tons 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	36.598 
	36.598 

	-33.794 
	-33.794 

	14.904 
	14.904 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	17.708 
	17.708 


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

	1.000 € 
	1.000 € 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	0 
	0 


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

	Tons 
	Tons 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	0 
	0 


	TR
	Span
	5.1.e - Ændring i mængden af akvakulturproduktion, der er certificeret (ASC) 
	5.1.e - Ændring i mængden af akvakulturproduktion, der er certificeret (ASC) 

	Tons 
	Tons 

	15.000 
	15.000 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	0 
	0 




	Table
	TBody
	TR
	Span
	2 
	2 

	Tilskyndelse til investeringer i forarbejdnings- og afsætnings-sektoren. 
	Tilskyndelse til investeringer i forarbejdnings- og afsætnings-sektoren. 

	5.2.a - Bevaret beskæftigelse 
	5.2.a - Bevaret beskæftigelse 

	FTE 
	FTE 

	30 
	30 

	0 
	0 

	0 
	0 

	06 
	06 

	75 
	75 

	0 
	0 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	75 
	75 




	6 I årsrapporten 2016 var der ved en fejl anført en værdi på 71. 
	6 I årsrapporten 2016 var der ved en fejl anført en værdi på 71. 

	 
	Unionsprioritet 6 IMP 
	Der er ikke opstillet resultatindikatorer for Unionsprioritet 6 om IMP. Indsatsen vil blive evalueret kvalitativt. 
	 
	 
	  
	3.2.2 Outputindikatorer for EHFF 
	Det skal bemærkes, at værdier for nogle af outputindikatorerne er blevet ændret med tilbagevirkende kraft i hhv. 2016 og 2017 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 der som opfølgning af Rigsrevisionens beretning om tilskudsadmi
	Det skal bemærkes, at værdier for nogle af outputindikatorerne er blevet ændret med tilbagevirkende kraft i hhv. 2016 og 2017 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 der som opfølgning af Rigsrevisionens beretning om tilskudsadmi
	4.0 Forhold, der har indflydelse på programresultaterne, og korrigerende foranstaltninger, der er truffet
	4.0 Forhold, der har indflydelse på programresultaterne, og korrigerende foranstaltninger, der er truffet

	. Endelig er der taget 12 sager ud på Fiskerikontrol, ikke-fartøjer og 1 sag vedrørende Fiskerikontrol, fartøjer som ikke er vurderet støtteberettigede. 

	Herunder listes de artikler, der er berørt af ovenstående: 
	 Artikel 38 
	 Artikel 38 
	 Artikel 38 

	 Artikel 40.1 b-g & i + 44.6 
	 Artikel 40.1 b-g & i + 44.6 

	 Artikel 42 
	 Artikel 42 

	 Artikel 43.2 (kun reguleret i 2017) 
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	3.1 - Antal projekter 

	+ 
	+ 

	59 
	59 

	141 
	141 

	0 
	0 

	20 
	20 

	34 
	34 

	15 
	15 

	9 
	9 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	78 
	78 




	Tabel 4.4.1: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 4, specifikt mål 1 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	EU-prioritet 4: Øget beskæftigelse og territoriel samhørighed 
	EU-prioritet 4: Øget beskæftigelse og territoriel samhørighed 


	TR
	Span
	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. 
	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. 


	TR
	Span
	Udvalgte relevante foranstaltninger 
	Udvalgte relevante foranstaltninger 

	Tematisk mål 
	Tematisk mål 

	Outputindikatorer 
	Outputindikatorer 

	Kumulativ værdi 
	Kumulativ værdi 


	TR
	Span
	Indikator 
	Indikator 

	Inkluderet i resultat-rammen 
	Inkluderet i resultat-rammen 

	Milepæl (2018) 
	Milepæl (2018) 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	2014 
	2014 

	2015 
	2015 

	2016 
	2016 

	2017 
	2017 

	2018 
	2018 

	2019 
	2019 

	2020 
	2020 

	2021 
	2021 

	2022 
	2022 

	2023 
	2023 


	TR
	Span
	 
	 

	Artikel 62.1.a Tilskud til forberedelse 
	Artikel 62.1.a Tilskud til forberedelse 

	8 
	8 

	4.2 - Antal projekter om forberedende tilskud 
	4.2 - Antal projekter om forberedende tilskud 

	+ 
	+ 

	11 
	11 

	11 
	11 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	10 
	10 

	0 
	0 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	10 
	10 


	TR
	Span
	 
	 

	Artikel 63 Gennemførelse af lokaludviklings-strategier 
	Artikel 63 Gennemførelse af lokaludviklings-strategier 

	8 
	8 

	4.1 - Antal strategier 
	4.1 - Antal strategier 

	+ 
	+ 

	10 
	10 

	10 
	10 

	0 
	0 

	0 
	0 

	10 
	10 

	0 
	0 

	0 
	0 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	10 
	10 


	TR
	Span
	 
	 

	Artikel 64 samarbejdsaktiviteter 
	Artikel 64 samarbejdsaktiviteter 

	8 
	8 

	4.3 - Antal projekter 
	4.3 - Antal projekter 

	  
	  

	 
	 

	18 
	18 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	18 
	18 

	0 
	0 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	1  
	1  




	8 Efter en dialog med FARNET om definitionen ’samarbejdsprojekter’ ændres tallet fra 27 FLAG-samarbejdsprojekter til ’1’. 
	8 Efter en dialog med FARNET om definitionen ’samarbejdsprojekter’ ændres tallet fra 27 FLAG-samarbejdsprojekter til ’1’. 

	 
	 
	Tabel 4.5.1: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 5, specifikt mål 1 
	EU-prioritet 5: Fremme af markedsføring og forarbejdning   
	EU-prioritet 5: Fremme af markedsføring og forarbejdning   
	EU-prioritet 5: Fremme af markedsføring og forarbejdning   
	EU-prioritet 5: Fremme af markedsføring og forarbejdning   
	EU-prioritet 5: Fremme af markedsføring og forarbejdning   

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

	Udvalgte relevante foranstaltninger 
	Udvalgte relevante foranstaltninger 
	Tematisk mål 
	Outputindikatorer 
	Kumulativ værdi 

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

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

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

	  
	  
	Artikel 68 Afsætningsforanstaltninger 
	3 
	5.2 - Antal projekter 
	  
	  
	10 
	0 
	0 
	0 
	0 
	3 
	- 
	- 
	- 
	- 
	- 
	3 




	Tabel 4.5.2: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 5, specifikt mål 2 
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	TR
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	EU-prioritet 5: Fremme af markedsføring og forarbejdning 
	EU-prioritet 5: Fremme af markedsføring og forarbejdning 


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


	TR
	Span
	Udvalgte relevante foranstaltninger 
	Udvalgte relevante foranstaltninger 

	Tematisk mål 
	Tematisk mål 

	Outputindikatorer 
	Outputindikatorer 

	Kumulativ værdi 
	Kumulativ værdi 


	TR
	Span
	Indikator 
	Indikator 

	Inkluderet i resultat-rammen 
	Inkluderet i resultat-rammen 

	Milepæl (2018) 
	Milepæl (2018) 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	2014 
	2014 

	2015 
	2015 

	2016 
	2016 

	2017 
	2017 

	2018 
	2018 

	2019 
	2019 

	2020 
	2020 

	2021 
	2021 

	2022 
	2022 

	2023 
	2023 


	TR
	Span
	 
	 

	Artikel 69 Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter 
	Artikel 69 Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter 

	3 
	3 

	5.3 - Antal projekter 
	5.3 - Antal projekter 

	+ 
	+ 

	7 
	7 

	30 
	30 

	0 
	0 

	0 
	0 

	0 
	0 

	3 
	3 

	11 
	11 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	14 
	14 




	 
	 
	Tabel 4.6.1: Outputindikatorer for EHFF - Unionsprioritet 6, specifikt mål 1 
	EU-prioritet 6:           
	EU-prioritet 6:           
	EU-prioritet 6:           
	EU-prioritet 6:           
	EU-prioritet 6:           
	Fremme implementering af den integrerede maritime politik 

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

	Udvalgte relevante foranstaltninger 
	Udvalgte relevante foranstaltninger 
	Tematisk mål 
	Outputindikatorer 
	Kumulativ værdi 

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

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




	3.2.3 Finansielle indikatorer 
	Tabel 5: Finansielle indikatorer for EHFF9 
	9 Tabellens data er baseret på oplysninger fra de enkelte sager og beløb i Euro er opgjort ved brug afde relevante månedskurser oplyst af Kommissionen.   
	9 Tabellens data er baseret på oplysninger fra de enkelte sager og beløb i Euro er opgjort ved brug afde relevante månedskurser oplyst af Kommissionen.   
	10 Data under unionsprioritet 4 er afrapporteret af Erhvervsstyrelsen 

	Table
	TBody
	TR
	Span
	Unionsprioritet 
	Unionsprioritet 

	Indikator 
	Indikator 

	Delmål (2018) 
	Delmål (2018) 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	Kumulativ værdi 
	Kumulativ værdi 

	2023 
	2023 

	2022 
	2022 

	2021 
	2021 

	2020 
	2020 

	2019 
	2019 

	2018 
	2018 

	2017 
	2017 

	2016 
	2016 

	2015 
	2015 

	2014 
	2014 


	TR
	Span
	1 
	1 

	Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri 
	Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri 

	Finansiel indikator 
	Finansiel indikator 

	TD
	Span
	12.700.000 

	TD
	Span
	136.237.553 

	TD
	Span
	16.857.461 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	5.419.298  
	5.419.298  

	5.903.464  
	5.903.464  

	5.534.699  
	5.534.699  

	 
	 

	0 
	0 


	TR
	Span
	2 
	2 

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

	Finansiel indikator 
	Finansiel indikator 

	TD
	Span
	9.000.000 

	TD
	Span
	29.359.823 

	TD
	Span
	7.338.441 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	3.749.105  
	3.749.105  

	2.797.925  
	2.797.925  

	791.411 
	791.411 

	 
	 

	0 
	0 


	TR
	Span
	3 
	3 

	Implementering af den fælles fiskeripolitik (data og fiskerikontrol) 
	Implementering af den fælles fiskeripolitik (data og fiskerikontrol) 

	Finansiel indikator 
	Finansiel indikator 

	TD
	Span
	36.300.000 

	TD
	Span
	87.916.387 

	TD
	Span
	35.082.966 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	10.480.787 
	10.480.787 

	10.663.696 
	10.663.696 

	9.861.444 
	9.861.444 

	4.077.039 
	4.077.039 

	0 
	0 


	TR
	Span
	4 
	4 

	Beskæftigelse og territoriel samhørighed10 
	Beskæftigelse og territoriel samhørighed10 

	Finansiel indikator 
	Finansiel indikator 

	TD
	Span
	2.300.000 

	TD
	Span
	15.663.319 

	TD
	Span
	3.050.748  

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	1.986.098  
	1.986.098  

	1.064.650  
	1.064.650  

	 
	 

	 
	 

	0 
	0 


	TR
	Span
	5 
	5 

	Markedsføring og forarbejdning 
	Markedsføring og forarbejdning 

	Finansiel indikator 
	Finansiel indikator 

	TD
	Span
	5.400.000 

	TD
	Span
	19.248.744 

	TD
	Span
	4.496.079 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	2.076.143 
	2.076.143 

	896.689 
	896.689 

	1.523.247 
	1.523.247 

	 
	 

	0 
	0 


	TR
	Span
	6 
	6 

	Fremme implementering af den integrerede maritime politik 
	Fremme implementering af den integrerede maritime politik 

	Finansiel indikator 
	Finansiel indikator 

	TD
	Span
	1.100.000 

	TD
	Span
	3.333.334 

	TD
	Span
	1.127.708 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	1.127.708 
	1.127.708 

	 
	 

	 
	 

	 
	 

	0 
	0 


	TR
	Span
	7 
	7 

	Teknisk bistand 
	Teknisk bistand 

	Finansiel indikator 
	Finansiel indikator 

	TD
	Span
	- 

	TD
	Span
	- 

	TD
	Span
	5.890.485 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	- 
	- 

	1.558.844 
	1.558.844 

	2.445.179 
	2.445.179 

	949.995 
	949.995 

	936.467 
	936.467 

	0 
	0 




	 
	3.3 Finansielle data 
	Tabel 6: Finansielle data for EHFF 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	EU-prioritet 
	EU-prioritet 

	Udvalgt specifikt mål 
	Udvalgt specifikt mål 

	Tematisk mål 
	Tematisk mål 

	Foranstaltning 
	Foranstaltning 

	Samlet offentligt bidrag 
	Samlet offentligt bidrag 

	EHFF-bidrag 
	EHFF-bidrag 

	TD
	Span
	Bidrag til klima-forandrings-mål fra EHFF 

	TD
	Span
	EHFF- med-finansie-ringssats 

	Samlede støtte-berettigede udgifter til foranstalt-ninger, som er udvalgt til støtte 
	Samlede støtte-berettigede udgifter til foranstalt-ninger, som er udvalgt til støtte 

	Samlet offentligt bidrag til foranstalt-ninger, som er udvalgt til støtte 
	Samlet offentligt bidrag til foranstalt-ninger, som er udvalgt til støtte 

	TD
	Span
	Andel af den samlede tildeling, som er omfattet af udvalgte foranstalt-ninger 

	TD
	Span
	Bidrag til klima-forandrings-mål med de foranstaltninger, der er udvalgt til støtte 

	Samlede støtteberet-tigede udgifter, som modtagerne har anmeldt til forvaltnings-myndigheden 
	Samlede støtteberet-tigede udgifter, som modtagerne har anmeldt til forvaltnings-myndigheden 

	Samlede støtteberet-tigede offentlige udgifter, som modtagerne har anmeldt til forvaltnings-myndigheden 
	Samlede støtteberet-tigede offentlige udgifter, som modtagerne har anmeldt til forvaltnings-myndigheden 

	TD
	Span
	Andel af de samlede støtteberettigede offentlige udgifter, som modtagerne har anmeldt, ud af den samlede tildeling 

	TD
	Span
	Bidrag til klimaforandringsmål ud af de samlede støtteberettigede offentlige udgifter, som modtagerne har anmeldt til forvaltnings-myndigheden 

	Antal udvalgte operationer 
	Antal udvalgte operationer 


	TR
	Span
	(EUR) 
	(EUR) 

	(EUR) 
	(EUR) 

	TD
	Span
	(EUR) 

	TD
	Span
	(%) 

	(EUR) 
	(EUR) 

	(EUR) 
	(EUR) 

	TD
	Span
	(%) 

	TD
	Span
	(EUR) 

	(EUR) 
	(EUR) 

	(EUR) 
	(EUR) 

	TD
	Span
	(%) 

	TD
	Span
	(EUR) 

	# 
	# 


	TR
	Span
	1 
	1 

	Fremme af et miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri 
	Fremme af et miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri 

	1. Nedbringelse af fiskeriets belastning af havmiljøet 
	1. Nedbringelse af fiskeriets belastning af havmiljøet 

	6 
	6 

	Artikel 37 
	Artikel 37 

	3.645.772 
	3.645.772 

	2.114.548 
	2.114.548 

	TD
	Span
	 

	TD
	Span
	58,0% 

	1.472.224 
	1.472.224 

	1.472.224 
	1.472.224 

	TD
	Span
	40,4%  

	TD
	Span
	 

	 
	 

	 
	 

	TD
	Span
	- 

	TD
	Span
	- 

	3  
	3  


	TR
	Span
	Artikel 38 
	Artikel 38 

	12.780.279 
	12.780.279 

	7.412.562 
	7.412.562 

	TD
	Span
	2.965.025 

	TD
	Span
	58,0% 

	19.652.310 
	19.652.310 

	8.489.987 
	8.489.987 

	TD
	Span
	66,3%  

	TD
	Span
	3.395.995  

	12.122.987  
	12.122.987  

	5.449.324  
	5.449.324  

	TD
	Span
	42.64%  

	TD
	Span
	2.179.730  

	221  
	221  


	TR
	Span
	Artikel 39 + Artikel 44.1.c 
	Artikel 39 + Artikel 44.1.c 

	10.431.317 
	10.431.317 

	6.050.164 
	6.050.164 

	TD
	Span
	2.420.066 

	TD
	Span
	58,0% 

	4.404.553 
	4.404.553 

	4.404.553 
	4.404.553 

	TD
	Span
	42,2%  

	TD
	Span
	1.761.821  

	 
	 

	 
	 

	TD
	Span
	5,2%  

	TD
	Span
	218.506 

	17  
	17  


	TR
	Span
	Artikel 43.2 
	Artikel 43.2 

	3.445.557 
	3.445.557 

	1.998.423 
	1.998.423 

	TD
	Span
	799.369 

	TD
	Span
	58,0% 

	2.575.336 
	2.575.336 

	1.287.668 
	1.287.668 

	TD
	Span
	37,4%  

	TD
	Span
	-  
	 

	2.586.642  
	2.586.642  

	1.293.321   
	1.293.321   

	TD
	Span
	75%  

	TD
	Span
	- 
	 

	3 
	3 


	TR
	Span
	2. Beskyttelse og genopretning af akvatisk biodiversitet 
	2. Beskyttelse og genopretning af akvatisk biodiversitet 

	6 
	6 

	Artikel 40.1.b-g, i + Artikel 44.6 
	Artikel 40.1.b-g, i + Artikel 44.6 

	29.508.307 
	29.508.307 

	17.114.818 
	17.114.818 

	TD
	Span
	6.845.927 

	TD
	Span
	- 

	13.348.645 
	13.348.645 

	13.348.645 
	13.348.645 

	TD
	Span
	45,2% 

	TD
	Span
	5.339.458 

	250.265 
	250.265 

	250.265 
	250.265 

	TD
	Span
	0,9% 

	TD
	Span
	100.106 

	54  
	54  


	TR
	Span
	48.137.004 
	48.137.004 

	27.919.462 
	27.919.462 

	TD
	Span
	11.167.785 

	TD
	Span
	- 

	30.454.615 
	30.454.615 

	30.454.615 
	30.454.615 

	TD
	Span
	63,3% 

	TD
	Span
	12.181.846 

	7.300.680 
	7.300.680 

	7.300.680 
	7.300.680 

	TD
	Span
	 15,1% 

	TD
	Span
	2.920.272 

	698  
	698  


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

	6 
	6 

	Artikel 36 
	Artikel 36 

	1.735.709 
	1.735.709 

	1.006.711 
	1.006.711 

	TD
	Span
	402.685 

	TD
	Span
	 

	 
	 

	 
	 

	TD
	Span
	 

	TD
	Span
	 

	 
	 

	 
	 

	TD
	Span
	 

	TD
	Span
	 

	 
	 


	TR
	Span
	 
	 

	3 
	3 

	Artikel 32 
	Artikel 32 

	1.724.138 
	1.724.138 

	1.000.000 
	1.000.000 

	TD
	Span
	 

	TD
	Span
	 

	 
	 

	 
	 

	TD
	Span
	 

	TD
	Span
	 

	 
	 

	 
	 

	TD
	Span
	 

	TD
	Span
	 

	 
	 




	Table
	TBody
	TR
	Span
	4. Fremme af fiskeri-virksomheders konkurrenceevne og levedygtighed 
	4. Fremme af fiskeri-virksomheders konkurrenceevne og levedygtighed 

	3 
	3 

	Artikel 42  
	Artikel 42  

	6.976.831 
	6.976.831 

	4.046.562 
	4.046.562 

	TD
	Span
	- 

	TD
	Span
	58,0% 

	3.987.039 
	3.987.039 

	1.461.264 
	1.461.264 

	TD
	Span
	20,9%  

	TD
	Span
	- 

	2.952.777  
	2.952.777  

	1.125.479  
	1.125.479  

	TD
	Span
	16,1% 

	TD
	Span
	- 

	64  
	64  


	TR
	Span
	3 
	3 

	Artikel 43.1 + 3 
	Artikel 43.1 + 3 

	3.445.557 
	3.445.557 

	1.998.423 
	1.998.423 

	TD
	Span
	799.369,2 

	TD
	Span
	58,0% 

	1.780.186 
	1.780.186 

	890.093 
	890.093 

	TD
	Span
	25,8%  

	TD
	Span
	356.037,2 

	1.786.101  
	1.786.101  

	893.051   
	893.051   

	TD
	Span
	50,48%  

	TD
	Span
	695.680,35 

	5  
	5  


	TR
	Span
	5. Støtte til styrkelse af teknologisk udvikling og innovation 
	5. Støtte til styrkelse af teknologisk udvikling og innovation 

	3 
	3 

	Artikel 26 + 44.3  
	Artikel 26 + 44.3  

	8.003.934 
	8.003.934 

	4.642.282 
	4.642.282 

	TD
	Span
	- 

	TD
	Span
	58,0% 

	3.552.918 
	3.552.918 

	3.095.152 
	3.095.152 

	TD
	Span
	38,7%  

	TD
	Span
	- 

	531.354  
	531.354  

	531.354  
	531.354  

	TD
	Span
	6,6%  

	TD
	Span
	- 

	26 
	26 


	TR
	Span
	Artikel 28 
	Artikel 28 

	6.403.148 
	6.403.148 

	3.713.826 
	3.713.826 

	TD
	Span
	- 

	TD
	Span
	58,0% 

	2.847.849 
	2.847.849 

	2.847.849 
	2.847.849 

	TD
	Span
	44,5%  

	TD
	Span
	- 

	13.989 
	13.989 

	13.989 
	13.989 

	TD
	Span
	0,2%  

	TD
	Span
	- 

	9 
	9 


	TR
	Span
	2 
	2 

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

	1. Støtte til styrkelse af teknologisk udvikling og innovation 
	1. Støtte til styrkelse af teknologisk udvikling og innovation 

	3 
	3 

	Artikel 47 
	Artikel 47 

	9.795.328 
	9.795.328 

	7.346.496 
	7.346.496 

	TD
	Span
	- 

	TD
	Span
	75,0% 

	4.608.121 
	4.608.121 

	4.608.121 
	4.608.121 

	TD
	Span
	47%  

	TD
	Span
	- 

	374.001  
	374.001  

	374.001  
	374.001  

	TD
	Span
	3,8%  

	TD
	Span
	- 

	28  
	28  


	TR
	Span
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	Note: De gråmarkerede søjler er beregnet automatisk. Bemærk, at for hhv. artikel 43.1+3. 43.2 og 51 samt teknisk bistand er værdierne for ’Samlede støtteberettigede udgifter til foranstaltninger, som er udvalgt til støtte’ og ’Samlet offentligt bidrag til foranstaltninger, som er udvalgt til støtte’ højere end værderne for hhv. ’Samlede støtteberettigede udgifter, som modtagerne har anmeldt til forvaltningsmyndigheden’ og ’Samlede støtteberettigede offentlige udgifter, som modtagerne har anmeldt til forvalt
	  
	 
	4.0 Forhold, der har indflydelse på programresultaterne, og korrigerende foranstaltninger, der er truffet
	4.0 Forhold, der har indflydelse på programresultaterne, og korrigerende foranstaltninger, der er truffet
	 

	2018 var som tidligere nævnt et konsolideringsår efter den organisatoriske forandring i Forvaltningsmyndigheden, hvor fiskeriområdet blev overflyttet fra Miljø- og Fødevareministeriet til Udenrigsministeriet og dermed udskilt fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.  
	 
	Som følge af den organisatorisk ændring og Rigsrevisionens gennemgang af administrationsgrundlaget jf. nedenfor blev fem ordninger udskudt til åbning senere i 2019. 
	 
	Rigsrevisionen offentliggjorde en beretning om tilskud på fiskeriområdet den 10. oktober 2018. Denne fokuserede på fire støtteordninger i programmet (investeringer på fiskerfartøjer, fiskerikontrol, investeringer i akvakultur og produktions- og afsætningsplaner). Rigsrevisionen fokuserede i beretningen langt overvejende på tilskudsordningen Investeringer på fiskerfartøjer, herunder hvilket grundlag Fiskeristyrelsen har for at vurdere, om ansøgningerne er antagelige (dvs. kan modtages og sagsbehandles). I fo
	 
	Rigsrevisionen har påpeget, at ministeriet har vurderet grundbetingelsen om antagelighed på et forkert grundlag, fordi ministeriet ikke har administreret og sanktioneret EU’s pointsystem for alvorlige overtrædelser af fiskerireglerne i overensstemmelse med retsgrundlaget. Rigsrevisionen konkluderer på den baggrund, at der ikke i tilstrækkeligt omfang er blevet tildelt strafpoint for alvorlige overtrædelser af fiskerireglerne. Endvidere er regler om antagelighed ikke administreret korrekt. Ministeriet har de
	 
	Rigsrevisionen påpeger videre, at ministeriet ikke har sikret, at de øvrige væsentlige krav for at kunne modtage og beholde tilskud er overholdt. Rigsrevisionen fremhæver, at der særligt for den største ordning ”Investeringer på fiskerfartøjer” i en lang række tilfælde er givet tilsagn om tilskud og udbetalt tilskud, der ikke er i overensstemmelse med regelgrundlaget. Det skyldes dels, at kravene i EU-forordningerne har været operationaliseret forkert eller uklart dels, at der har været en lang række forske
	 
	Genopretning af fiskeriområdet er en højt prioriteret opgave for regeringen. Der er samlet set tale om en omfattende og væsentlig opgave, hvorfor der er prioriteret et bevillingsmæssigt løft af fiskeriområdet. Med den politiske aftale af 20. september 2018 blev allokeringen af midler til teknisk bistand forøget fra 4,9 pct. op mod loftet på 6,0 pct. 
	 
	Som følge af kritikken fra Rigsrevisionen er der igangsat et gennemgribende gennemgang af administrationsgrundlaget på pointområdet med henblik på at sikre, at dette lever op til reglerne. Arbejdet er igangsat med ekstern bistand og indebærer bl.a. ændring af bekendtgørelsen om point samt udarbejdelse af ny fyldestgørende instruks og vejledning. En korrekt implementering af pointsystemet vil 
	danne grundlag for et systematisk og korrekt tjek af antagelighed i forhold til tilskudsforvaltningen. Endvidere er administrationsgrundlaget for vurdering af antagelighed tilrettet. 
	 
	Ministeriet vil yderligere foretage en gennemgribende gennemgang af administrationsgrundlaget bl.a. med henblik på at styrke dette og i nødvendigt omfang gennemføre kompetenceopbygning/efteruddannelse for fremover at forebygge fejl. Arbejdet vil omfatte udarbejdelse af nye instrukser og vejledninger, som vil sikre grundlaget for korrekt implementering af forordningsgrundlaget. Som et selvstændigt fokuspunkt skal administrationsgrundlaget udbygges, således Fiskeristyrelsen bliver bedre i stand til selv at ko
	 
	Der er samlet tale om en ressourcekrævende opgave, som i 2018 har og fortsat i 2019 i nogen grad vil påvirke implementeringen af programmet. Dog forventes, at alle tilskudsordninger i 2019 åbnes som forudsat i den politiske aftale 2018-2020. 
	 
	5.0
	5.0
	 
	Oplysninger om alvorlige overtrædelser og afhjælpende foranstaltninger 
	 

	Fra 1. december 2012 implementerede Fiskeristyrelsen EU-regler om pointtildeling ved en række alvorlige overtrædelser. 
	Hvis der ved samme kontrolbesøg er begået flere alvorlige overtrædelser, kan der tildeles point for hver af overtrædelserne. Der er fastsat specifikke regler for længden af udelukkelsesperioden for at kunne søge tilskud. 
	Der er i 2018 gennemført fysisk kontrol af 20,4 % af den samlede landende mængde fisk. Tilsvarende er der gennemført fysisk kontrol af 8,05 % af antallet af landinger. Styrelsen har på baggrund af kritik fra Rigsrevisionen påbegyndt en gennemgribende gennemgang af administrationsgrundlaget på pointområdet. Som følge heraf må der forventes væsentlige ændringer i, hvornår en overtrædelse kategoriseres som alvorlig, sammenlignet med tidligere år. I 2018 er der konstateret 312 potentielt alvorlige overtrædelser
	 
	6.0
	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
	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), offentliggøres 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. juni 2018 og er senest 
	Link til oplysninger om tilskudsmodtagerne: 
	Link til oplysninger om tilskudsmodtagerne: 
	https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsmodtagere-under-fiskeriudviklingsprogram/
	https://fiskeristyrelsen.dk/tilskud/tilskudsmodtagere-under-fiskeriudviklingsprogram/

	 

	 
	8.0
	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. 
	Der er i år både en løbende evaluering samt en midtvejsevaluering af Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet. 
	8.1. Løbende evaluering 
	På baggrund af artikel 56 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1303/2013 foretager styrelsen efter hver ansøgningsrunde en intern og ekstern evaluering.  
	Den interne evaluering sker så snart, alle ansøgninger er sagsbehandlet på en ordning. Evalueringen tager udgangspunkt i forarbejdet med at åbne en ansøgningsrunde samt i selve sagsbehandlingsprocessen. Der sker en evaluering af eventuelle opdagede fejl/mangler og uklarheder i ansøgningsmaterialet, vejledningen, bekendtgørelsen, sagsbehandlerinstruksen, IT-opsætningen mm. 
	Den eksterne evaluering sætter styrelsen i gang, inden arbejdet med en ny tilskudsordning skal igangsættes. Her tages der kontakt til målgruppen med henblik på at indhente erfaringer fra sidste ansøgningsrunde. Målgruppen kommer med ris/ros mht. proces, ansøgnings- og udbetalingsmateriale mm.  
	Erfaringerne fra evalueringen indarbejdes efter omstændighederne i de udmøntningsnotater for kommende ordninger, der forelægges ministeren til godkendelse, og efter omstændighederne i administrationsgrundlaget for de enkelte ordninger. 
	Såfremt, der er ændringer til prioriteringskriterierne for en specifik tilskudsordning, skal disse godkendes af Overvågningsudvalget inden ordningen kan åbne. Yderligere modtager Overvågningsudvalget 
	bekendtgørelsen for hver tilskudsordning i høring inden denne træder i kraft. Styrelsen foretager dermed en løbende evaluering af alle ordningerne. 
	8.2 Evaluering af Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2014-2018, COWI 
	COWI har for Fiskeristyrelsen i perioden december 2018 til april 2019 gennemført evalueringen af resultater og effekter af tilskudsordninger under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet fra programmets start og frem til og med udgangen af 2018. COWI har på baggrund af den samlede evaluering udarbejdet et særskilt bidrag til årsrapporten for 2018, jf. afsnit 11 til 14 i årsrapporten nedenfor.  
	Den samlede evalueringsrapport offentliggøres på Fiskeristyrelsens hjemmeside 
	Den samlede evalueringsrapport offentliggøres på Fiskeristyrelsens hjemmeside 
	https://fiskeristyrelsen.dk
	https://fiskeristyrelsen.dk

	 inden udgangen af juni 2019. 

	8.2.1 Evaluators opsummerende status på ordningerne 
	Nedenfor gengives COWI’s sammenfatning af evalueringen af implementering af de enkelte tilskudsordninger under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet. For bemærkninger til målopfyldelsen henvises til afsnit 11-14 i nærværende årsrapport. 
	”Unionsprioritet 1 
	Investeringer på fiskefartøjer. Tilsagnsmodtager oplever en klar sammenhæng mellem projekternes indsats og out-put, da de vurderer, at det indkøbte udstyr og/eller investeringer i fartøjet skaber en relativ hurtig indfrielse af de mål, som projekterne har haft for øje, bl.a. at mindske mængden af bifangst og øge kvaliteten af fangsten. Ligeledes viser data, at redukti-on af bifangster ofte sker samtidig med, at fangstredskabet er mere skånsomt over for havmiljøet, hvilket taler ind i ordningens målsætning o
	Fiskeri, natur og miljø. Projekterne opnår overordnet det forventede udbytte (øget viden om et område gennem f.eks. afprøvning af nye redskaber) og bidrager herved til et mere miljø-mæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videns-baseret fiskeri. Tilskudsmodtagerne oplever dog nogle udfordringer bl.a. i forhold til fiskerierhvervets interesse for projekterne, hvorfor det anbefales, at der fremadrettet fokuseres mere på at sikre engagementet fra erhvervet forud for godkendel
	Vandløbsrestaurering. Projekterne opnår det forventede lokale udbytte (forbedrede muligheder for at sikre fisk opstrøms), og de bidrager herved til en bedre økologisk tilstand i det restaurere-de vandløb. Imidlertid oplever tilskudsmodtagerne en række udfordringer i forhold til bl.a. uforudsete udgifter, som skaber en betydelig økonomisk risiko for tilsagnsmod-tageren. Kommunerne er i overvejende grad afhængige af tilskudsordningen for at gennemføre projekter inden for vandløbsrestaurering. 
	Fællesindsatser fiskeri. Ordningen skaber god sammenhæng mellem indsats og output både i forhold til fi-sker-forsker samarbejde og med hensyn til fokus på at fremme innovation i fiskeriet og i værdikæden. Projekterne resulterer typisk i praksisnære og anvendelige resulta-ter, som mere eller mindre direkte kan bruges til forbedringer i fiskeriet. De stærke-ste projekter er de, som formår at dække hele værdikæden. Det sker gennem ind-dragelse af partnere, som kan sikre alt fra konkret afprøvning af nye fangst
	Fiskerihavne og landingssteder. Ordningen bidrager direkte til styrkelse af fiskeriet og de mindre fiskerihavne samt lokalsamfundet gennem infrastrukturinvesteringer, som er med til at sikre og øge væksten og beskæftigelsen. Effekterne af havneinfrastrukturinvesteringer og inve-steringen i landingspladsen vil udfolde sig gradvist, idet begge de to udvalgte case-projekter forudsætter, at aktører uden for projekterne udnytter nye muligheder, som skabes gennem investeringerne. Derfor er 
	det vanskeligt at forudsige de øvrige ef-fekter, som sker som et resultat af investeringerne. Evaluator vurderer, at investe-ringerne under ordningen, sandsynligvis ikke var blevet gennemført i samme om-fang og på samme tidspunkt uden tilskuddet. 
	Unionsprioritet 2 
	Fælles indsatser akvakultur. Projekterne understøtter udvikling af ny viden inden for akvakultur, der på sigt kan give mulighed for at finde løsninger på udfordringer, der er udbredt på tværs af den danske akvakultursektor. For at sikre, at viden fra projekterne vinder udbredelse og rent faktisk kommer branchen til gavn, er det vigtigt, at der arbejdes aktivt for at kanalisere relevant viden ud til erhvervet. Evaluator oplever projekterne under ord-ningen som praksisnære, da de bidrager til at lette kobling
	Investeringer i akvakultur. Ordningen opleves som afgørende for, at der kan foretages investeringer i akvakul-turproduktionen, der understøtter, at man kan forøge produktionen og dens værdi. Produktionseffektivisering er typisk det primære formål med at søge støtte under ordningen, og miljømæssige forbedringer betragtes som et positivt biprodukt af inve-steringerne. Tilskudsmodtagerne peger på, at bevillingskriterierne under ordningen bidrager til en skævvridning hen imod store projekter med en stærk bæredy
	Unionsprioritet 3 
	Fiskerikontrol – sporbarhed. Tilsagnsmodtagerne oplever en klar sammenhæng mellem projekternes indsats og output, da det vurderes, at projekterne opnår succesfuld implementering af sporbar-hedssystemer og herigennem større gennemsigtighed i produktionen. Ordningen opleves overordnet som afgørende for, at tilsagnsmodtagerne er mere risikovillige ift. at investere i fremtidssikring af deres virksomheder. 
	Unionsprioritet 4 
	FLAG – Lokale aktionsgrupper fiskeri. FLAG-ordningens bottom-up tilgang (LEADER metoden) understøtter, at der er en god sammenhæng til ordningens målsætning om at bidrage til vækst- og beskæfti-gelse i fiskeområder. I praksis sker det ved, at 10 lokale bestyrelser med hver sin udviklingsstrategi foretager en vurdering af, hvorvidt indsendte ansøgninger bidra-ger til at opfylde strategiens mål. Evaluator vurderer, at investeringerne fører til en del afledte effekter, der ikke måles på, og som kun vanskeligt 
	Unionsprioritet 5 
	Afsætningsfremme. Projekterne under ordningen opnår generelt det forventede output (fx i form af pro-duktcertificering), og dermed bidrager ordningen overordnet til bedre markeds- og afsætningsforhold for fiskevarer og akvakulturprodukter. Evaluator vurderer det som afgørende for særligt et af de undersøgte case-projekter, at fiskerierhvervet engage-rer sig i projektet, hvorfor dette også er en anbefaling, som fremover bør være i fo-kus i ordningen. 
	Produktions- og afsætningsplaner (PAP). Der er en klar sammenhæng mellem produktions- og afsætningsplanernes indhold og aktiviteter og de overordnede mål i den fælles fiskeripolitik om et større hensyn til miljø, natur og behov for vækst og beskæftigelse i fiskeriet. Samtidig er det dog ikke tydeligt, hvilke konkrete effekter der skabes i PAP, idet indsatsen i høj grad har en langsigtet effekt, imens en række aktiviteter har holdningsbearbejdende karakter med fiskere og forbrugere som målgruppe. Tilsagnsmod
	Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter. Ordningen bidrager overordnet til at styrke virksomheders anvendelse af innovative løsninger til investeringer inden for forarbejdning af fiskevarer eller akvakulturpro-dukter. Evaluator vurderer, at ordningen giver et ekstra skub til, at virksomhederne tør udvikle og implementere løsninger, der styrker deres konkurrencedygtighed. Pro-jekterne har i høj grad ført til nye processer og teknologier og i mindre grad til nye produkter/produktvarianter og ny org
	ansøgningsprocessen. Dataindsamlingsprocessen har vist, at interessenterne har en generel ærgrelse over, at ordningen er blevet lukket.” 
	8.2.2 Fiskeristyrelsens bemærkninger til evaluators opsummerende status på ordningerne 
	Fiskeristyrelsen har noteret sig evalueringens resultater.  
	Resultaterne vil indgå i styrelsens forberedelse af fremtidige åbninger af ordninger. Fiskeristyrelsen vil herunder lade resultaterne indgå i de løbende drøftelser med målgruppen for de enkelte ordninger, som styrelsen gennemfører inden åbningen af ordninger. 
	8.2.3 Evaluators anbefalinger 
	Evalueringen indeholder følgende 10 anbefalinger fra evaluator: 
	”Anbefaling 1: Kortere sagsbehandlingstider. Aktørerne oplever generelt et godt samarbejde med Fiskeristyrelsen og administrati-onen i forbindelse med ansøgnings- og projektforløbet, og styrelsen opleves som fleksibel omkring tilpasningen af projekter undervejs i projektforløbet. Dog oplever nogle af ansøgerne sagsbehandlingstiden som uhensigtsmæssig lang og utilfreds-stillende, hvilket besværliggør effektiv planlægning og udnyttelse af midlerne. Der-udover kan en lang sagsbehandlingstid også skabe frustrat
	Det anbefales derfor, at det sikres, at Fiskeristyrelsens tværgående mål for sagsbe-handlingsfristen inden for projekttilskudsordningerne på tre måneder som hovedre-gel overholdes. Derudover anbefales det, at der laves et fast track sagsbehandlings-spor til f.eks. mindre projektændringer eller sagsbehandling af mindre projekter med en væsentlig kortere frist end de tre måneder. 
	Anbefaling 2: Længere ansøgningsperioder. På tværs af de kvalitative data, tegner der sig et billede af, at aktørerne oplever det som uhensigtsmæssigt, at der kun er åbent for ansøgning i begrænsede og korte perioder. Korte ansøgningsperioder stiller uhensigtsmæssigt store krav til virksomhe-dernes interne planlægning og forretningsudvikling, som sjældent kan tilpasses én måned i en periode på 3 år. Med de korte ansøgningsperioder, vurderer vi, at der er risiko for at styrelsen ikke får valgt de mest egnede
	Anbefaling 3: Genåbning af ordningen 'Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter. Da ordningen 'Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter' blev anset som meget effektiv i forhold til at sikre virksomhedernes udvikling og konkurrencedyg-tighed, anbefales det, at styrelsen overvejer at genåbne denne ordning, eller alter-nativt at undersøge mulighederne for at støtte erhvervet inden for rammerne af an-dre støtteordninger. På den måde vil det være muligt at understøtte programmets mål om øget i
	Anbefaling 4: Større grad af fag-faglighed. På tværs af de gennemførte interview med tilsagnsmodtagere, interessenter og ek-sperter har vi konstateret en efterspørgsel efter større fag-faglig viden i Fiskeristy-relsen. Blandt andet oplever projekterne, at de skal bruge ekstra tid på at være ufor-holdsmæssigt detaljeret i deres beskrivelse af projekterne for at forklare den værdi, deres investeringer kan forventes at skabe. Derudover efterlyser evaluator en højere grad af kritisk stillingtagen til de effekte
	Anbefaling 5: Ikke for korte projektperioder. Der bliver på tværs af datakilderne givet udtryk for, at længden af projekterne ikke må være for kort. Det er særligt vigtigt i udviklingsarbejde, hvor der skal være både tid og budget til at gennemføre flere serier af forsøg. To år er i den forbindelse ofte for kort tid at skulle gennemføre et projekt på. Derudover er der i forbindelse med ud-
	viklingsarbejde, afprøvning af metoder mv., behov for øget fleksibilitet omkring bud-get og tid, så det f.eks. bliver muligt at flytte rundt på midler undervejs i projektet. Dette skyldes også en vis uforudsigelighed i forhold til budgetter - særligt ved pro-jekter, der omhandler innovation. I den forbindelse er oplevelsen også, at der fra Fiskeristyrelsen er opstillet nogle unødvendigt skrappe kontrolkrav ift. dokumentati-on, hvilket fjerner tid og ressourcer, der kunne være brugt på projektets aktiviteter
	Anbefaling 6: Større fleksibilitet og udskiftning af bemanding. Interviewpersoner i alle ordninger oplever det som både tidskrævende og besværligt, at projektet skal søge om at udskifte i den bemanding, projektet har på ansøgningstidspunktet. Det gælder særligt i udviklingsordningerne under programmet ('Fiskeri, natur og miljø', 'Fælles indsatser fiskeri' og 'Fælles indsatser akvakultur'). Det anbefales derfor at der udvises større grad af fleksibilitet, således projekterne kan udskifte bemanding, såfremt d
	Anbefaling 7: Stigning i beløbsgrænse i forbindelse med indhentning af tilbud. Evaluator kan konstatere en udbredt oplevelse af, at der er store omkostninger forbundet med at indhente tilbud i forbindelse med udarbejdelsen af projektansøgningen. Ofte er der kun én relevant leverandør til opgaven, og indhentningen af flere sammenlig-nelige tilbud opleves derfor som ressourcetung og meningsløs. Der er som udgangs-punkt i alle ordninger et krav om indhentning af tilbud ved budgetposter på over 50.000 kr. Det e
	Anbefaling 8: Understøt relevans og vidensspredning. Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet beskrives som et vigtigt redskab i forhold til at sikre samspillet mellem natur og erhverv, herunder bidrage til vækst og beskæftigelse i fiskerierhvervet. Hvis den viden og de indsigter, der genereres i udviklingsordnin-gerne under programmet ('Fiskeri, natur og miljø', 'Fælles indsatser fiskeri' og 'Fælles indsatser akvakultur') i praksis skal have effekt i erhvervet, er det relevant, at man sikrer, at der er en god s
	Anbefaling 9: Større grad af systematisk registreringspraksis. Evaluator har i forbindelse med evaluering konstateret, at der er en række fejl i det registre-rede data, der dels skyldes a) manuelle indtastningsfejl i forbindelse med sagsbe-handlerens behandling af ansøgninger, og b) fortolkningsfejl fra projektansøgers side af ansøgningsskema og slutskema. Sidstnævnte forekommer især, når ansøge-ren skal indtaste forventet effektskabelse. Eksempelvis skal forventet værditilvækst i produktion pr. 1000 EUR – 
	Anbefaling 10: Justering af 2023-måltal. Evaluator har for flere unionsprioriteter kunnet konstatere, at 2023-målet for de opsatte resultatindikatorer allerede er indfriet (se afsnit 1.4). For de programmer, der videreføres i den sidste halvdel af programperioden, såsom 'Investeringer i fiskerfar-tøjer', 'Havneordningen' og 'FLAG', anbefaler evaluator, at måltallet justeres, så det afspejler en forventning om, at de kommende projekter også vil bidrage med resultater, som sikrer opfyldelse af 2023-målene. ” 
	8.2.4 Fiskeristyrelsens bemærkninger til evaluators samlede anbefalinger 
	Fiskeristyrelsen har noteret sig anbefalingerne fra COWI og vil forholde sig til dem i forhold til hvad der er muligt og hensigtsmæssigt inden for de lovgivnings- og ressourcemæssige rammer. 
	Fiskeristyrelsen kan oplyse, at styrelsen – inden for de givne ressourcer og politiske beslutninger om fordelingen af midlerne – løbende arbejder for at sikre, at sagsbehandling både er korrekt og forsvarlig og opleves smidig og effektiv af støttemodtagerne. 
	Som følge af de senere års organisatoriske ændringer var der på flere af de ordninger, der var åbne i 2017, en meget lang sagsbehandlingstid. Fiskeristyrelsen har arbejdet for at nedbringe sagsbehandlingstiden, og denne var i første kvartal af 2019 på under 3 måneder for nye sager. Styrelsen er også opmærksom på, at der er behov for at øge datakvaliteten, og har siden andet halvår 2018 afsat ressourcer særligt med henblik på dette. 
	Fiskeristyrelsen arbejder også for at forenkle kravene til projektgennemførelse. Bl.a. har styrelsen fra og med 2019 hævet grænsen for, hvornår budgetændringer skal godkendes af styrelsen. Styrelsen har en generel ambition om at imødekomme forslag til forenklinger i det omfang, at forordningsgrundlaget eller andre væsentlige hensyn ikke taler imod. 
	Fiskeristyrelsen er opmærksom på ønsket om længere ansøgningsperioder, herunder at det er vanskeligt for virksomheder at planlægge efter én måneds ansøgningsperiode. De ordninger, der åbner i 2019, vil som udgangspunkt være åbne i to måneder, ligesom styrelsen bestræber sig på, at åbningsdatoer og indholdet af ordningerne er kendt god tid i forvejen inden åbning. 
	I dag er der som udgangspunkt en projektperiode på 2 år. Baggrunden for dette er bl.a. at sikre afløb for de midler, der er bundet op på tilsagn, således at det inden for programmets løbeperiode er mulighed for at genanvende midler fra projekter, der ikke gennemføres. Samtidig imødekommer styrelsen generelt velbegrundede anmodninger om projektforlængelse. 
	Fiskeristyrelsen vil drøfte med støttemodtagerne, om sammenhængen mellem de bevillinger, der gives, og de tekniske løsninger, der efterspørges, kan blive bedre i sagerne. 
	Fiskeristyrelsen har noteret sig, at måltallene for 2023 for flere unionsprioriteter er nået på nuværende tidspunkt. Projekter inden for disse unionsprioriterer, der gennemføres i den resterende del af programperioden, vil fortsat bidrage til at opfylde programmets overordnede mål, selvom de enkelte måltal er nået. 
	 
	9.0
	9.0
	 
	Borgerresumé
	 

	EU’s Hav- og fiskerifond anvender i hele perioden 2014-2020 samlet ca. 200 mio. euro i Danmark til at styrke økonomi og beskæftigelse i fiskeri og fiskeopdræt, bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og til andre natur- og miljøhensyn i relation til fiskeri og fiskeopdræt. 
	Det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram, som er rammen for at anvende EU-midlerne i Danmark, består af en lang række tilskudsordninger, som skal bidrage til de i programmet fastlagte mål. Midlerne til tilskud kommer fra EU, Udenrigsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsstyrelsen. 
	Det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020 blev godkendt den 18. august 2015. Inden da blev der i november 2014 indgået en politisk aftale for årene 2014-2017 om, hvordan pengene fordeles mellem de forskellige tilskudsordninger. Tilsvarende for perioden 2018-2020 blev der den 17. maj 2017 indgået en politisk aftale, som blev justeret i september 2018. Yderligere har det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 undergået en programændring, som blev godkendt 1. april 2019. 
	Siden programstart er alle ordninger åbnet for ansøgning, og der er givet tilsagn til en lang række projekter. Der er således indtil udgangen af 2018 i alt givet tilsagn om tilskud til mere end 1.600 forskellige projekter lige fra investeringer i nye selektive fiskeredskaber og restaurering af vandløb til etablering af fisker-forsker netværk for at styrke samarbejdet om forvaltning af fiskeressourcen.  
	Status ved udgangen af 2018 er, at det strategiske fokus, der blev fastlagt i 2014 med landingsforpligtelse og fortsat udvikling af kystfiskeret som tværgående prioriteter, er blevet omsat i udvikling og investeringer. Der har været stor interesse fra sektoren i tilskudsordningerne, og i langt de fleste tilfælde har der været søgt for mere end den afsatte ramme, når ansøgningsrunderne sluttede. 
	EHFF-programmet skal bidrage til forbedret miljø og natur samt vækst og beskæftigelse, og de støttede projekter skal give konkrete resultater, som måles med en række indikatorer som fx bevaret beskæftigelse i virksomheden eller øget volumen i akvakulturproduktion. 
	Tabel 8: Oversigt over ansøgningsrunderne i 2018 
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	Ansøgningsperiode 
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	Tilsagnsramme 
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	(Mio. euro) 
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	Vandløbsrestaurering 
	Vandløbsrestaurering 

	01.05.2018 
	01.05.2018 

	24.05.2018 
	24.05.2018 

	17,6111 
	17,6111 

	1,73 
	1,73 
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	Dataindsamling 
	Dataindsamling 

	21.12.2017 
	21.12.2017 
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	01.02.2018 

	7,17 
	7,17 

	7,01 
	7,01 
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	Fiskerikontrol Myndighed 
	Fiskerikontrol Myndighed 

	15.11.2018 
	15.11.2018 

	31.01.2019 
	31.01.2019 

	19,612 
	19,612 

	18,4 
	18,4 
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	Lokale aktionsgrupper fiskeri (FLAG) 
	Lokale aktionsgrupper fiskeri (FLAG) 

	Afhænger af den lokale FLAG’s projektgodkendelse 
	Afhænger af den lokale FLAG’s projektgodkendelse 

	2,313 
	2,313 

	2,22 
	2,22 




	11 Der er afsat en indikativ ramme til runde 1 og 2 på hhv. 7,49 mio. euro og 10,12 mio. euro. Rammen er indikativ, idet den ikke nødvendigvis skal udnyttes fuldt ud. 
	11 Der er afsat en indikativ ramme til runde 1 og 2 på hhv. 7,49 mio. euro og 10,12 mio. euro. Rammen er indikativ, idet den ikke nødvendigvis skal udnyttes fuldt ud. 
	12 Der er afsat en indikativ ramme på hhv. 17,45 mio. euro til tilskud med 70 % EU medfinansiering (indkøb af kontrolfartøj) til tilsagn i 2018 og 2,15 mio. euro til tilskud med 90 % EU medfinansiering (fx udvikling af IT) til tilsagn i 2019. 
	13 Eksklusiv genanvendelse af annullerede midler og forbrug af opsparing. 

	 
	Der er til og med 2018 afsluttet ca. 718 projekter, og det er især investerings- og vandløbsrestaureringsprojekterne, som er gennemført. Til gengæld forløber implementeringen af udviklingsprojekterne som ligger under tilskudsordningerne, Fælles indsatser fiskeri, Fællesindsatser akvakultur og Fiskeri, natur og miljø, noget langsommere om end situationen er forbedret i løbet af 2018. For disse tilskudsordninger er der nu en tredjedel af sagerne, som enten er slutudbetalt eller har anmodet herom. Fiskeristyre
	For at sikre at alle potentielle tilskudsmodtagere får viden om mulighederne i Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet er der etableret en facilitatorfunktion for programmet. Facilitatoren informerer om de konkrete tilskudsmuligheder og regler. Facilitatoren finansieres af gennem Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet af teknisk bistand. Kontaktoplysninger til facilitatoren findes på Fiskeristyrelsens hjemmeside. 
	 
	10.0 Rapport om gennemførelsen af finansielle instrumenter 
	10.0 Rapport om gennemførelsen af finansielle instrumenter 
	 

	Det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 omfatter ikke finansielle instrumenter. 
	 
	11.0 Evaluering af gennemførelsen af det operationelle program (Del B)
	11.0 Evaluering af gennemførelsen af det operationelle program (Del B)
	 

	Denne gennemgang af unionsprioriteterne evaluerer fremskridt for resultatindikatorer og outputindikatorer pr. ultimo 2018 inden for de specifikke mål under hver unionsprioritet.  
	11.1 Unionsprioritet 1 
	Det overordnede mål med unionsprioritet 1 er at 'Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri'. Det skal ske gennem ordningerne 'Fiskeri, natur og miljø', 'Investeringer på fiskefartøjer' og 'Fiskerihavne og landingssteder', 'Vandløbsrestaurering' og 'Fælles indsatser fiskeri'. 
	11.1.1 Outputmål 
	Specifikt mål 1  
	Når den aktuelle målopnåelse ses i forhold til de opsatte outputindikatorer, kan det konstateres, at det er lykkedes at indfri 2023-målene for 1 af 4 outputindikatorer under specifikt mål 1. Det gælder 'Art. 38 Begrænsning af fiskeriets indvirkning på havmiljøet', hvor der er afsluttet i alt 14514 projekter der bidrager hertil ud af en målsætning på 35.  
	14 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 
	14 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 
	15 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 

	Anderledes forholder det sig med de resterende indikatorer. For både art. 37 (støtte til udformning og bevaringsforanstaltninger) og art. 39 (innovation i tilknytning til bevaring af havets biologiske ressourcer) er målindfrielsen på 0 % af de opstillede målværdier for 2023. Dog viser en nærmere gennemgang af data, at der er givet tilsagn til hhv. 3 og 1015 projekter, hvorfor det må betragtes som realistisk at indfri 2023-målene.  
	For art. 43.2 (tiltag til overholdelse af landingsforpligtelse) er der på nuværende tidspunkt afsluttet 3 projekter ud af et mål på 17. 
	Tabel 11.1: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 1, Specifikt mål 1 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	Specifikt mål 1: Et mindre belastet havmiljø pga. fiskeri, herunder færre/ingen uønskede fangster 
	Specifikt mål 1: Et mindre belastet havmiljø pga. fiskeri, herunder færre/ingen uønskede fangster 
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	Artikel 37 Tilskud til udformning og gennemførelse af bevaringsforanstaltninger og regionalt samarbejde 
	Artikel 37 Tilskud til udformning og gennemførelse af bevaringsforanstaltninger og regionalt samarbejde 

	Antal projekter 
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	5 
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	0 (0 %) 
	0 (0 %) 
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	Artikel 38 Begrænsning af fiskeriets indvirkning på havmiljøet og tilpasning af fiskeriet til beskyttelsen af arter 
	Artikel 38 Begrænsning af fiskeriets indvirkning på havmiljøet og tilpasning af fiskeriet til beskyttelsen af arter 

	Antal projekter 
	Antal projekter 

	35 
	35 

	145  (+100 %) 
	145  (+100 %) 
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	Artikel 39 Innovation i tilknytning til bevaring af havets biologiske ressourcer 
	Artikel 39 Innovation i tilknytning til bevaring af havets biologiske ressourcer 

	Antal projekter 
	Antal projekter 

	14 
	14 

	0  (0 %) 
	0  (0 %) 
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	Artikel 43.2 Fiskerihavne, landingssteder, auktionshaller og nødhavne: overholdelsen af forpligtelsen til at lande alle fangster såvel at skabe merværdi for underudnyttede dele af fangsten. 
	Artikel 43.2 Fiskerihavne, landingssteder, auktionshaller og nødhavne: overholdelsen af forpligtelsen til at lande alle fangster såvel at skabe merværdi for underudnyttede dele af fangsten. 

	Antal projekter 
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	17 
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	3 (18 %) 
	3 (18 %) 
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	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 

	- Fiskeri, natur og miljø 
	- Fiskeri, natur og miljø 
	- Investeringer på fiskefartøjer 
	- Fiskerihavne og landingssteder 




	Kilde: Artikel97 
	Specifikt mål 2 
	Foruden 2023-målværdi er der for specifikt mål 2 opsat en 2018-milepæl. Med i alt 266 projekter, der bidrager til beskyttelse og genopretning af marin biodiversitet (art. 40.1.b-g) samt ferskvandsfiskeri (art. 44.6), er milepælen for 2018 indfriet. Der er givet tilsagn til i alt 73116 projekter. Dermed er det sandsynligt at nå 2023-målet på 690 projekter.  
	16 Tilrettet af Fiskeristyrelsen oktober 2019. 
	16 Tilrettet af Fiskeristyrelsen oktober 2019. 

	Tabel 11.2: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 1, Specifikt mål 2 
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	Specifikt mål 2: Bedre akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer gennem beskyttelse og genopretning 
	Specifikt mål 2: Bedre akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer gennem beskyttelse og genopretning 
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	Artikel 40.1.b-g + artikel 44.6 Marin biodiversitet og vandløb 
	Artikel 40.1.b-g + artikel 44.6 Marin biodiversitet og vandløb 
	 

	Antal projekter 
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	162 
	162 

	690 
	690 

	266 
	266 
	(39 %) 
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	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 

	- Fiskeri, natur og miljø 
	- Fiskeri, natur og miljø 
	- Vandløbsrestaurering  




	Kilde: Artikel97 
	Specifikt mål 4 
	De to outputindikatorer for specifikt mål 4 har en fælles 2018-milepæl om, at i alt 37 projekter bidrager til merværdi, produktkvalitet og anvendelse af uønskede fangster (art. 42) samt investeringer til forbedring af infrastruktur i fiskerihavne eller landingssteder (art. 43.1) og mhp. at forbedre fiskernes sikkerhed (art. 43.3). Med sammenlagt 50 projekter er denne milepæl nået. 
	Med i alt 45 projekter og en målopnåelse ift. 2023-måltallet på 42 %, er det hovedsageligt art. 42, der bidrager til, at milepælen for 2018 er indfriet, jf. tabellen herunder. 
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	TBody
	TR
	Span
	Specifikt mål 4: Bedre konkurrenceevne og levedygtighed i fiskeriet, herunder kystfiskeri 
	Specifikt mål 4: Bedre konkurrenceevne og levedygtighed i fiskeriet, herunder kystfiskeri 


	TR
	Span
	Outputindikator 
	Outputindikator 

	Måleenhed 
	Måleenhed 

	Milepæl (2018) 
	Milepæl (2018) 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 
	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 


	TR
	Span
	Artikel 42 Merværdi, produktkvalitet og anvendelse af uønskede fangster 
	Artikel 42 Merværdi, produktkvalitet og anvendelse af uønskede fangster 

	Antal projekter 
	Antal projekter 

	37 
	37 
	 

	108 
	108 

	45 
	45 
	(42 %) 


	TR
	Span
	Artikel 43.1 + 3, Fiskerihavne, landingssteder, auktionshaller og nødhavne 
	Artikel 43.1 + 3, Fiskerihavne, landingssteder, auktionshaller og nødhavne 

	Antal projekter 
	Antal projekter 

	17 
	17 

	5 (29 %) 
	5 (29 %) 


	TR
	Span
	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 

	- Investeringer på fiskefartøjer 
	- Investeringer på fiskefartøjer 
	- Fiskerihavne og landingssteder 




	Tabel 11.3: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 1, Specifikt mål 4 
	Kilde: Artikel97 
	Specifikt mål 5 
	Der er på nuværende tidspunkt afsluttet 1 projekt, der bidrager til målopnåelsen på art. 26.1.e, mens der ikke er afsluttet nogen projekter på artikel 28.1.d. Ved nærmere gennemgang af data kan det konstateres, at der er givet tilsagn til hhv. 1217 projekter og 518 projekter. Fuldføres disse, vil 2023-målene blive indfriet.  
	17 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 
	17 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 
	18 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 

	Tabel 11.4: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 1, Specifikt mål 5 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	Specifikt mål 5: Tilskud til styrkelse af teknologisk udvikling og innovation, herunder forfølgelse af energieffektivitet og overførsel af viden 
	Specifikt mål 5: Tilskud til styrkelse af teknologisk udvikling og innovation, herunder forfølgelse af energieffektivitet og overførsel af viden 


	TR
	Span
	Outputindikator 
	Outputindikator 

	Måleenhed 
	Måleenhed 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 
	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 


	TR
	Span
	Artikel 26, 1e Innovation 
	Artikel 26, 1e Innovation 

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

	11 
	11 

	1 
	1 
	(9 %) 


	TR
	Span
	Artikel 28, 1d Partnerskaber mellem videnskabsfolk og fiskere 
	Artikel 28, 1d Partnerskaber mellem videnskabsfolk og fiskere 

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

	4 
	4 

	0 (0 %) 
	0 (0 %) 


	TR
	Span
	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 

	- Fælles indsatser fiskeri 
	- Fælles indsatser fiskeri 




	Kilde: Artikel97 
	11.1.2 Resultatmål 
	Når den aktuelle målopnåelse ses i forhold til de opsatte resultatindikatorer, kan det konstateres, at det med en målopnåelse på +100 % er mere end lykkedes at indfri 2023-målene for 1 ud af 10 resultatindikatorer under unionsprioriteten (resultatindikator 1.1). Samtidig er der for to andre resultatindikatorer en målopnåelse på 0 % (resultatindikator 1.13 og 1.12). 
	Specifikt mål 1  
	Som det fremgår af tabellen herunder, har Specifikt mål 1 fokus på et mindre belastet havmiljø pga. fiskeri. 
	Tabel 11.5: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 1, Specifikt mål 1 
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	TBody
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	Span
	Specifikt mål 1: Et mindre belastet havmiljø pga. fiskeri, herunder færre/ingen uønskede fangster 
	Specifikt mål 1: Et mindre belastet havmiljø pga. fiskeri, herunder færre/ingen uønskede fangster 


	TR
	Span
	Resultatindikator 
	Resultatindikator 

	Måleenhed 
	Måleenhed 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 
	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 


	TR
	Span
	1.4.a Ændring i uønskede fangster* 
	1.4.a Ændring i uønskede fangster* 

	Tons 
	Tons 

	5.000 
	5.000 

	2.78219 
	2.78219 
	(55 %) 


	TR
	Span
	1.4.b Ændring i uønskede fangster* 
	1.4.b Ændring i uønskede fangster* 

	% 
	% 

	25 % 
	25 % 

	n/a 
	n/a 


	TR
	Span
	1.13 Viden om og til fremme af reduktion af uønskede fangster 
	1.13 Viden om og til fremme af reduktion af uønskede fangster 

	Antal analyser og pilotprojekter 
	Antal analyser og pilotprojekter 

	8 
	8 

	0 (0 %) 
	0 (0 %) 


	TR
	Span
	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 

	- Fiskeri, natur og miljø 
	- Fiskeri, natur og miljø 
	- Investeringer på fiskefartøjer 
	- Fiskerihavne og landingssteder 




	19 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 
	19 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 

	Kilde: Artikel97 
	Med en ændring på 2.782 tons i mængden af uønskede fangster er man lidt over halvvejs i forhold til 2023-målværdien (1.4.a). Der foretages ikke en kumulativ opgørelse af resultatindikator '1.4.b Ændringer i uønskede fangster', da der er tale om procentuelle angivelser per år.  
	For resultatindikator 1.13 er den aktuelle målopnåelse 0, men på baggrund af de undersøgte cases, der indgår i evalueringen af ordningen 'Fiskeri, natur og miljø', kan det konstateres, at målet er delvist indfriet. 
	Specifikt mål 2 
	Som det fremgår af tabellen herunder, har Specifikt mål 2 fokus på forbedringer i den akvatiske biodiversitet og vandøkosystemer. 
	Tabel 11.6: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 1, Specifikt mål 2 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	Specifikt mål 2: Bedre akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer gennem beskyttelse og genopretning 
	Specifikt mål 2: Bedre akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer gennem beskyttelse og genopretning 


	TR
	Span
	Resultatindikator 
	Resultatindikator 

	Måleenhed 
	Måleenhed 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 
	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 


	TR
	Span
	1.11 Omfang af opnået god økologisk tilstand* 
	1.11 Omfang af opnået god økologisk tilstand* 

	Km. restaureret vandløb mhp. god økologisk tilstand 
	Km. restaureret vandløb mhp. god økologisk tilstand 

	1700 
	1700 

	905 
	905 
	(53 %) 


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

	Antal analyser og pilotprojekter 
	Antal analyser og pilotprojekter 

	5 
	5 

	0 
	0 
	(0 %) 


	TR
	Span
	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 

	- Fiskeri, natur og miljø 
	- Fiskeri, natur og miljø 
	- Vandløbsrestaurering  




	Kilde: Artikel97 
	For resultatindikator '1.11 Omfang af opnået økologisk tilsand' viser data, at den aktuelle målopfyldelse er 53 %. Dermed er det sandsynligt at nå målet for 2023 på 1700 km. 
	For resultatindikator '1.12 Mere viden om fiskeriets påvirkning af og samspil med det marine økosystem' viser data, at den aktuelle målopfyldelse er 0 %. På baggrund af de undersøgte casestudier, der indgår i evalueringen af ordningen Fiskeri, natur og miljø, kan det konstateres, at målet er delvist indfriet.  
	Det er overordnet konklusionen, at ordningerne bidrager til det specifikke mål om forbedringer i den akvatiske biodiversitet og vandøkosystemer.  
	Specifikt mål 4 
	Formålet med Specifikt mål 4 er at forbedre konkurrenceevnen og levedygtigheden for fiskerivirksomheder herunder forbedre sikkerheds- og arbejdsvilkår. Dette er afspejlet i resultatindikatorerne, som sætter mål for fx værdien af produktionen, mængden, fortjenesten, beskæftigelsen mv. 
	Tabel 11.7: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 1, Specifikt mål 4 
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	TBody
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	Span
	Specifikt mål 4: Bedre konkurrenceevne og levedygtighed i fiskeriet, herunder kystfiskeri 
	Specifikt mål 4: Bedre konkurrenceevne og levedygtighed i fiskeriet, herunder kystfiskeri 
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	Span
	Resultatindikator 
	Resultatindikator 

	Måleenhed 
	Måleenhed 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 
	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 


	TR
	Span
	1.1 Ændring i produktionsværdi 
	1.1 Ændring i produktionsværdi 

	1.000 EUR 
	1.000 EUR 

	1.710 
	1.710 

	1.618 
	1.618 
	(95 %) 


	TR
	Span
	1.2 Ændring i produktionsmængde 
	1.2 Ændring i produktionsmængde 

	Tons 
	Tons 

	0 
	0 

	194 
	194 
	(+100 %) 


	TR
	Span
	1.3 Ændring i netto fortjeneste 
	1.3 Ændring i netto fortjeneste 

	1.000 EUR 
	1.000 EUR 

	1.800 
	1.800 

	992 
	992 
	(55 %) 


	TR
	Span
	1.7 Skabt beskæftigelse  
	1.7 Skabt beskæftigelse  

	FTE 
	FTE 

	180 
	180 

	15 
	15 
	(8 %) 


	TR
	Span
	1.8 Opretholdt beskæftigelse  
	1.8 Opretholdt beskæftigelse  

	FTE 
	FTE 

	180 
	180 

	149 
	149 
	(83 %) 


	TR
	Span
	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 

	- Investeringer på fiskefartøjer 
	- Investeringer på fiskefartøjer 
	- Fiskerihavne og landingssteder 




	Kilde: Artikel97 
	Som det fremgår af tabellen, viser data om ændringer i produktionsværdien (1.1), at målet for indikatoren er overopfyldt. Det er ordningen 'Investeringer på fiskefartøjer', som er den primære bidragsyder, bl.a. grundet et stort antal projekter. Det bekræftes også af de fem gennemførte casestudier, som har været med til at øge produktionsværdien for støttemodtagerne.  
	Resultatindikatoren om ændring af produktionsmængden (1.2) har målværdien 0 i 2023. Dette stemmer ikke overens med projekternes indrapportering, som indtil videre er 194 tons. Det stemmer imidlertid med case-projekterne under 'Investeringer på fiskefartøjer', som forklarer, at når bifangsten mindskes, kan fartøjerne øge mængden af hovedfangst.  
	I indikatoren om ændring af nettofortjeneste viser målværdien en forventning om ca. 13 mio. kr. i 2023. Med 55 % målopfyldelse i 2018 vurderes målet at være realistisk i lyset af, at både fartøjsordningen og havneordningen åbnes i perioden 2019-2020. 
	Projekternes evne til at skabe og fastholde beskæftigelse inden for fartøjsordningen og havneordningen er reflekteret i resultatindikator 1.7 og 1.8. For begge er der en forventning om, at der kan skabes 180 nye job og fastholdes 180 eksisterende job.  
	Indtil videre er der skabt 15 nye job svarende til 8 % af målet for 2023. Få af fartøjsordningens projekter skaber nye job, mens relativt flere af havneordningens projekter skaber nye job. Dette billede stemmer overens med case-studierne, idet der i samspil med projekterne ofte investeres i større fartøjer og udvidelser, som skaber muligheder for vækst og beskæftigelse (dvs. nye job). Målet om bevarelse af job er på 83 % af målet i 2023, svarende til 149 job. At fartøjsordningen er den primære bidragsyder t
	11.2 Unionsprioritet 2 
	Det overordnede mål med unionsprioritet 2 er 'Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur'. Det skal ske gennem ordningerne 'Fælles indsatser akvakultur' og 'Investeringer i akvakultur'. 
	11.2.1 Outputmål 
	Specifikt mål 1 
	På nuværende tidspunkt er der endnu ikke afsluttet projekter, der skal bidrage til innovation i akvakultursektoren (art. 47). Gennemgang af data viser imidlertid, at der er givet tilsagn til i alt 1520 projekter, hvorfor det må anses for realistisk at indfri 2023-målet på 16 projekter.  
	20 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 
	20 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 

	Tabel 11.8: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 2, Specifikt mål 1 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	Specifikt mål 1: Tilskud til styrkelse af teknologisk udvikling, innovation og overførsel af viden 
	Specifikt mål 1: Tilskud til styrkelse af teknologisk udvikling, innovation og overførsel af viden 


	TR
	Span
	Outputindikator 
	Outputindikator 

	Måleenhed 
	Måleenhed 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 
	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 


	TR
	Span
	Artikel 47 Innovation 
	Artikel 47 Innovation 

	Antal projekter 
	Antal projekter 

	16 
	16 

	0 
	0 
	(0 %) 


	TR
	Span
	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 

	- Fælles indsatser akvakultur 
	- Fælles indsatser akvakultur 




	Kilde: Artikel97   
	Specifikt mål 2  
	Som det fremgår af tabellen herunder, er der i alt afsluttet 19 projekter, som understøtter produktive investeringer i akvakultur (art. 48.1.a-d, f-h). Milepælen for 2018 er derved indfriet. I alt er der givet tilsagn til 44 projekter, der skal bidrage til at indfri specifikt mål 2. 
	Tabel 11.9: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 2, Specifikt mål 2 
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	TBody
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	Specifikt mål 2: Fremme af akvakulturvirksomheders konkurrenceevne og levedygtighed, herunder forbedring af sikkerheds- eller arbejdsvilkårene, navnlig for SMV'er 
	Specifikt mål 2: Fremme af akvakulturvirksomheders konkurrenceevne og levedygtighed, herunder forbedring af sikkerheds- eller arbejdsvilkårene, navnlig for SMV'er 


	TR
	Span
	Outputindikator 
	Outputindikator 

	Måleenhed 
	Måleenhed 

	Milepæl (2018) 
	Milepæl (2018) 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 
	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 


	TR
	Span
	Artikel 48.1.a-d, f-h Produktive investeringer i akvakultur 
	Artikel 48.1.a-d, f-h Produktive investeringer i akvakultur 

	Antal projekter 
	Antal projekter 

	18 
	18 

	53 
	53 

	19 
	19 
	(36 %) 


	TR
	Span
	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 

	- Investeringer i akvakultur 
	- Investeringer i akvakultur 




	Kilde: Artikel97 
	Specifikt mål 3 
	Under specifikt mål 3 er i alt afsluttet 1 projekt om forøgelse af akvakulturforbrugspotentiale. Dermed er både 2018-milepælen og 2023-målet indfriet. 
	Tabel 11.10: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 2, Specifikt mål 3 
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	TBody
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	Specifikt mål 3: Beskyttelse og genopretning af akvatisk biodiversitet og styrkelse af de økosystemer, der er knyttet til akvakultur, og fremme ad ressourceeffektivitet i akvakulturen  
	Specifikt mål 3: Beskyttelse og genopretning af akvatisk biodiversitet og styrkelse af de økosystemer, der er knyttet til akvakultur, og fremme ad ressourceeffektivitet i akvakulturen  


	TR
	Span
	Outputindikator 
	Outputindikator 

	Måleenhed 
	Måleenhed 

	Milepæl (2018) 
	Milepæl (2018) 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 
	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 


	TR
	Span
	Artikel 51 Forøgelse af akvakulturbrugs potentiale  
	Artikel 51 Forøgelse af akvakulturbrugs potentiale  

	Antal projekter 
	Antal projekter 

	1 
	1 

	1 
	1 

	1 
	1 
	(100 %) 


	TR
	Span
	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 

	- Fælles indsatser akvakultur 
	- Fælles indsatser akvakultur 




	Kilde: Artikel97 
	11.2.2 Resultatmål 
	Den aktuelle målopnåelse i forhold til de opsatte resultatindikatorer viser, at programmet er godt på vej i forhold til at indfri 2023-målene for tre ud af fem resultatindikatorer under prioriteten. 
	Specifikt mål 2 
	Som det fremgår af tabellen herunder, har Specifikt mål 2 fokus på fremme af akvakulturvirksomheders konkurrenceevne og levedygtighed. 
	  
	Tabel 11.11: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 2, Specifikt mål 2 
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	Span
	Specifikt mål 2: Fremme af akvakulturvirksomheders konkurrenceevne og levedygtighed, herunder forbedring af sikkerheds- eller arbejdsvilkårene, navnlig for SMV'er 
	Specifikt mål 2: Fremme af akvakulturvirksomheders konkurrenceevne og levedygtighed, herunder forbedring af sikkerheds- eller arbejdsvilkårene, navnlig for SMV'er 


	TR
	Span
	Resultatindikator 
	Resultatindikator 

	Måleenhed 
	Måleenhed 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 
	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 


	TR
	Span
	2.1 Ændring i mængden af akvakulturproduktion 
	2.1 Ændring i mængden af akvakulturproduktion 

	Tons 
	Tons 

	7.000 
	7.000 

	4.887 
	4.887 
	(70 %) 


	TR
	Span
	2.2 Ændring i værdien af akvakulturproduktionen 
	2.2 Ændring i værdien af akvakulturproduktionen 

	1.000 EUR 
	1.000 EUR 

	19.000 
	19.000 

	25.22321 
	25.22321 
	(+100 %) 


	TR
	Span
	2.3 Ændring i nettooverskud 
	2.3 Ændring i nettooverskud 

	1.000 EUR 
	1.000 EUR 

	4.400 
	4.400 

	648 
	648 
	(15 %) 


	TR
	Span
	2.10 Ændring i mængden af økologisk akvakulturproduktion 
	2.10 Ændring i mængden af økologisk akvakulturproduktion 

	Tons 
	Tons 

	3.000 
	3.000 

	40922 
	40922 
	(14 %) 


	TR
	Span
	2.11 Ændring i mængden af produktion fra recirkulerede anlæg 
	2.11 Ændring i mængden af produktion fra recirkulerede anlæg 

	Tons  
	Tons  

	15.000 
	15.000 

	1.456 
	1.456 
	(10 %) 


	TR
	Span
	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 

	- Fælles indsatser akvakultur 
	- Fælles indsatser akvakultur 
	- Investeringer i akvakultur 




	21 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 
	21 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 
	22 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 

	Kilde: Artikel97 
	Det gælder blandt andet indikatoren '2.1 ændring i mængden af akvakulturproduktion'. Her viser de forventninger til resultatskabelse, der er opgivet i de på evalueringstidspunktet bevilligede projekter, at projekterne tilsammen vil skabe en ændring på i alt 14.769 tons. Er det tilfældet, vil denne resultatindi-kator blive indfriet med +100 %. 
	Det bemærkes, at det alene er ordningen 'Investeringer i akvakultur', der har bidraget til målopnåelsen på de fem indikatorer. Det giver i et vist omfang god mening, når man tager de to ordningers sammenhæng i betragtning: resultaterne fra udviklingsordningen 'Fælles indsatser akvakultur' er tiltænkt at føde over i og være direkte anvendelig inden for akvakulturbranchen via investeringsordningen 'Investeringer i akvakultur'. 
	I den kvalitative dataindsamling for 'Investeringer i akvakultur' kan der konstateres en oplevelse blandt producenter og fiskerikonsulenter af, at nogle projekter lover mere, end hvad de reelt kan levere i forhold til den lovede produktionsmængde og omsætning. I det omfang at dette er tilfældet, vil der være en vis usikkerhed forbundet med, hvorvidt projekternes forventninger til resultatskabelse vil blive indfriet. Det er dog overordnet konklusionen, at ordningerne bidrager til det specifikke mål om at fre
	akvakulturvirksomheders konkurrenceevne og levedygtighed, hvilket bekræftes i både case-projekterne og det udsendte survey. 
	11.3 Unionsprioritet 3 
	Det overordnede mål med unionsprioritet 3 er at 'Fremme gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik'. Det skal ske gennem ordningen 'Fiskerikontrol – sporbarhed'. 
	11.3.1 Outputmål 
	Specifikt mål 2 
	Som det fremgår af tabellen herunder, er der i alt afsluttet 78 projekter ud af en 2018-milepæl på 59. Data fra Artikel97 viser, at der på nuværende tidspunkt er givet tilsagn til i alt 131 projekter. På den baggrund er det realistisk, at 2023 målet vil blive indfriet.  
	Tabel 11.12: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 3, Specifikt mål 2 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	Specifikt mål 2: Tilskud til overvågning, kontrol og håndhævelse, ved fremme af institutionel kapacitet og en effektiv offentlig administration uden at øge den administrative byrde  
	Specifikt mål 2: Tilskud til overvågning, kontrol og håndhævelse, ved fremme af institutionel kapacitet og en effektiv offentlig administration uden at øge den administrative byrde  


	TR
	Span
	Outputindikator 
	Outputindikator 

	Måleenhed 
	Måleenhed 

	Milepæl (2018) 
	Milepæl (2018) 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 
	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 


	TR
	Span
	Artikel 76 Kontrol og håndhævelse  
	Artikel 76 Kontrol og håndhævelse  

	Antal projekter 
	Antal projekter 

	59 
	59 

	141 
	141 

	78 
	78 
	(55 %) 


	TR
	Span
	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 

	- Fiskerikontrol – sporbarhed. 
	- Fiskerikontrol – sporbarhed. 




	Kilde: Artikel97 
	11.3.2 Resultatmål 
	Specifikt mål 2  
	Specifikt mål 2 har fokus på tilskud til overvågning, kontrol og håndhævelse ved fremme af institutionel kapacitet og en effektiv offentlig administration.  
	Tabel 11.13: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 3, Specifikt mål 2 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	Specifikt mål 2: Tilskud til overvågning, kontrol og håndhævelse, ved fremme af institutionel kapacitet og en effektiv offentlig administration uden at øge den administrative byrde  
	Specifikt mål 2: Tilskud til overvågning, kontrol og håndhævelse, ved fremme af institutionel kapacitet og en effektiv offentlig administration uden at øge den administrative byrde  


	TR
	Span
	Resultatindikator 
	Resultatindikator 

	Måleenhed 
	Måleenhed 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 
	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 


	TR
	Span
	3.A.1 Antal konstaterede alvorlige overtrædelser  
	3.A.1 Antal konstaterede alvorlige overtrædelser  

	Antal 
	Antal 

	20 
	20 

	19 
	19 
	(95 %) 


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

	% 
	% 

	10 
	10 

	n/a 
	n/a 


	TR
	Span
	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 

	- Fiskerikontrol – sporbarhed. 
	- Fiskerikontrol – sporbarhed. 




	Kilde: Artikel97 
	I gennemførelsesrapporten 2017 var den aktuelle målopfyldelse for resultat-indikator '3.A.1 Antal konstaterede alvorlige overtrædelser' 19, og dermed er målet på 20 tæt på indfriet. På baggrund af kritik fra Rigsrevisionen har Fiskeristyrelsen imidlertid påbegyndt en gennemgang af administrationsgrundlaget på pointområdet. Som følge heraf må der forventes væsentlige ændringer i, hvornår en overtrædelse kategoriseres som alvorlig, sammenlignet med tidligere år. I 2018 er der konstateret 312 potentielt alvorl
	Gennem casestudier og survey kan det dog konkluderes, at der gennem ordningen er opnået succesfuld implementering af sporbarhedssystemer, og at der herigennem vurderes at være skabt større gennemsigtighed i produktionen samt en mere systematisk indsamling af viden om produktionen, som bidrager til at forbedre virksomhedernes interne arbejdsprocesser og konkurrenceevne. 
	Der foretages ikke en kumulativ opgørelse af resultatindikator '3.A.2 Landinger der har været genstand for fysisk kontrol', da der er tale om procentuelle angivelser per år. For 2018 er andelen af landinger, der har været genstand for fysisk kontrol, 20,4 %. Det noteres, at i Danmark er en stor del af de landede mængder industrifisk, og da disse landinger kan udgøre meget store mængder, er procentsatsen høj. 
	Med forbehold for den manglende kvantitative data, er det overordnet vurderingen, at ordningen bidrager til det specifikke mål om at forbedre indsamling af viden og forvaltning heraf. 
	11.4 Unionsprioritet 4 
	Denne prioritet har til formål at understøtte 'beskæftigelse og territoriel samhørighed'. Som det fremgår af tabellen herunder, er det alene ordningen 'FLAG', der leverer ind til målopfyldelsen på de opsatte resultatindikatorer.  
	11.4.1 Outputmål 
	Specifikt mål 1 
	Som det ses af nedenstående tabel er 2018-milepælene og 2023-målene for 1 ud af 3 outputindikatorer indfriet (art. 63 (gennemførelse)). For art. 62.1.a (forberedelse) er milepælen næsten opnået. Ved nærmere gennemgang af data ses, at der er givet tilskud til 11 projekter. Det forventes derfor, at milepælen for 2023 kan opfyldes23. I forhold til antal projekter, der bidrager til samarbejdsaktiviteter (art. 64), er der kun registreret 1 ud af en målsætning på 18 i 2023. Det bør overvejes, om 2023-målet skal n
	23 Tilrettet af Fiskeristyrelsen oktober 2019. 
	23 Tilrettet af Fiskeristyrelsen oktober 2019. 

	Tabel 11.14: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 4, Specifikt mål 1 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	Specifikt mål 1: Økonomisk vækst, social inklusion, flere job, beskæftigelsesegnethed og arbejdsmobilitet i kyst- og indlandssamfund, der er afhængige af fiskeri og akvakultur  
	Specifikt mål 1: Økonomisk vækst, social inklusion, flere job, beskæftigelsesegnethed og arbejdsmobilitet i kyst- og indlandssamfund, der er afhængige af fiskeri og akvakultur  


	TR
	Span
	Outputindikator 
	Outputindikator 

	Måleenhed 
	Måleenhed 

	Milepæl (2018) 
	Milepæl (2018) 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 
	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 


	TR
	Span
	Artikel 62.1.a Støtte til forberedelse 
	Artikel 62.1.a Støtte til forberedelse 

	Antal projekter om forberedende tilskud 
	Antal projekter om forberedende tilskud 

	11 
	11 

	11 
	11 

	10 
	10 
	( %) 




	Table
	TBody
	TR
	Span
	Artikel 63 Gennemførelse af lokaludviklingsstrategier styret af lokalsamfundet 
	Artikel 63 Gennemførelse af lokaludviklingsstrategier styret af lokalsamfundet 

	Antal strategier 
	Antal strategier 

	10 
	10 

	10 
	10 

	10 
	10 
	(100 %) 


	TR
	Span
	Artikel 64 Samarbejdsaktiviteter 
	Artikel 64 Samarbejdsaktiviteter 

	Antal projekter 
	Antal projekter 

	- 
	- 

	18 
	18 

	1 
	1 
	(6 %) 


	TR
	Span
	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 

	- FLAG 
	- FLAG 




	Kilde: Artikel97 
	11.4.2 Resultatmål 
	Med en aktuel målopnåelse på 100 % er det lykkedes at indfri 2023-målene for to ud af tre resultatindikatorer (resultatindikatorer 4.1 og 4.2).  
	Ved en nærmere gennemgang af data kan der samtidig konstateres en tilfredsstillende fremdrift mod indfrielse af 2023-målet for '4.3 Nye virksomheder etableret'. Det fremgår af de forventninger til resultatskabelse, der er opgivet i de bevilligede projekter. Her er forventningen, at projekterne tilsammen vil skabe i alt 43 nye virksomheder. Er det tilfældet, vil også denne resultatindikator blive indfriet med +100 %. 
	Specifikt mål 1 
	Specifikt mål 1 har fokus på fremme af økonomisk vækst, social inklusion, flere job, beskæftigelsesegnethed og arbejdsmobilitet. 
	Tabel 11.15: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 4, Specifikt mål 1 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	Specifikt mål 1: Økonomisk vækst, social inklusion, flere job, beskæftigelsesegnethed og arbejdsmobilitet i kyst- og indlandssamfund, der er afhængige af fiskeri og akvakultur  
	Specifikt mål 1: Økonomisk vækst, social inklusion, flere job, beskæftigelsesegnethed og arbejdsmobilitet i kyst- og indlandssamfund, der er afhængige af fiskeri og akvakultur  


	TR
	Span
	Resultatindikator 
	Resultatindikator 

	Måleenhed 
	Måleenhed 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 
	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 


	TR
	Span
	4.1 Skabt beskæftigelse 
	4.1 Skabt beskæftigelse 

	FTE 
	FTE 

	30 
	30 

	99 
	99 
	(+100 %) 


	TR
	Span
	4.2 Opretholdt beskæftigelse 
	4.2 Opretholdt beskæftigelse 

	FTE 
	FTE 

	46 
	46 

	46 
	46 
	(100 %) 


	TR
	Span
	4.3 Nye virksomheder etableret  
	4.3 Nye virksomheder etableret  

	Antal 
	Antal 

	20 
	20 

	11 
	11 
	(55 %) 


	TR
	Span
	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 

	- FLAG 
	- FLAG 




	Kilde: Artikel97  
	Overordnet er det konklusionen, at FLAG-ordningen bidrager til det specifikke mål, hvad angår de økonomiske effekter, som vækst og jobskabelse. Det bekræfter både de gennemførte casestudier og det udsendte survey, hvor 80 % (41) og 65 % (33) af respondenterne angiver, at de hhv. forventer en positiv udvikling i årlig omsætning og antal nyansatte, som følge af projektet.  
	I forhold til målet om social inklusion, beskæftigelsesegnethed og arbejdsmobilitet er disse parametre ikke afdækket i ovenstående resultatindikatorer. I det omfang, at disse mål er indarbejdet i de lokale udviklingsstrategier, vil de blive indfanget i outputindikator art. 63 (jf. afsnit herover).  
	11.5 Unionsprioritet 5 
	Denne prioritet har som overordnet målsætning at 'Fremme afsætning og forarbejdning'. Det skal ske gennem ordningerne 'Afsætningsfremme', 'Produktions- og afsætningsplaner' samt 'Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter'. 
	11.5.1 Outputmål 
	Specifikt mål 1 
	Der er i alt registeret 2 producentorganisationer (PO'er), som modtager tilskud mhp. at forbedre markedsordningen for fiskevarer og akvakulturprodukter. 2018-milepælen og 2023-målet for outputindikator art. 66 er dermed indfriet.  
	I alt 3 ud af en målsætning på 10 projekter vedrører afsætningsforanstaltninger. Ved nærmere gennemgang af data kan det ses, at der er givet tilsagn til i alt 17 projekter, hvorfor det synes realistisk at nå det opstillede 2023-mål. 

	Tabel 11.16: 
	Tabel 11.16: 
	Tabel 11.16: 
	Tabel 11.16: 
	Outputindikatorer for EHFF 
	– 
	Unionsprioritet 5, Specifikt mål 1 

	Specifikt mål 1: Forbedring af markedsordningen for fiskevarer og akvakultur- 
	Specifikt mål 1: Forbedring af markedsordningen for fiskevarer og akvakultur- 
	produkter  

	Outputindikator 
	Outputindikator 
	Måleenhed 
	Milepæle (2018) 
	Målværdi (2023) 
	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 

	Artikel 66 Produktions- afsætningsplaner 
	Artikel 66 Produktions- afsætningsplaner 
	og 
	Antal PO som modtager tilskud 
	2 
	2 
	2 (+100%) 

	Artikel 68 Afsætningsforanstaltninger 
	Artikel 68 Afsætningsforanstaltninger 
	Antal projekter 
	- 
	10 
	3 (30 %) 

	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 
	- Afsætningsfremme - Produktions- og afsætningsplaner  

	Kilde: Artikel97 
	Kilde: Artikel97 



	Specifikt mål 2  
	Specifikt mål 2  
	Med en 2018-milepæl på 7 projekter inden for forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter (art. 69) er målsætningen nået. Der er afsluttet i alt 14 projekter, imens det på baggrund af data fra Artikel97 kan konstateres, at der er givet tilsagn til 31 projekter. 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	Specifikt mål 2: Tilskyndelse til investeringer i forarbejdnings- og afsætningssektoren  
	Specifikt mål 2: Tilskyndelse til investeringer i forarbejdnings- og afsætningssektoren  


	TR
	Span
	Outputindikator 
	Outputindikator 

	Måleenhed 
	Måleenhed 

	Milepæl (2018) 
	Milepæl (2018) 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 
	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 


	TR
	Span
	Artikel 69 Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter 
	Artikel 69 Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter 

	Antal projekter 
	Antal projekter 

	7 
	7 

	30 
	30 

	14 
	14 
	(47 %) 


	TR
	Span
	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 

	- Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter  
	- Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter  




	Tabel 11.17: Outputindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 5, Specifikt mål 2 

	Kilde: Artikel97 
	11.5.2 Resultatmål 
	11.5.2 Resultatmål 
	Specifikt mål 1  
	Som det fremgår af tabellen herunder, har Specifikt mål 1 fokus på forbedring af markedsordningen for fiskevarer og akvakulturprodukter.  
	Med en målopnåelse på +100 % er det lykkedes at indfri 2023-målet på den ene af de to resultatindikatorer (resultatindikatorer 5.1.a), hvor der er opsat 2023-mål. 
	Tabel 11.18: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 5, Specifikt mål 1 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	Specifikt mål 1: Forbedring af markedsordningen for fiskevarer og akvakultur- produkter  
	Specifikt mål 1: Forbedring af markedsordningen for fiskevarer og akvakultur- produkter  


	TR
	Span
	Resultatindikator 
	Resultatindikator 

	Måleenhed 
	Måleenhed 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 
	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 


	TR
	Span
	5.1.a Ændring i værdien af første salg fra PO 
	5.1.a Ændring i værdien af første salg fra PO 

	1.000 EUR 
	1.000 EUR 

	8.000 
	8.000 

	267.517 
	267.517 
	(+100 %) 


	TR
	Span
	5.1.b Ændring i mængden af første salg fra PO 
	5.1.b Ændring i mængden af første salg fra PO 

	Tons 
	Tons 

	0 
	0 

	445.643 
	445.643 
	(+100 %) 


	TR
	Span
	5.1.c Ændring af værdien af første salg fra ikke PO  
	5.1.c Ændring af værdien af første salg fra ikke PO  

	Antal 
	Antal 

	0 
	0 

	0 
	0 


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

	Tons 
	Tons 

	0 
	0 

	0 
	0 


	TR
	Span
	5.1.e Ændring i mængden af akvakulturproduktion, der er certificeret (ASC) 
	5.1.e Ændring i mængden af akvakulturproduktion, der er certificeret (ASC) 

	Tons 
	Tons 

	15.000 
	15.000 

	0 
	0 
	(0 %) 


	TR
	Span
	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 

	- Afsætningsfremme 
	- Afsætningsfremme 
	- Produktions- og afsætningsplaner  




	Kilde: Artikel97 
	For den anden resultatindikator ('5.1.e Ændring i mængden af akvakulturproduktion, der er certificeret (ASC)') er måltallet 0. De gennemførte casestudier viser imidlertid, at i hvert fald 3 nye arter/fiskerier er certificeret i perioden, hvilket bekræftes i slutrapporterne for de undersøgte casestudier. Desuden angiver slutrapporterne ændring i mængden af en række certificerede arter. Herunder udgør alene blåmuslinger ca. 17.000 ton, hvilket i sig selv opfylder ovenstående mål med +100 %. Altså er 2023-måle
	Det er overordnet vurderingen, at ordningerne bidrager til det specifikke mål for markedsordningen for fiskevarer og akvakulturprodukter, hvilket bekræf-tes i både casestudier og survey.  
	Specifikt mål 2 
	Som det fremgår af tabellen herunder, har Specifikt mål 2 fokus på tilskyndelse af investeringer i forarbejdnings- og afsætningssektoren. 
	  
	Tabel 11.19: Resultatindikatorer for EHFF – Unionsprioritet 5, Specifikt mål 2 
	Table
	TBody
	TR
	Span
	Specifikt mål 2: Tilskyndelse til investeringer i forarbejdnings- og afsætningssektoren  
	Specifikt mål 2: Tilskyndelse til investeringer i forarbejdnings- og afsætningssektoren  


	TR
	Span
	Resultatindikator 
	Resultatindikator 

	Måleenhed 
	Måleenhed 

	Målværdi (2023) 
	Målværdi (2023) 

	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 
	Aktuel målopnåelse (kumulativ) 


	TR
	Span
	5.2.a Bevaret beskæftigelse  
	5.2.a Bevaret beskæftigelse  

	FTE 
	FTE 

	30 
	30 

	75 
	75 
	(+100 %) 


	TR
	Span
	Ordninger, der bidrager til mål: 
	Ordninger, der bidrager til mål: 

	- Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter  
	- Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter  




	Kilde: Artikel97 
	Der er i alt bevaret 75 fuldtidsstillinger af en 2023-målsætning på 30, og dermed er 2023-målet indfriet. Det vurderes, at 'Forarbejdning af fiskevarer og akvakulturprodukter' overordnet har understøttet, at virksomhederne har turdet investere i udvikling og implementering. Altså har ordningen bidraget til en høj tilskyndelseseffekt i virksomhederne, der har resulteret i øget omsætning og beskæftigelse. Det taler positivt ind i målsætningen for unionsprioriteten. 
	12.0 Horisontale gennemførelsesprincipper (Del B)
	12.0 Horisontale gennemførelsesprincipper (Del B)
	 

	12.1 Partnerskab og flerniveaustyring 
	Denne gennemgang af partnerskab og flerniveaustyring har til formål at give et overblik over, hvordan og hvornår relevante parter involveres i implementeringen, monitorering og evaluering af det operationelle program for EHFF. 
	12.1.1 Overvågningsudvalget 
	Formål 
	Overvågningsudvalget for Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram for programperioden 2014-2020 er nedsat af Fiskeristyrelsen, der også varetager formandsposten og sekretariatsfunktionen. Udvalget skal medvirke til at sikre fremdrift i programmet og sikre, at EHFF for 2014-2020 bliver gennemført effektivt og giver resultater. 
	Følgende oplysninger baserer sig på den aktuelle forretningsorden for Overvågningsudvalget for perioden 2014-202024, der senest blev opdateret og godkendt i 2018. 
	24 Forretningsorden for Overvågningsudvalget for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF 2014-2020), 17. august 2018 
	24 Forretningsorden for Overvågningsudvalget for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (EHFF 2014-2020), 17. august 2018 

	Opgaver 
	Overvågningsudvalget deltager i gennemførelse, tilpasning, løbende overvågning, evaluering og tilsyn med Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet og godkender forslag til programændringer. 
	Efter anmodning fra ministeren kan udvalget rådgive om relevante problemstillinger og forhold i relation til programmets gennemførelse. 
	 
	Medlemmer 
	Partnerskabet skal omfatte regionale og lokale myndigheder samt offentlige myndigheder, økonomiske og sociale partnere samt øvrige organer, som repræsenterer civilsamfundet, herunder miljøorganisationer og organer ansvarlig for social inklusion, ligestilling og ikke-diskrimination.25   
	25 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013, artikel 5. 
	25 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013, artikel 5. 

	Overvågningsudvalget er bredt sammensat med repræsentanter for en række ministerier, lokale og regionale myndigheder og interesseorganisationer. Desuden deltager repræsentanter for EU-Kommissionen som observatører.  
	Fiskeristyrelsen udpeger udvalgets medlemmer og suppleanter efter indstilling fra de berørte parter. I udvalget er følgende parter repræsenteret: 
	Nationale og regionale myndigheder 
	 Udenrigsministeriet 
	 Udenrigsministeriet 
	 Udenrigsministeriet 

	 Erhvervsministeriet 
	 Erhvervsministeriet 

	 Miljø- og Fødevareministeriet 
	 Miljø- og Fødevareministeriet 

	 Kommunernes Landsforening 
	 Kommunernes Landsforening 

	 Danske Regioner 
	 Danske Regioner 

	 Fælles repræsentant for de Lokale Aktionsgrupper nedsat i henhold til Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet  
	 Fælles repræsentant for de Lokale Aktionsgrupper nedsat i henhold til Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet  


	Interesseorganisationer og NGO'er 
	 Danmarks Naturfredningsforening 
	 Danmarks Naturfredningsforening 
	 Danmarks Naturfredningsforening 

	 Danmarks Sportsfiskerforbund 
	 Danmarks Sportsfiskerforbund 

	 Dansk Amatørfiskerforening 
	 Dansk Amatørfiskerforening 

	 Landdistrikternes Fællesråd 
	 Landdistrikternes Fællesråd 

	 WWF Verdensnaturfond 
	 WWF Verdensnaturfond 


	Erhvervsinteresser og arbejdsmarkedets parter 
	 Danish Seafood Association 
	 Danish Seafood Association 
	 Danish Seafood Association 

	 Danmarks Fiskehandlere 
	 Danmarks Fiskehandlere 

	 Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation 
	 Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation 

	 Danmarks Pelagiske Producentorganisation 
	 Danmarks Pelagiske Producentorganisation 

	 Dansk Akvakultur 
	 Dansk Akvakultur 

	 Danske Havne 
	 Danske Havne 

	 Fagligt Fælles Forbund (3F) 
	 Fagligt Fælles Forbund (3F) 

	 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 
	 Fiskeriets Arbejdsmiljøråd 

	 Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri 
	 Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri 

	 Marine Ingredients Denmark 
	 Marine Ingredients Denmark 


	Universitet 
	 DTU Aqua (Den Nationale korrespondent for Dataindsamlingsprogrammet) 
	 DTU Aqua (Den Nationale korrespondent for Dataindsamlingsprogrammet) 
	 DTU Aqua (Den Nationale korrespondent for Dataindsamlingsprogrammet) 


	Mødevirksomhed  
	Udvalget mødes som udgangspunkt to gange årligt. Senest to uger inden mødet får medlemmerne tilsendt mødeindkaldelse, dagsorden og relevant materiale. Hvert medlem har mulighed for at anmode om, at bestemte punkter tages op på dagsordenen. Det skal ske via begrundede forslag, der indleveres senest 18 arbejdsdage før mødets afholdelse.   
	Beslutningsprocedure  
	Det fremgår af forretningsordenen, at udvalget tilstræber at opnå enighed. Når udvalget skal afgive udtalelser i medfør af dets beføjelser, kan formanden sætte spørgsmål til afstemning. Det sker efter reglerne for simpelt flertal. Formanden har mulighed for at forelægge sager for udvalget i skriftlig procedure. Er det tilfældet, kan medlemmerne fremkomme med deres bemærkninger indenfor to uger. I helt særlige tilfælde kan fristen dog være kortere. Såfremt der ikke gøres indsigelse inden fristens udløb, anse
	For hvert møde udarbejdes et beslutningsreferat der udsendes til medlemmerne inden tre uger efter mødet. Eventuelle indsigelser skal meddeles til udvalgets formand eller sekretær senest tre uger efter referatet er modtaget. Hvis der ikke er indsigelser, vil referatet blive betragtet som godkendt. Ellers sendes et ændret referat frem efter tilføjelse af ændringer. 
	Løbende inddragelse 
	Udover udvalgsmøderne er der procesmæssigt en række møder med interessenter i forbindelse med Fiskeristyrelsens udarbejdelse af indstillingsnotater og beslutningsoplæg til de politiske forhandlinger. Processen er overordnet kendetegnet ved transparens, da processen dokumenteres, og partnerne høres.  
	Opsamling 
	Overvågningsudvalget deltager i gennemførelse, tilpasning, løbende overvågning, evaluering og tilsyn med Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet. Det sker gennem en bred partnerkreds med repræsentanter for: 
	 Relevante forvaltningsmyndigheder på nationalt, regionalt og lokalt niveau 
	 Relevante forvaltningsmyndigheder på nationalt, regionalt og lokalt niveau 
	 Relevante forvaltningsmyndigheder på nationalt, regionalt og lokalt niveau 

	 Interesseorganisationer og NGO'er, herunder natur- og miljøorganisationer 
	 Interesseorganisationer og NGO'er, herunder natur- og miljøorganisationer 

	 Fiskerisektoren, akvakultursektoren samt producentorganisationer fra erhvervet 
	 Fiskerisektoren, akvakultursektoren samt producentorganisationer fra erhvervet 

	 Den Nationale korrespondent for Dataindsamlingsprogrammet. 
	 Den Nationale korrespondent for Dataindsamlingsprogrammet. 


	Overvågningsudvalget har både en rådgivende funktion og beslutningskompetence, idet udvalget skal tages i høring, bl.a. om ændringer i EHFF-programmet. Udvalget skal på hver tilskudsordning godkende kriterierne for udvælgelse af projekter med henblik på tildeling af tilskud, og de skal også godkende de årlige rapporter om programmets gennemførelse. Udvalget kan fremsætte bemærkninger til styrelsen vedrørende gennemførelsen og evalueringen af programmet, imens udvalget overvåger foranstaltninger, der er truf
	Processen er overordnet kendetegnet ved høj grad af transparens og legitimitet. Der sker en rettidig offentliggørelse af relevant information til medlemmerne, processen dokumenteres, og der er mulighed for høring. Dagsorden, referater, medlemsoversigt, dato for de næste møder samt kommissorium ligger også på styrelsens hjemmeside. 
	12.1.2 Information til potentielle støttemodtagere 
	Information på hjemmeside 
	Målgruppen for potentielle støttemodtagere under programmet spænder bredt. På Fiskeristyrelsens hjemmeside er informationer om støttemuligheder, regler, vejledninger og ansøgningsskemaer tilgængelige for potentielle ansøgere. På hjemmesiden er der for hver ordning en overskuelig oversigt over, hvorvidt ordningen er åben eller lukket for ansøgning, hvem der kan ansøge, hvad der kan gives tilskud til, tilskuddets størrelse, betingelse for tilskud, lovhjemmel, hvordan man søger, formål med tilskuddet samt skem
	Facilitator for EHFF 
	Det er under Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet muligt at yde teknisk bistand til støtte af forberedelse, gennemførelse og evaluering af programmet. Siden programstart i 2014 er der gjort brug af muligheden for at oprette en facilitatorfunktion finansieret af midler under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet.26  
	26 EMFF Operational Programme, 18. august 2015. 
	26 EMFF Operational Programme, 18. august 2015. 
	27 Aftale om Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet 2018-2020, 17. maj 2017. 
	28 Bilag 2, Opgavebeskrivelse for udbud på Facilitator for Hav- og fiskerifonden EHFF, NaturErhvervstyrelsen, 2014. 

	I aftaleteksten for 2018-2020 fremhæves, at facilitatoren "bl.a. skal hjælpe især mindre havne og kystfiskere med overblik over tilskudsmuligheder og projektudvikling, så gode idéer kan realiseres".27 Overordnet har facilitatoren til opgave at informere om programmet og dets støttemuligheder, herunder at medvirke til udvikling af projekter og understøtte igangsættelse af lokale netværk. Med andre ord skal facilitator virke som katalysator for projekterne, medvirke til udvikling af problemformuleringer i ans
	På Fiskeristyrelsens hjemmeside er der under hver ordning angivet EHFF-facilitators navn og kontaktinformation med oplysning om, at man gratis kan kontakte facilitator, såfremt man har spørgsmål til konkrete projektidéer eller problemstillinger.  
	I det survey, der er udsendt i forbindelse med evalueringen af Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram, angiver 40 % af de respondenter, der har modtaget vejledning fra programadministrationen og/eller EHFF-facilitatoren, at de 'i høj grad' eller 'meget høj grad' er tilfredse hermed. 40 % er 'i nogen grad' tilfredse, imens 20 % angiver, at de 'i mindre grad' eller 'slet ikke' er tilfredse.  
	FLAG-koordinatorer 
	Inden for FLAG-ordningen er der ansat koordinatorer, der varetager faglige og administrative opgaver. Målet hermed er at styrke de lokale bestyrelser og FLAG-sekretariaternes kompetencer og tværfaglighed, 
	så der opnås et højt kompetenceniveau i de enkelte FLAG'er, hvilket også har det delmål at bidrage til en ensartet og professionel sekretariatsbetjening.29  
	29 EMFF Operational Programme, 18. august 2015. 
	29 EMFF Operational Programme, 18. august 2015. 

	Koordinatorerne varetager følgende opgaver:  
	 Administrative opgaver samt styring af den daglige drift, herunder FLAG'ens økonomi, rapportering, monitorering og evaluering samt rapportering. 
	 Administrative opgaver samt styring af den daglige drift, herunder FLAG'ens økonomi, rapportering, monitorering og evaluering samt rapportering. 
	 Administrative opgaver samt styring af den daglige drift, herunder FLAG'ens økonomi, rapportering, monitorering og evaluering samt rapportering. 

	 Opgaver, der skal animere til gode projekter og fremme gennemførelsen af strategien gennem opsøgende og vejledende arbejde ift. potentielle ansøgere, og som initiativtager etablere netværk og tværgående samarbejder på tværs af interesser, sektorer og geografiske områder. 
	 Opgaver, der skal animere til gode projekter og fremme gennemførelsen af strategien gennem opsøgende og vejledende arbejde ift. potentielle ansøgere, og som initiativtager etablere netværk og tværgående samarbejder på tværs af interesser, sektorer og geografiske områder. 

	 Kvalitetssikring af de ansøgninger, som aktionsgruppen har indstillet til tilskud inden de videresendes til legalitetskontrol hos Erhvervsstyrelsen.  
	 Kvalitetssikring af de ansøgninger, som aktionsgruppen har indstillet til tilskud inden de videresendes til legalitetskontrol hos Erhvervsstyrelsen.  

	 Fungerer som kontaktled til de centrale myndigheder ved spørgsmål om ansøgninger, information om status, afklaring af nye regler og praksis ift. sagsbehandlingen af ansøgningerne.  
	 Fungerer som kontaktled til de centrale myndigheder ved spørgsmål om ansøgninger, information om status, afklaring af nye regler og praksis ift. sagsbehandlingen af ansøgningerne.  


	Hensigten med koordinatorerne er særligt at understøtte fagligheden i de lokale aktionsgrupper og bidrage til bedre rådgivning, højt informationsniveau og hurtig sagsbehandlingstid. I det udsendte survey angiver 54 af 60 respondenter, at de har modtaget vejledning fra den lokale FLAG-koordinator og/eller Erhvervsstyrelsen. I alt 52 af 54 (96 %) respondenter er 'i høj grad' eller 'meget høj grad' tilfredse hermed.  
	Opsamling 
	Målgruppen for potentielle støttemodtagere under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet spænder bredt. For at komme bredest muligt ud er information om støttemuligheder, regler, vejledninger – herunder betingelse for tilskud – samt ansøgningsskemaer gjort tilgængelig på Fiskeristyrelsens hjemmeside. Derudover er der ansat en facilitator, der blandt andet skal informere og rådgive om programmet og dets støttemuligheder. 
	Inden for unionsprioritet 4 (FLAG-ordningen) er der ansat koordinatorer med henblik på at styrke de lokale bestyrelser og FLAG-sekretariaters kompetencer og tværfaglighed, så der opnås et højt kompetenceniveau, og så ansøgningsprocessen samt kommunikation med relevante myndigheder effektiviseres. 
	Med disse tiltag understøttes, at relevant information om programmet er lettilgængelig for potentielle ansøgere, der har mulighed for at stille spørgsmål og søge rådgivning hos EHFF-facilitatoren. Organiseringen i de lokale FLAG'er med koordinatorer bidrager til at udvide disse partners administrative kapacitet, så ansøgnings- og tilsagnsprocessen sker så effektivt som muligt indenfor de givne rammer.  
	12.2 Ligestilling mellem mænd og kvinder og ikkeforskelsbehandling 
	Forbud mod forskelsbehandling 
	I Danmark er der en række love og regler om forskelsbehandling og tilgængelighed, som projekterne under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet skal overholde. Det gælder Forskelsbehandlingsloven af 16. december 2008, hvori der opsættes forbud mod forskelsbehandling. Hermed forstås 'enhver direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, 
	alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse'. Deraf følger, at ingen ansøgere under EHFF-programmet vil blive forhindret i at ansøge om eller opnå støtte under EHFF.30  
	30 EMFF Operational Programme, 18. august 2015 
	30 EMFF Operational Programme, 18. august 2015 
	31 Jf. lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 
	32 Der er i alt repræsenteret 26 organisationer i Overvågningsudvalget. I Gennemførelsesrapporten 2017 er repræsentanter for to af organisationerne ikke navngivet, hvorfor disse organisationer udeladt i opgørelsen.  

	Ligestilling mellem mænd og kvinder 
	EU-traktaten indeholder et forbud mod forskelsbehandling pga. køn, og traktaten understreger, at EU skal indarbejde et ligestillingsaspekt i alle sine politikker og aktiviteter. I Danmark bliver ligestilling mellem kvinder og mænd blandt andet understøttet af den danske lov om ligestilling af kvinder og mænd.31 Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kønnene og modvirke direkte samt indirekte forskelsbehandling pga. køn samt modvirke seksuel chikane. I Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet er der l
	Kvinder i fiskeri- og akvakultursektoren 
	Der er tidligere gennemført en undersøgelse af kvinders rolle inden for fiskeri- og akvakultursektoren i Danmark, foretaget for Europa-Kommissionen, og heri bliver det konkluderet, at mulighederne for kvinder i den danske fiskerisektor er begrænsede. Samtidig er konklusionen, at der er en udfordring i at tænke ligestilling ind i programmet som en udvikling og understøttelse af de dele af sektoren, der kan blive attraktiv for kvinder. Derudover nævnes det som karakteristisk for lande med høj erhvervsfrekvens
	På den baggrund er der derfor ikke lavet særlige foranstaltninger for at udjævne kønsopdelingen i fiskeri- og akvakultursektoren, men der er opmærksomhed på at tage hensyn til ligestillingsaspektet i forbindelse med administrationen af programmet. Derudover kan fx støtte til projekter inden for innovation og teknologiudvikling i fiskeindustrien have en positiv indvirkning på kvinders mulighed og motivation for beskæftigelse, såfremt projekterne bliver målrettet særlige problemstillinger, der kan have en pos
	Ligestilling i udvalg og lokale grupper 
	Ved nedsættelse af Overvågningsudvalget er det tilstræbt, at udvalget har en ligelig fordeling af mænd og kvinder, imens der er en ambition om, at løbende udskiftninger blandt repræsentanterne finder sted, så den ligelige kønsfordeling i udvalget sikres. Tilsvarende er det ifm. sammensætning af de lokale aktionsgruppers bestyrelse blevet tilstræbt, at der er en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige repræsentanter.  
	Der foreligger ikke tilgængelige data på kønsfordelingen i de lokale FLAG-bestyrelser. Det gør der dog på medlemmerne af Overvågningsudvalget. Fordelingen på tidspunktet for afrapporteringen til den årlige gennemførelsesrapport 2017 var således, at 6 af 24 (25 %) medlemmer var kvinder.32 Det er relativt højt, når man sammenligner med, at andelen af kvinder i danske virksomhedsbestyrelser og direktioner var hhv. 
	19 % og 15 % i 2017.33 Der er dog ikke tale om ligelig repræsentation mellem kønnene i Overvågningsudvalget. Dog er det her værd at bemærke, at styrelsen alene kan opfordre til repræsentation af kvinder i udvalget, og at det er op til de enkelte myndigheder og organisationer at indstille kvinder som udvalgsmedlemmer. 
	33 Danmarks Statistik, 'Ligestilling i Danmark – Demokrati og ledelse', 2017-tal 
	33 Danmarks Statistik, 'Ligestilling i Danmark – Demokrati og ledelse', 2017-tal 
	34 EMFF Operational Programme, 18. august 2015. 

	Opsamling 
	Danmark har en række love om forskelsbehandling og tilgængelighed, som projekterne under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet skal overholde. I forhold til ligestilling mellem mænd og kvinder understøttes dette i den danske ligestillingslov. Uafhængigt af EHFF-programmet er der således allerede gjort væsentlige tiltag i Danmark for at sikre ligestilling og ikkeforskelsbehandling, der også gælder i forhold til implementeringen af EHFF. 
	En tidligere undersøgelse af kvinders rolle inden for fiskeri- og akvakultursektoren i Danmark konkluderer, at mulighederne for kvinder i den danske fiskerisektor er begrænsede. På den baggrund er der ikke lavet særlige foranstaltninger for at udjævne kønsopdelingen, men der er opmærksomhed på at tage hensyn til ligestillingsaspektet i forbindelse med administrationen af programmet. 
	12.3 Bæredygtig udvikling 
	Det dansk Hav- og Fiskeriudviklingsprogram skal understøtte en målrettet indsats for at bevare og beskytte hav- og vandmiljøet som ressourcegrundlag for fiskeri- og akvakultur samt sikre, at miljøpåvirkningen fra fiskeri og akvakultur sker inden for bæredygtige rammer.34 
	12.3.1 Programtiltag  
	Konkret understøttes det ved, at der i programmet kan ydes støtte til udstyr og anvendelse af udstyr, der lever op til eller er bedre end gældende nationale og EU-regler. Derudover bliver der i administrationen af programmet lagt vægt på ressourceeffektivitet.  
	Miljøbeskyttelse 
	I forhold til at sikre miljøbeskyttelseshensyn medfinansierer programmet relevante aktiviteter i sammenhæng med implementeringen af EU's vandrammedirektiv, havmiljøstrategi og Natura2000. Hvad angår ferskvandsområdet støtter EHFF-programmet vandområde- og naturplanerne via ordningen tilskud til vandløbsrestaurering i Natura2000-områder, og understøtter således miljøbeskyttelseshensyn på dette område. 
	Klimaforandringer 
	Når det kommer til at forebygge klimaforandringer, sker dette indirekte via foranstaltninger, der bidrager til at forbedre biodiversiteten og fiskeriforvaltningen. Derudover har den danske regering igangsat en række initiativer, der understøtter den klimatilpasningsindsats, der skal bidrage til at gøre Danmark mere 
	modstandsdygtig overfor klimaforandringer.35 På den baggrund er der ikke en særlig indsats i Det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 vedr. klimatilpasning.36  
	35 Kortlægning af klimaforandringer – muligheder og barrierer for handling, 2013.  
	35 Kortlægning af klimaforandringer – muligheder og barrierer for handling, 2013.  
	36 Det bemærkes, at det i årsrapporterne til Kommissionen opgøres, hvorvidt de forskellige unionsprioriteter bidrager til at forebygge klimaforandringer (dvs. klimaforandringsmål). Opgørelsen baseres på finansielle data.  

	Vurderingspara-metre ifm. tilsagn 
	Dog bliver der i forbindelse med tilskudsdeling til projekter under visse ord-ninger i EHFF foretaget en vurdering af de relevante indsatser i forhold til føl-gende fire parametre:  
	 Miljøbeskyttelseskrav 
	 Miljøbeskyttelseskrav 
	 Miljøbeskyttelseskrav 

	 Ressourceeffektivitet 
	 Ressourceeffektivitet 

	 Forebyggelse og tilpasning til klimaforandring 
	 Forebyggelse og tilpasning til klimaforandring 

	 Robusthed overfor katastrofer og risikoforebyggelse 
	 Robusthed overfor katastrofer og risikoforebyggelse 


	De fire parametre er indarbejdet for de relevante ordninger i ansøgningsske-maerne, så ansøgerne skal redegøre for, hvordan deres projekt lever op til parametrene. Miljøbeskyttelseskravene understøttes fx ved at fremme selek-tive redskaber, så mængden af utilsigtede fangster bliver minimeret, mens tilsagn til akvakulturanlæg prioriteres efter, hvordan investeringerne samtidig minimerer påvirkningen af det omgivende miljø.  
	I forhold til at fremme ressourceeffektivitet bliver ansøgninger inden for akvakultur og ansøgninger til forarbejdning prioriteret efter, hvor høj grad in-vesteringerne fx minimerer vandforbrug.  
	Forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer indgår i ansøgninger til fiske-rihavne, hvor der i relevante projekter skal redegøres for, hvordan forebyg-gelse og klimaforandringer bliver håndteret.  
	At programmet overordnet bidrager til bæredygtighedsdagsordenen bekræf-tes i det udsendte survey, hvor 34 af 95 (36 %) respondenter vurderer, at deres projekt 'i høj grad' eller 'i meget høj grad' vil bidrage til tiltag, der fører til et mere miljømæssigt bæredygtigt fiskeri, imens 28 (29 %) mener, at det 'i nogen grad' vil være tilfældet. 
	Opsamling 
	En bæredygtig udvikling af fiskeri og akvakultur understøttes ved at medfinansiere relevante aktiviteter i sammenhæng med implementeringen af EU's vandrammedirektiv, havmiljøstrategi og Natura 2000.  
	Uafhængigt af EHFF-programmet har den danske regering igangsat initiativer, der skal øge Danmarks resiliens overfor klimaforandringer. Derfor er der ikke en særlig indsats i Det danske Hav- og Fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 vedr. klimatilpasning. I forbindelse med tilskudsdeling under visse ordninger bliver der dog foretaget en vurdering af de relevante indsatser i forhold til a) miljøbeskyttelseskrav, b) ressourceeffektivitet, c) forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer samt d) robusthed overfo
	 
	13.0 Rapport om støtte der er anvendt til mål vedrørende klimaforandringer (Del C)
	13.0 Rapport om støtte der er anvendt til mål vedrørende klimaforandringer (Del C)
	 

	Tallene er inkluderet i tabel 6: Finansielle data for EHFF. 
	 
	14.0 Intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (Del C)
	14.0 Intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst (Del C)
	 

	Det operationelle program EHFF 2014-2020 understøtter, jævnfør vurderingen i ex-ante evalueringen, målene i EU’s strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.  
	Med udgangspunkt i FAME’s vurdering af foranstaltningernes bidrag til at nå målene i EU2020-strategien er de grupperet i to grupper; de foranstaltninger, som har direkte indflydelse på EU’s strategi, og dem med en indirekte indflydelse. Nedenfor vises de af de danske foranstaltninger, som har en direkte indflydelse på at nå de tre strategimål og deres status i forhold til antallet af projekter, som har modtaget tilsagn, programmidler afsat, afgivne tilsagn (EHFF-andel) og udbetalinger (EHFF-andel). 
	På området intelligent vækst, hvor de relevante ordninger bl.a. fokuserer på at bygge bro mellem udviklingsaktiviteter og markedsbehov, viser opgørelsen, at der er godkendt 32 projekter med en EHFF-tilsagnsandel på 62 mio. kr. ud af 117 mio. kr. afsat til ordninger og projekter inden for intelligent vækst i programperioden. 
	Bæredygtig vækst fokuserer bl.a. på at støtte overgangen til en ressourceeffektiv og kulstoffattig økonomi gennem støtte til bæredygtigt fiskeri og akvakultur og derigennem udvikling af en mere bæredygtig fiskeriforvaltning. Antallet af godkendte projekter, som falder inden for bæredygtig vækst er 1119 med en EHFF-tilsagnsandel på 631 mio. kr. ud af 994,9 mio. kr. afsat til ordninger og projekter inden for bæredygtig vækst i programperioden. Dette demonstrerer programmets stærke fokus på bæredygtig vækst ge
	Inklusiv vækst har fokus på sikring af den økonomiske, sociale og geografiske samhørighed ved at hjælpe udvalgte områder. I EHFF er det FLAG-projekterne, som primært bidrager til dette strategiområde. Der er i alt godkendt 180 projekter med en EHFF-tilsagnsandel på 39,6 mio. kr. ud af 56 mio. kr., som er afsat til FLAG-projekter i programperioden.    
	Tabel 14.1: Foranstaltninger med direkte indflydelse på EU’s 2020 strategi 
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	Foranstaltninger med direkte indflydelse på EU’s 2020 strategi 
	Foranstaltninger med direkte indflydelse på EU’s 2020 strategi 

	Antal projekter der har modtaget tilsagn, 2014-2018 
	Antal projekter der har modtaget tilsagn, 2014-2018 

	Programmidler afsat, EHFF (mio.kr.) 
	Programmidler afsat, EHFF (mio.kr.) 

	Tilsagn afgivet 2014-2018, EHFF-andel (mio.kr.) 
	Tilsagn afgivet 2014-2018, EHFF-andel (mio.kr.) 

	Udbetalinger 2014-2018, EHFF-andel (mio.kr.) 
	Udbetalinger 2014-2018, EHFF-andel (mio.kr.) 
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	Intelligent vækst 
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	Fællesindsatser fiskeri (art. 26.1.e, art. 28.1.d) 
	Fællesindsatser fiskeri (art. 26.1.e, art. 28.1.d) 

	17 
	17 

	62.252.997 
	62.252.997 

	33.806.616 
	33.806.616 

	3.190.054 
	3.190.054 


	TR
	Span
	Fællesindsatser akvakultur (art. 47) 
	Fællesindsatser akvakultur (art. 47) 

	1537 
	1537 

	54.731.395 
	54.731.395 

	28.042.607 
	28.042.607 

	4.335.602 
	4.335.602 




	37 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 
	37 Tilrettet af Fiskeristyrelsen september 2019. 
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	Fiskeri, natur & miljø (art 37, art. 39, art. 40.1.b-g) 
	Fiskeri, natur & miljø (art 37, art. 39, art. 40.1.b-g) 
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	Investeringer på fiskefartøjer (art. 38) 
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	Fiskerihavne og landingssteder (art. 43.2) 
	Fiskerihavne og landingssteder (art. 43.2) 
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	14.888.251 
	14.888.251 

	12.196.497 
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	Fiskerikontrol (art. 76) 
	Fiskerikontrol (art. 76) 
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	226.861.075 
	226.861.075 
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	190.303.451 
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	Dataindsamling (art. 77) 
	Dataindsamling (art. 77) 
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	298.708.323 
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	IMP (art. 80.1.c) 
	IMP (art. 80.1.c) 

	5 
	5 

	18.625.000 
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	Vandløbsrestaurering (art. 40.1.b-g, art. 44.6) 
	Vandløbsrestaurering (art. 40.1.b-g, art. 44.6) 

	698 
	698 

	207.999.999 
	207.999.999 
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	FLAG (art 62.1.a, art. 63, art. 64) 
	FLAG (art 62.1.a, art. 63, art. 64) 

	18039 
	18039 

	56.012.027 
	56.012.027 

	39.642.978 
	39.642.978 

	14.348.540 
	14.348.540 
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	15.0 Forhold, der har indflydelse på programresultaterne (Del C)
	15.0 Forhold, der har indflydelse på programresultaterne (Del C)
	 

	Milepælene for alle unionsprioriteterne er nået i 2018. Dette er også blevet rapporteret til Overvågningsudvalget. For data vedrørende resultat-, output- og finansielle indikatorer samt identifikation af milepæle og mål for resultatrammen angives kun værdier for projekter, der er afsluttet. Hermed forstås projekter, der er fuldt implementeret og dermed slutudbetalt. 
	Særligt ift. tilskudsordningen Investeringer på fiskerfartøjer bemærkes, at alle betalinger er trukket tilbage fra regnskabet for 2017/2018 i slutningen af marts 2019 på grund af risiko for uregelmæssigheder vedrørende udgifter. 20 af disse sager er efterfølgende gennemgået, og det er vurderet, at de kan inkluderes i årsrapporten 2018 og en fornyet betalingsanmodning. De danske myndigheder har sikret, at udgifterne til disse sager er berettigede. Dette vil sikre opfyldelsen af programmets milepæle. Nedenstå
	Tabel 15.1: Beløb pr. unionsprioritet indeholdt i femte betalingsanmodning 
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	EU-Prioritet 
	EU-Prioritet 

	Foranstaltning 
	Foranstaltning 

	Sum af Støtteberettigede udgifter (regnskab A) 
	Sum af Støtteberettigede udgifter (regnskab A) 

	Sum af Samlede støtteberettigede offentlige udgifter i DKK (Regnskab B) 
	Sum af Samlede støtteberettigede offentlige udgifter i DKK (Regnskab B) 

	EU medfinans i gældende EHFF finansieringsplan 
	EU medfinans i gældende EHFF finansieringsplan 

	Sum af EU medfinansieringsbeløb iht SFC 
	Sum af EU medfinansieringsbeløb iht SFC 
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	1-Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, 
	1-Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, 

	1.2-Finansiel tildeling til resten af EU-prioritet 1 (artikel 13, stk. 2, i EHFF) 
	1.2-Finansiel tildeling til resten af EU-prioritet 1 (artikel 13, stk. 2, i EHFF) 

	7.949.324,77 
	7.949.324,77 

	7.949.324,77 
	7.949.324,77 

	0,58 
	0,58 

	4.610.608,37 
	4.610.608,37 
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	innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri 
	innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret fiskeri 
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	2-Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret akvakultur 
	2-Fremme af miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og videnbaseret akvakultur 

	  
	  

	6.478.046,23 
	6.478.046,23 

	2.545.011,70 
	2.545.011,70 

	0,75 
	0,75 

	1.908.758,77 
	1.908.758,77 
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	3-Fremme gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik 
	3-Fremme gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik 

	3.1-Forbedring og tilvejebringelse af videnskabelig viden og indsamling og forvalting af data (art. 13, stk. 4, i EHFF) 
	3.1-Forbedring og tilvejebringelse af videnskabelig viden og indsamling og forvalting af data (art. 13, stk. 4, i EHFF) 

	7.325.941,12 
	7.325.941,12 

	7.325.941,12 
	7.325.941,12 

	0,8 
	0,8 

	5.860.752,90 
	5.860.752,90 
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	3-Fremme gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik 
	3-Fremme gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik 

	3.2-Støtte til overvågning, kontrol og håndhævelse, ved at fremme institutionel kapacitet og dermed en effektiv offentlig administration uden at øge den administrative byrde (art. 76, stk. 2, litra a)-d), og f)-l)) (artikel 13, stk.3, i EHFF-forordningen). 
	3.2-Støtte til overvågning, kontrol og håndhævelse, ved at fremme institutionel kapacitet og dermed en effektiv offentlig administration uden at øge den administrative byrde (art. 76, stk. 2, litra a)-d), og f)-l)) (artikel 13, stk.3, i EHFF-forordningen). 

	3.034.259,67 
	3.034.259,67 

	3.034.259,67 
	3.034.259,67 

	0,9 
	0,9 

	2.730.833,70 
	2.730.833,70 
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	3-Fremme gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik 
	3-Fremme gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik 

	3.3-Støtte til overvågning, kontrol og håndhævelse, ved at fremme institutionel kapacitet og dermed en effektiv offentlig administration uden at øge den administrative byrde (art. 76, stk. 2, litra e) (artikel 13, stk.3, i EHFF-forordningen). 
	3.3-Støtte til overvågning, kontrol og håndhævelse, ved at fremme institutionel kapacitet og dermed en effektiv offentlig administration uden at øge den administrative byrde (art. 76, stk. 2, litra e) (artikel 13, stk.3, i EHFF-forordningen). 

	157.902,38 
	157.902,38 

	157.902,38 
	157.902,38 

	0,7 
	0,7 

	110.531,66 
	110.531,66 
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	4-Øget beskæftigelse og samhørighed 
	4-Øget beskæftigelse og samhørighed 

	  
	  

	3.910.341,65 
	3.910.341,65 

	1.593.353,33 
	1.593.353,33 

	0,48 
	0,48 

	764.809,60 
	764.809,60 
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	5-Fremme markedsføring og forarbejdning 
	5-Fremme markedsføring og forarbejdning 

	5.3-Finansiel tildeling til resten af EU-prioritet 5 (artikel 13, stk. 2, i EHFF) 
	5.3-Finansiel tildeling til resten af EU-prioritet 5 (artikel 13, stk. 2, i EHFF) 

	5.888.924,65 
	5.888.924,65 

	2.687.193,56 
	2.687.193,56 

	0,75 
	0,75 

	2.015.395,17 
	2.015.395,17 
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	6-Fremme gennemførelsen af den integrerede havpolitik 
	6-Fremme gennemførelsen af den integrerede havpolitik 

	  
	  

	871.379,19 
	871.379,19 

	871.379,19 
	871.379,19 

	0,75 
	0,75 

	653.534,39 
	653.534,39 


	TR
	Span
	7-Teknisk bistand 
	7-Teknisk bistand 

	  
	  

	2.196.200,85 
	2.196.200,85 

	2.196.200,85 
	2.196.200,85 

	0,75 
	0,75 

	1.647.150,63 
	1.647.150,63 
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	Total 
	Total 

	37.812.320,51 
	37.812.320,51 

	28.360.566,56 
	28.360.566,56 

	 
	 

	20.302.375,20 
	20.302.375,20 




	 
	Som tidligere beskrevet offentliggjorde Rigsrevisionen en beretning om tilskud på fiskeriområdet den 10. oktober 2018. Processen for og effekten af denne er beskrevet i afsnit 
	Som tidligere beskrevet offentliggjorde Rigsrevisionen en beretning om tilskud på fiskeriområdet den 10. oktober 2018. Processen for og effekten af denne er beskrevet i afsnit 
	4.0 Forhold, der har indflydelse på programresultaterne, og korrigerende foranstaltninger, der er truffet
	4.0 Forhold, der har indflydelse på programresultaterne, og korrigerende foranstaltninger, der er truffet
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	16.0 Bidrag til makroregionale strategier og havområdestrategier (Del C)
	16.0 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 m
	 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: 
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	Politikområder 
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	4.7 - Via kommunikation i leverandørkæden får kemikalievirksomheder nye oplysninger om deres kunder og disses behov. 
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	Horisontale foranstaltninger 
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	 5.4 - Fysisk planlægning. 
	 5.4 - Fysisk planlægning. 
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	EU-strategien for Østersøområdet 
	Hvilke aktioner eller metoder blev anvendt til bedre at sammenkæde programmet med EU's strategi for Østersøområdet: 
	A. Deltager makroregionale koordinatorer (hovedsagelig nationale koordinatorer, koordinatorer for politikområdet, koordinatorerne af de horisontale foranstaltninger eller medlemmerne af 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: 
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	EFRU 
	EFRU 
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	SAMHØRIGHEDSFONDEN 
	SAMHØRIGHEDSFONDEN 
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	ELFUL 
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	EHFF 
	EHFF 

	562.409,00 
	562.409,00 
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	Andre midler 
	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 via gråsælers predation på torsk i relation til andre fiskearter i Østersøen. Et andet projekt har fokuseret på kortlægning af fire marine Natura 2000-områder. Kortlægningen har resulteret i fuldgyldige habitatkort for områderne. Projekter, der er under gennemførelse vil bl.a. bidrage til udvikling af mere selektive redskaber til at opretholde et bære
	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. For "Øget velstand" har programmet bidraget til delmål nummer 3 (konkurrenceevne) and 4 (klima). Programmets indsats bidrager til at adressere politikområderne bioøkonomi, kultur, innovation og turisme. 
	 
	17.0 Fiskeristyrelsens kommentarer til COWI’s bidrag til årsrapporten (afsnit 11-14)
	17.0 Fiskeristyrelsens kommentarer til COWI’s bidrag til årsrapporten (afsnit 11-14)
	 

	COWI har på baggrund af den samlede evaluering udarbejdet et bidrag til årsrapporten for 2018 til et særskilt afsnit herom. Dette er omfattet af afsnit 11- 14. Afsnittet skal i henhold til forordningsgrundlaget omfatte specifikke emner, og skal ikke tages som udtryk for den samlede evaluering. 
	Fiskeristyrelsen vurderer på baggrund heraf, at de programfastsatte mål forventes opnået enten gennem en allerede fremskreden målopfyldelse på baggrund af gennemførte projekter eller færdiggørelse af endnu ikke afsluttede men iværksatte projekter, jf. COWI’s evaluering af de konkrete projekter og deres fremdrift. 
	Særligt udviklingsprojekterne under de tre tilskudsordninger Fiskeri, Natur og Miljø, Fællesindsatser Fiskeri og Fællesindsatser Akvakultur er karakteriseret ved at de almindeligvis tager længere tid at gennemføre end investeringsprojekter. Dette bevirker, at antallet af gennemførte projekter er lavere for disse ordninger end øvrige ordninger. Fiskeristyrelsen er enig i, at målene også for disse ordninger kan forventes opnået. Styrelsen finder samtidig behov for fortsat fokus på implementeringen, og vil løb
	 
	Dette gælder fx resultatindikator '1.12 Mere viden om fiskeriets påvirkning af og samspil med det marine økosystem' hvor data viser, at den aktuelle målopfyldelse er lav. Her har de casestudier COWI har undersøgt under ordningen Fiskeri, natur og miljø, vist at indfrielsen af målet er delvist undervejs. 
	 
	De konkrete tilskudsordninger 
	COWI har angivet en række bemærkninger til de konkrete tilskudsordninger og målopfyldelsen. Der hvor disse giver anledning til konkrete overvejelser er Fiskeristyrelsens bemærkninger angivet i det følgende. 
	 
	COWI har i evalueringen fundet, at der for Investeringer i akvakultur er en tendens til, at nogle projekter lover mere, end hvad de reelt kan levere i forhold til den estimerede produktionsmængde og omsætning, imens der nævnes eksempler på, at der i ansøgninger under ordningen er gjort brug af urealistisk høje afsætningspriser.  
	 
	Fiskeristyrelsen har noteret sig dette og vil overveje behov for justeringer i ordningen i dialog med erhvervet. 
	 
	 
	COWI anfører I forhold til tilskudsordningen afsætningsfremme at i alt 3 gennemførte projekter ud af en målsætning på 10 projekter vedrører afsætningsforanstaltninger. Videre anføres, at det ved nærmere 
	gennemgang af data kan ses, at der er givet tilsagn til i alt 17 projekter, hvorfor det synes realistisk at nå det opstillede 2023 mål. 
	 
	COWI anfører for resultatindikator ('5.1'e Ændring i mængden af akvakulturproduktion, der er certificeret (ASC)') at opdateret data ikke er tilgængelig. COWI anfører videre, at de gennemførte casestudier viser, at i hvert fald 3 nye arter/fiskerier er certificeret i perioden, hvilket bekræftes i slutrapporterne for de undersøgte casestudier. Desuden angiver slutrapporterne ændring i mængden af en række certificerede arter. Herunder udgør alene blåmuslinger ca. 17.000 ton, hvilket alene opfylder ovenstående 
	 
	Overvågningsudvalget 
	COWI har vurderet overvågningen af programmet. COWI har fundet, at 
	 Processerne overordnet er kendetegnet ved høj grad af transparens og legitimitet.  
	 Processerne overordnet er kendetegnet ved høj grad af transparens og legitimitet.  
	 Processerne overordnet er kendetegnet ved høj grad af transparens og legitimitet.  

	 Der sker en rettidig offentliggørelse af relevant information til medlemmerne, processen dokumenteres, og der er mulighed for høring.  
	 Der sker en rettidig offentliggørelse af relevant information til medlemmerne, processen dokumenteres, og der er mulighed for høring.  

	 Dagsorden, referater, medlemsoversigt, dato for de næste møder samt kommissorium ligger også på styrelsens hjemmeside. 
	 Dagsorden, referater, medlemsoversigt, dato for de næste møder samt kommissorium ligger også på styrelsens hjemmeside. 


	 
	Fiskeristyrelsen vurderer ikke, at evalueringen giver anledning til yderligere initiativer på området, idet det bemærkes, at overvågningen løbende vil være genstand for drøftelser i udvalget.  
	 
	Information om støttemulighederne mm. 
	COWI har vurderet informationen af offentligheden om støttemulighederne under programmet. COWI har fundet, at 
	 Der på Fiskeristyrelsens hjemmeside er informationer om støttemuligheder, regler, vejledninger og ansøgningsskemaer tilgængelige for potentielle ansøgere. På hjemmesiden er der for hver ordning en overskuelig oversigt over, hvorvidt ordningen er åben eller lukket for ansøgning, hvem der kan ansøge, hvad der kan gives tilskud til, tilskuddets størrelse, betingelse for tilskud, lovhjemmel, hvordan man søger, formål med tilskuddet samt skema og vejledning til at søge om støtte. Samtidig er der information om
	 Der på Fiskeristyrelsens hjemmeside er informationer om støttemuligheder, regler, vejledninger og ansøgningsskemaer tilgængelige for potentielle ansøgere. På hjemmesiden er der for hver ordning en overskuelig oversigt over, hvorvidt ordningen er åben eller lukket for ansøgning, hvem der kan ansøge, hvad der kan gives tilskud til, tilskuddets størrelse, betingelse for tilskud, lovhjemmel, hvordan man søger, formål med tilskuddet samt skema og vejledning til at søge om støtte. Samtidig er der information om
	 Der på Fiskeristyrelsens hjemmeside er informationer om støttemuligheder, regler, vejledninger og ansøgningsskemaer tilgængelige for potentielle ansøgere. På hjemmesiden er der for hver ordning en overskuelig oversigt over, hvorvidt ordningen er åben eller lukket for ansøgning, hvem der kan ansøge, hvad der kan gives tilskud til, tilskuddets størrelse, betingelse for tilskud, lovhjemmel, hvordan man søger, formål med tilskuddet samt skema og vejledning til at søge om støtte. Samtidig er der information om

	 Målgruppen for potentielle støttemodtagere under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet spænder bredt. For at komme bredest muligt ud er information om støttemuligheder, regler, vejledninger – herunder betingelse for tilskud – samt ansøgningsskemaer gjort tilgængelig på Fiskeristyrelsens hjemmeside. Derudover er der ansat en facilitator, der blandt andet skal informere og rådgive om programmet og dets støttemuligheder. 
	 Målgruppen for potentielle støttemodtagere under Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet spænder bredt. For at komme bredest muligt ud er information om støttemuligheder, regler, vejledninger – herunder betingelse for tilskud – samt ansøgningsskemaer gjort tilgængelig på Fiskeristyrelsens hjemmeside. Derudover er der ansat en facilitator, der blandt andet skal informere og rådgive om programmet og dets støttemuligheder. 

	 Inden for unionsprioritet 4 (FLAG-ordningen) er der ansat faglige og administrative koordinatorer med henblik på at styrke de lokale bestyrelser og FLAG-sekretariaters kompetencer og tværfaglighed, så der opnås et højt kompetenceniveau, og så ansøgningsprocessen samt kommunikation med relevante myndigheder effektiviseres. 
	 Inden for unionsprioritet 4 (FLAG-ordningen) er der ansat faglige og administrative koordinatorer med henblik på at styrke de lokale bestyrelser og FLAG-sekretariaters kompetencer og tværfaglighed, så der opnås et højt kompetenceniveau, og så ansøgningsprocessen samt kommunikation med relevante myndigheder effektiviseres. 

	 Med disse tiltag understøttes, at relevant information om programmet er lettilgængelig for potentielle ansøgere, der har mulighed for at stille spørgsmål og søge rådgivning hos EHFF-facilitatoren. Organiseringen i de lokale FLAG'er med faglige og administrative koordinatorer bidrager til at udvide disse partners administrative kapacitet, så ansøgnings- og tilsagnsprocessen sker så effektivt som muligt indenfor de givne rammer. 
	 Med disse tiltag understøttes, at relevant information om programmet er lettilgængelig for potentielle ansøgere, der har mulighed for at stille spørgsmål og søge rådgivning hos EHFF-facilitatoren. Organiseringen i de lokale FLAG'er med faglige og administrative koordinatorer bidrager til at udvide disse partners administrative kapacitet, så ansøgnings- og tilsagnsprocessen sker så effektivt som muligt indenfor de givne rammer. 
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