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Referat
1. Velkomst ved formanden Joan Reimann
Formanden bød velkommen.
Der blev budt velkommen til de to nye medlemmer Susanne Isaksen fra Danske Havne, der erstatter Trine
Krik Pedersen samt Michael Dalby Kristiansen fra Miljøstyrelsen, der erstatter Mette Thomsen. Der blev også
budt velkommen til de to nye suppleanter Ivan Krarup fra DFPO, der erstatter Niels Wichmann samt Jørgen
Grundvad Nielsen fra Miljøstyrelsen, der erstatter Kim Diget Christensen.
Formanden nævnte, at der er to årlige møder, som bliver fastlagt lang tid i forvejen af hensyn til EUkommissionen. Af hensyn til planlægning af møderne er det ret vigtigt, at medlemmerne giver besked om
deltagelse i mødet eller ej. Jo hurtigere, jo bedre.
Formanden konstaterede, at mødematerialet blev rettidigt sendt til udvalget den 29. oktober 2019.
Udvalgets behandling
Udvalget havde ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af dagsordenen
Formanden startede med at præsentere de to forslag til ændring af dagsorden som følge af de ovenfor nævnte
afbud.
Det var planen, at IFRO skulle komme og give en status på situationsbeskrivelsen, men da så mange som
muligt skal deltage, foreslås gennemgangen udskudt til interessentmødet i forbindelse med forberedelse af
det kommende danske program den 20. november 2019.
Endvidere foreslås drøftelsen af anbefalingerne fra midtvejsevalueringen af programmet udskudt til det
næste Overvågningsudvalgsmøde i maj for at give flest mulige lejlighed til at deltage.
Udvalget var enige og godkendte den reviderede dagsorden.

3. Status på programgennemførelsen inkl. resultatopfyldelse (til orientering)
Fiskeristyrelsen gennemgik de udsendte bilag 1-4 om programfremdriften m.v. Tabellerne er kendt stof, da
det er en opdatering af de samme tabeller, som har været anvendt på de foregående OU-møder.
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Bilag 1 viser status på gennemførsel af programmet til og med oktober 2019
Der er givet tilsagn for 67 procent af programmets samlede midler frem til midten af oktober 2019, og det
svarer til, at der siden sidste Overvågningsudvalgsmøde i maj er givet tilsagn svarende til 10 procentpoint, da
der ved sidste møde var givet tilsagn for 57 procent af programmets samlede midler. Der er udbetalt 33
procent af programmets midler, og det svarer til en fremdrift på 5 procentpoint i forhold til sidste møde i maj
2019.
Vedrørende fremdrift ligger ordningen Vandløbsrestaurering klart i top med tilsagn til 950 projekter, og
derefter 418 tilsagn til projekter om investeringer på fiskefartøjer, og endelig er der FLAG med 234 projekter.

Bilag 2 viser opfyldelse af n+3 kravet
Hvert år har Danmark en konvolut med midler, og det er et krav, at midlerne skal være brugt senest tre år
efter for at overholde n+3 kravet.
Overholdelse af n+3 ser fornuftigt ud, da 2019 kravet allerede er opfyldt. Tallet indeholder
forfinansieringsmidler, der spiller en væsentlig rolle for status.
Styrelsen vil derfor fortsat appellere til alle i udvalget til at medvirke til at få afsluttet og indsendt projekterne
så hurtigt som muligt.
Danmarks Sportsfiskerforbund spurgte, om det var korrekt forstået, at hvis der ikke var nok afløb på en
ordning, så mister ordningen midler?
Fiskeristyrelsen præciserede, at en reduktion af midler er på programniveau og ikke på ordningsniveau.
DTU-Aqua spurgte, om udbetalingsanmodninger indsendt i 2019 også vil blive udbetalt i 2019?
Fiskeristyrelsen oplyste, at i år er der kommet ekstraordinært mange udbetalinger, og der er derfor for tiden
længere sagsbehandlingstid på disse sager. Styrelsen arbejder efter, at 90 % af udbetalingerne modtaget til og
med Q3 er udbetalt i 2019. Team tilsagn og udbetaling har allokeret flere sagsbehandlere over på
sagsbehandling af udbetalingsanmodninger.

Bilag 3 viser fremdrift på programniveau (tilsagn og udbetaling i forhold til programrammen)
Figuren er en visualisering af den første slide. Den blå søjle viser for hver unionsprioritet de samlede
programmidler, som der er afsat. Den orange søjle viser de midler, der er givet tilsagn for og den grå søjle
viser de midler, der er udbetalt.
Unionsprioritet 1 er berørt af, at fartøjsordningen ikke var åben i 2018, og formentlig først åbner sidst i 2019.
Ellers afspejler figuren fint, at det går som det skal.

Bilag 4 viser fremdrift på ordningsniveau (tilsagn og udbetaling i forhold til rammen på de enkelte
ordninger)
Figuren viser fremdrift på de enkelte ordninger.
Med hensyn til vandløbsrestaurering, så blev der på de to ansøgningsrunder i 2018 søgt tilskud for hele
rammen. Det var dog ikke tilfældet i 2019.
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Første ansøgningsrunde 2019 på vandløbsrestaurering resulterede i 99 ansøgninger, og der blev søgt for 34,0
mio. kr. ud af rammen på 53 mio. kr. Anden ansøgningsrunderunde resulterede i 101 ansøgninger, og der
blev ansøgt for 27,0 mio. kr. ud af en ramme på 53,0 mio. kr. Der er ved at bliver udarbejdet en
handlingsplan, så der kan komme fremdrift i projekterne.
Med hensyn til investeringer på fiskefartøjer arbejdes i dialog med Kommissionen forsat på at få et
administrationsgrundlag på plads, herunder for omfanget af støtteberettigede udgifter og
antagelighedsvurderinger.
Danmarks Sportsfiskerforbund svarede, at de værdsætter handlingsplanen på vandløbsrestaurering, men at
de kun tror på, at der kan nå at blive restaureret 1.700 km vandløb i Vandplan 2 (VP2). De håber, at
uforbrugte midler bliver overført til næste vandmiljøperiode (VP3).
Miljøstyrelsen svarede, at som det er nu, går Miljøstyrelsen ud fra at alle indsatser bliver gennemført i
Vandplan 2 (VP2). Der er en dialog i gang med departementet om en handleplan for hvordan man kan nå
målet om 2.700 km restaureret vandløb. Forhåbentlig kan arbejdet med handleplanen snart gå i gang, så
målet nås i løbet af 2020. Hvis der er uforbrugte midler, så arbejder Miljøstyrelsen på at midlerne overføres
til Vandplan 3 (VP3).
Danmarks Sportsfiskerforbund svarede, at der er en fin dialog, men at det er et problem, hvis pengene falder
bort. De hører fra Kommunerne om massive udfordringer. De er dybt bekymrede, men anerkender
handleplanen.
Fiskeristyrelsen oplyste, at kommunerne har frem til 2023 til at få projekterne gennemført. Der har været
nogle misforståelser i kommunerne, om at et gammelt IT system har været til hinder for at kunne søge. Det
er ikke korrekt. Alle projekter oprettet siden efteråret 2018 går som de skal, og det er kommunerne også
informeret om i et hyrdebrev.
Fiskeristyrelsen oplyste, at en række andre ordninger er overansøgt. På Afsætningsfremme er der modtaget
12 ansøgninger, og søgt for 23,2 mio. kr., men rammen er på 20,1 mio. kr. På Investeringer på Fiskerihavne
er der modtaget 28 ansøgninger, og søgt for 40,5 mio. kr., men rammen er på 20,1 mio. kr. Endelig er der på
Fælles Indsatser Fiskeri modtaget 25 ansøgninger, og søgt for 79,1 mio. kr., men rammen er på 41,1 mio. kr.
DTU-Aqua spurgte ind til, om prioriteringslisterne kommer på hjemmesiden, hvilket Fiskeristyrelsen
bekræftede.

4. EHFF Årshjul for 2019 (til orientering)
Fiskeristyrelsen orienterede om, hvilke ordninger, der efter planen åbner i resten af 2019.
Eneste afvigelse er Investeringer på fiskefartøjer og Investeringer i akvakultur, som var planlagt til at åbne i
august. Det har på Investeringer i akvakultur været vanskeligt at udarbejde en prioritering, da der ifølge den
politiske aftale skal prioriteres efter miljø, og samtidig skal prioriteringen også tage hensyn til målene om
effektivitet i Akvakulturstrategien. Det er forventningen, at ordningen sendes i høring ultimo november med
henblik på at åbne i januar.
På ordningen investeringer på fiskefartøjer er der som nævnt en dialog i gang med EU-Kommissionen vedr.
hvilke investeringer, der kan gives støtte til, herunder nødvendige følgeinvesteringer. Det andet udestående
er spørgsmålet om point og antagelighed, og det trækker desværre lidt ud. Ordningen har været i høring, så
den kan forhåbentlig åben i december.
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DTU-Aqua ønskede oplyst, hvornår ordningerne som skal åbne i 2020, åbnes.
Fiskeristyrelsen oplyste, at der er et arbejde i gang på Fællesindsatser Akvakultur samt på Fiskeri, natur og
miljø vedr. opdatering af prioriteringsmodellerne. Fiskeristyrelsen starter dialog med interessenter om dette.
Afhængigt af fremdriften og resultatet af dette arbejde, kan ordningerne åbner til maj eller umiddelbart efter
sommerferien i 2020.
EU-Kommissionen oplyste, at de er meget tilfredse med den danske implementering af ordningerne, trods
udfordringerne. EU-Kommissionen er ikke bekymret for fremdriften af det danske program. Det er vigtigt, at
erhvervet sørger for at indsende udbetalingsanmodninger, da det vil være ærgerligt med et n+3 problem. EUKommissionen vil gerne hjælpe Danmark med at få afklaret udfordringerne, så fartøjsordningen kan åbne for
ansøgning. EU-Kommissionen opfordrede også medlemmerne af Overvågningsudvalget til at informere
deres medlemmer, når en tilskudsordning åbner for ansøgning, da det vil sikre mange ansøgninger.
Danish Seafood Association spurgte til genanvendelse af uforbrugte midler. I henhold til den politiske aftale
hedder det, at uforbrugte midler inden for en ordning skal genanvendes inden for samme ordning. Men nu
eksisterer Forarbejdningsordningen ikke mere – så uforbrugte midler fra denne bør overføres til ordninger,
som forarbejdningsvirksomheder kan benytte.
Fiskeristyrelsen bemærkede at man have noteret sig ønsket og fremhævede samtidig, at der var givet øgede
muligheder for forarbejdningsindustrien på ordningerne Afsætningsfremme og Fiskerihavne.
Formanden svarede, at den politiske aftale skal følges.

5. Kommissionen orienterer
EU-Kommissionen orienterede om, at den nye EU-Kommission tiltræder den 1. december 2019 med Ursula
von der Leyen som ny formand, og den nye EU-kommissær for miljø og hav er Virginijus Sinkevičius.
Den kommende kommissær Virginijus Sinkevičius prioriteter vil være:
 Fuld implementering af den fælles fiskeripolitik, herunder landingsforpligtelsen og flerårige
forvaltningsplaner. Effektiv kontrol, håndhævelse og overholdelse af det maksimale bæredygtige
udbyttemål vil fortsat være de højeste prioriteter.
 ”Farm to Fork-strategi” for bæredygtig mad.
 Nul-tolerance tilgang til ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri.
 Opnåelse af en global aftale om forbud mod fiskerisubsidier, der bidrager til overfiskning, ulovligt fiskeri
og overkapacitet i WTO.
 En ny tilgang til en bæredygtig blå økonomi, der samler alt fra marin viden og forskning til maritim
fysisk planlægning, marin vedvarende energi, blå investeringer og regionalt maritimt samarbejde.
 Parallelt afslutter DG MARE "havbassinanalyserne". Arbejdsdokumentet vil sandsynligvis blive
offentliggjort i begyndelsen af 2020.
EU-Kommissionen vil i 2020 komme med forslag til at nå disse prioriteter. Det første er den grønne aftale
(the European Green Deal), der forventes i begyndelsen af 2020. Information om Ursula von der Leyen og
hendes prioriteter: https://ec.europa.eu/commission/towards-new-commission_en
Status på den nye programperiode er, at Trilog-forhandlinger mellem Rådet, Kommissionen og EuropaParlamentet om den nye forordning forventes påbegyndt den 19. november 2019. Forhandlingerne om EHFF
er tæt knyttet til forhandlingerne om den fælles bestemmelsesforordning (CPR) og om den flerårige
finansielle ramme. En aftale om EHFF forventes ikke før der foreligger en aftale om budgettet og CPR
forordningen.
EU budget for 2021-2027 er stadig ikke fastlagt, og det forventes heller ikke at være på plads før i løbet af
2020.
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Arbejdet med at gennemgå Kommissionens strategiske retningslinjer for en bæredygtig udvikling af EU's
akvakultur er i gang. Kommissionen anbefaler, at medlemsstaterne gennemgår deres egen strategi. De første
drøftelser med eksperter i medlemsstaterne og det rådgivende akvakultur råd fandt sted i oktober 2019. Der
er planlagt vedtagelse af retningslinjerne i anden halvdel af 2020. Sektoren er velkommen til at bidrage. Hvis
der er spørgsmål til evalueringen kan EU-Kommissionen kontaktes på Annakarin.HEDIN@ec.europa.eu
DPPO spurgte, om EU-Kommissionen kunne forklare, hvad marine renewable energy indebar.
EU-Kommissionen svarede, at der kan hentes mere information om prioriteterne på:
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letter-virginijus-sinkevicius_en.pdf og
på Kommissionens hjemmeside: https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean_energy_en

6. Opfølgning på Rigsrevisionens beretning på tilskudsområdet, herunder status for den
midlertidige afbrydelse af betalinger fra EU-Kommissionen (til orientering)
Formanden orienterede om, at der på sidste Overvågningsudvalgsmøde i maj blev informeret om opfølgning
på Rigsrevisionens beretning. Der arbejdes fortsat på højtryk med opfølgningen, så udbetalinger sker på et
korrekt grundlag. Opfølgningsarbejdet sker i tæt samarbejde med EU-Kommissionen.
Den store arbejdsindsats har ført til, at EU-Kommissionen den 6. september 2019 har hævet
betalingsstandsningen, men den er der fortsat på fiskerikontrol pga. administration af point og vedr.
overholdelse af EU-reglerne om landing af industri, hvor styrelsen ikke har overholdt kontrolforordningen.
Der er en god dialog og tæt kontakt med Kommissionen, og det er forventningen, at betalingsstandsningen
vil blive hævet.
De tilskudsordninger, som i år er åbnet for ansøgning, er alle åbnet på et korrekt administrationsgrundlag.
Der har været møde med Rigsrevisionen, der er imponeret over hvor langt styrelsen er nået med
genopretningen. I øjeblikket er styrelsen i gang med at sende materiale/dokumentation om opfølgningen, så
det kan indgå i Rigsrevisionens opfølgende notat til februar 2020.
Kammeradvokaten og Deloitte bistår styrelsen med arbejdet. Det har været nødvendigt med ekstra hjælp, da
oprydningen ligger oveni styrelsens normale drifts opgaver.
EU-Kommissionen bekræftede, at næsten alt er løst undtagen vedr. fiskerikontrol, og at
betalingsstandsningen kan hæves, så snart de sidste udeståender på kontrolområdet er løst. Fremskridtet
indtil nu er godt.

7. Drøftelse af anbefalingerne fra Evalueringen af EHFF
Drøftelsen udskydes til Overvågningsudvalgsmødet den 12. maj 2020, så flest muligt kan deltage i
drøftelserne.

8. Meddelelser
a) Programændring
Man ønsker, at det nye fiskerikontrolskib som skal bygges skal opfylde flest mulige nye og kommende
miljøkrav. Det betyder, at styrelsen planlægger at overføre overskydende midler fra ordningen fiskerikontrol
til miljøinvesteringer på det kommende kontrolskib, og derfor vil styrelsen udarbejde et forslag til en
programændring.
Det kan være, at situationen i Østersøen kan føre til forslag om yderlige omfordeling af midler i programmet.
Der blev på rådsmødet i oktober vedtaget kraftige restriktioner for torskefiskeriet i den østlige del af
Østersøen. Der pågår drøftelser i Rådsarbejdsgruppen, og på den baggrund kan der komme noget, som vil
betyde en programændring.
Danish Seafood Association spurgte, om de ekstramidler til fiskerikontrolskibet kun skal findes inden for
fiskerikontrol?
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Formanden bekræftede dette og oplyste, at der var afsat 140 mio. kr. til skibet, og det er nu øget til 160 mio.
kr.
EU-Kommissionen supplerede med, at der allerede har været en dialog med Danmark vedr.
programændringen vedr. fiskerikontrolskibet, og at ændringen ikke har betydning for de andre ordninger, og
endelig at EU-Kommissionen generelt er positive over for ændringen, da midlerne går til grønne
investeringer på kontrolskibet. En endelig beslutning om godkendelse af en programændring træffes, når en
motiveret anmodning er blevet forelagt Kommissionen.
b) Status for forhandlingerne om EHFF Post 2020
Formanden orientrede om, at EU-Kommissionen allerede har givet en status under pkt. 5.
c) Præsentation af arbejdet med Situationsbeskrivelse til brug for program post 2020
Formanden orienterede om, at præsentationen er udskudt til interessentmødet den 20. november.
d) Proces for arbejdet med program for 2021-2027
Fiskeristyrelsen orienterede om den overordnede tidsplan for arbejdet med det nye program. Der er et nyt
interessent møde den 20. november. Efter interessent mødet vil styrelsen inden jul forsøge at få en politisk
godkendelse af retningen på det videre arbejde med det nye program.
I forhold til udarbejdelse af programmet er der ingen særlige forordningsmæssige bindinger, så det er kun
politiske bindinger. Styrelsen arbejder på, at der på Overvågningsudvalgsmødet i maj kan præsenteres et
udkast til program for den kommende periode, så det kan drøftes på mødet.
Fiskeristyrelsen svarede, at den finansielle ramme heller ikke kendes, og at det endelige program først skal
sendes sidst i 2020.
FLAG-repræsentant (FLAG Nord) spurgte, om tidsplanen for udarbejdelse af det nye program for EHFF
kommer med i referatet, hvilket formanden bekræftede.

9. Kommende møder
Formanden orienterede om, at næste møde i Overvågningsudvalget, der bliver det 12. møde, afholdes tirsdag
den 12. maj 2020. Det 13. møde afholdes tirsdag den 10. november 2020.
Styrelsen vil sende en Outlook mødeindkaldelse ud til alle.

10. Eventuelt
Danish Seafood Association satte spørgsmålstegn ved sagsbehandlingstiden på udbetalingsanmodninger
med et eksempel på en udbetaling, der var indsendt i maj, men først fik et høringsbrev den 23. oktober, som
ansøger hurtigt svarede på. Ifølge Danish Seafood Association kan den lange sagsbehandlingstid få negativ
betydning for virksomhedernes likviditet.
Formanden oplyste, at styrelsen er opmærksomme på det og arbejder på at forbedre sagsbehandlingstiden.
Det gik rigtig godt med sagsbehandlingstiden i begyndelsen af året, men senere har styrelsen af konkrete
årsager haft lidt udfordringer, som forventes løst. Styrelsen fastholder målet om 3 måneders
sagsbehandlingstid, og at 90 % af udbetalingerne modtaget med udgangen af Q 3 er behandlet inden årets
udgang.
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FLAG-repræsentant (FLAG Nord) fortalte om et FLAG-projekt (kassevaskanlæg), hvor det havde taget 7
måneder at få en slutudbetaling på. Det er de samme sagsbehandlere på FLAG som på LAG, og det burde
ikke være de samme.
Erhvervsstyrelsen orienterede om, at sagsbehandling af udbetalingsanmodninger er et spørgsmål om at få
dokumenteret nogle faktisk afholdte udgifter. Det er ikke lettere på LAG end på FLAG, så der er væsentlige
synergieffekter ved at have det samlet. Der er så store sammenligneligheder mellem LAG og FLAG, at det er
godt de er sammen.
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