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REFERAT
1. Velkomst ved formanden Joan Reimann
Formanden bød velkommen til det første møde i Skyggeovervågningsudvalget for EHFAFprogrammet.
De tilstedeværende bekræfter ved deres deltagelse, at de er medlemmer af det midlertidige
overvågningsudvalg for EHFAF. Det midlertidige udvalg for EHFAF består af medlemmer fra
EHFF-overvågningsudvalget, og nye medlemmer fra Netværk for Økologisk Akvakultur
repræsenteret ved Birte Brorson. EU-Kommissionen tiltræder med overvågnings- og rådgivende
funktion.
Det, der bliver vedtaget af det midlertidige udvalg, skal også bekræftes af det permanente
overvågningsudvalg for EHFAF, når det er nedsat. Det permanente udvalg vil blive nedsat, når
programmet er godkendt af EU-Kommissionen.
For det midlertidige udvalg vil vedtægterne for overvågningsudvalget for EHFF gælde. Der vil
blive udformet nye vedtægter for det permanente overvågningsudvalg for EHFAF, når dette
træder i kraft.
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2. Godkendelse af dagsordenen
Formanden gennemgik dagsordenen.
Udvalget godkendte dagsordenen.

3. Status for

det kommende EHFAF-program og åbning af tilskudsordninger

Fiskeristyrelsen berettede om fremdriften i arbejdet med den danske EHFAF-plan og status på
åbning af de første ordninger.
Siden der blev indgået politisk aftale, har styrelsen arbejdet videre med beskrivelsen af
indholdet i aftalen i et programforslag. Der pågår en uformel dialog med EU-Kommissionen om
behov for justeringer i programmet. Fiskeristyrelsen har i oktober 2021 sendt et samlet udkast
til et dansk programforslag for den kommende periode til Kommissionens uformelle
bemærkninger. Programmet forventes sendt i offentlig høring primo næste år sammen med den
strategiske miljøvurdering.
Det færdige programforslag forventes at blive sendt til godkendelse i Kommissionen i april
2022. Det afhænger dog af, om den uformelle dialog med Kommissionen om forslaget er
afsluttet på det tidspunkt. Kommissionens godkendelse af programmet ventes at kunne tage op
til seks måneder, og et endeligt godkendt program forventes således at foreligge senest i
efteråret 2022. Arbejdet med programmet er forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan. Det
skyldes arbejdet med BAR (Brexit Adjustment Reserve) og EHFF-programændring.
I perioden frem til Kommissionens godkendelse af programmet for EHFAF er der etableret
dette ’skyggeovervågningsudvalg’, så status på de tilskudsordninger, der åbner inden
Kommissionens godkendelse af programmet, kan følges.
Ligesom da EHFF-perioden startede, åbnes der for ansøgning til nogle af ordningerne inden
programforslaget er godkendt af Kommissionen. Inden udgangen af 2021 er der åbnet to
myndighedsordninger: Dataindsamling og Fiskerikontrol. Inden programmets godkendelse i
2022 forventes det også, at Produktions- og afsætningsplaner (PAP) og Indsats mod marint
affald åbnes.
Den tentative tidsplan for åbning af erhvervsrettede ordninger under EHFAF ser ud som følger:
-

I 2022 åbnes ordningerne Investeringer i kystfiskeri, Grøn omstilling/ investeringer i
akvakultur, Producentorganisationernes produktions- og afsætningsplaner og Indsats
mod marint affald.

-

I 2023 åbnes efter planen tilskudsordninger Grøn omstilling/udvikling akvakultur og
Grøn omstilling/udvikling fiskeri, Maritim viden/bæredygtig forvaltning og Maritim
viden/beskyttelsestiltag og ordningen for støtte til Producentorganisationernes
produktions- og afsætningsplaner.

-

For de myndighedsrettede ordninger under EHFAF vil dataindsamling og fiskerikontrol
være åbnet inden udgangen af i år, mens vandløbsrestaurering forventes at åbne i 2022,
samt 2 gange i 2023.
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Udvalgets kommentarer:

Dansk Akvakultur spurgte til, hvornår man forventer, at akvakulturstrategien sendes ud.
Fiskeristyrelsen svarede, at det ville ske i begyndelsen af 2022.

Danish Seafood Association spurgte til, om programudkastet ville blive sendt i høring, hvilket
formanden bekræftede, at det ville.

I forhold til vandløbsrestaurering spurgte Danmarks Sportfiskerforbund ind til status. Som det
vil kunne ses af oversigten over ordninger, der åbner i 2021-23 under EHFAF, vil
vandløbsrestaurering åbne både i 2022 og 2023.

EU-Kommissionen bemærkede, at det foreliggende udkast til program har en meget høj kvalitet
og man har noteret sig med tilfredshed, at programmet har et stort fokus på grønne elementer.
Endvidere, er Kommissionen tilfredse med det videre samarbejde med Danmark og de danske
myndigheder for at sikre, at det fremtidige EHFAF-program etableres snarest muligt.
Vigtigheden af udvikling og innovation i lokalsamfundene og FLAG's positive indflydelse på
lokalområder blev understreget, og Kommissionen udtrykte forhåbning om, at den nationale
FLAG-ordning fortsætter i samme ånd som under EHFF.

4. Meddelelser
Der var ingen meddelelser.
5. Kommunikationsaktiviteter
Fiskeristyrelsen orienterede om kommunikationsplan, oprustning på sociale medier og krav til
synliggørelse af støtte.
Kommunikationsplan og sociale medier
Der bliver udarbejdet en kommunikationsplan for EHFAF. Fokus for kommunikationsindsatsen
vil variere i løbet af programperioden, fra lancering af ordninger over konkrete
projekteksempler til dokumentation og information om programmets resultater.
Kommunikationsindsatsen skal bidrage til at sikre et bredt kendskab til programmet for
potentielle støttemodtagere og synliggøre projekternes relevans og resultater for interessenter,
såvel som for den brede offentlighed. Der vil være særligt fokus på at promovere de resultater,
der bidrager til grøn omstilling, biodiversitet og bæredygtig udvikling af fiskeri og akvakultur.
Endvidere, har styrelsen oprustet indsatsen på de sociale medier for at nå et bredere publikum
med korte historier og nyheder via for eksempel Instagram, LinkedIn og Twitter.
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For at kommunikere mere og bredere om programmet ville det være fint at modtage udvalgets
bidrag hertil.
Synliggørelse af tilskud
For EHFAF kommer der nye og udvidede krav til støttemodtagere om at oplyse om tilskuddets
og EU’s bidrags betydning for gennemførelsen af projekterne. Det følger af et ønske om at øge
bevidstheden om resultaterne af EU-finansiering og synliggøre EU’s konkrete indsats.
Blandt andet vil der, for projekter med en samlet projektsum på over 750.000 kr., blive
genindført krav om opsætning af skilte, som er synlige for offentligheden. For støttemodtagere,
der ikke opfylder informationsforpligtelserne, skal der gennemføres finansielle sanktioner ved at
annullere op til 3 % af bidraget til det pågældende projekt.

Udvalgets kommentarer:
På spørgsmål fra DFPO om formkrav til skiltene blev det bekræftet, at der er formkrav til
skiltene i forhold til placering, størrelse, m.v.
Jørgen Dalskov kommenterede, at det er vigtigt, at det sikres, at formkravene er realistiske.
Fiskeristyrelsen bekræftede, at man ville tydeliggøre de nye krav.
9. Kommissionen orienterer
Kommissionen orienterede om overvågningsudvalg og et nyt værktøj på EU-niveau.
Overvågningsudvalget vil være fuldt operationelt med det nye program. Alt, hvad der besluttes i
det midlertidige overvågningsudvalg for EHFAF, skal bekræftes af det formelle
overvågningsudvalg. Kommissionen er tilfredse med, at Fiskeristyrelsen er proaktive, og kan
begynde at fordele midler allerede nu.
Der er kommet et nyt værktøj – EU missioner som er udviklet på EU-niveau der vil støtte
prioriteter såsom Green Deal. Det er Green Deal-tiltag inden for HorizonEurope forsknings og
innovations program. Værktøjet blev vedtaget i oktober. En af EU-missionerne Mission Ocean
har fokus på, at genetablere havene frem mod 2030. Dette indbærer også genetablering af
økosystemerne og diversiteten, samt støtte til cirkulær økonomi. Endvidere, skal det udvikle på
den blå økonomi.
Ideen er, at have samarbejde imellem forskellige strukturfonde og have projekter som fyrtårn.
Et fokusområde vil sigte specifikt mod Nordsøen og Østersøen. Det kan man læse mere om på
EU-siden om mulighederne under missionerne.
7. Kommende møder
Formanden orienterede om, at næste møde er torsdag den 5. maj 2021. De to møder i EHFF og
EHFAF vil foregå samme dag.
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8. Eventuelt
Formanden gav en kort status for arbejdet med BAR.
I øjeblikket foretages de sidste afklaringer med Kommissionen vedrørende mulighederne for
udmøntningen af midler fra reserven. Der er en kort frist, så styrelsen er fokuseret på at komme
i gang snarest muligt. Sideløbende er der indkaldt til politiske forhandlinger om udmøntning af
BAR på fiskeriområdet. Det betyder, at udbetaling på de første erhvervsrettede ordninger ventes
påbegyndt i løbet af første halvår 2022.
Udvalgets kommentarer:
Danish Seafood Association rejste spørgsmålet om prioriteringen i EHFAF programmet, idet det
blev gjort gældende, at fiskeforarbejdning/afsætningsvirksomhederne bliver urimeligt
forskelsbehandlet mht. mulighed for erhvervsstøtte som følge af statsstøttereglerne. Der er
derfor udarbejdet et opråb omkring situationen, da der et ønske om, at der skal gøres
opmærksom på det i systemet. Danish Seafood Association kan ikke forestille sig at politikerne
har til hensigt at fastholde en ulighed. Kernen i det er, at de minimis for alle i fiskeområdet er
30.000 euro pr. 3 år (75 Tkr/år), imens andre områder er 200.000 EUR pr. 3 år (500 Tkr/år ).
Fiskeindustrien kan kun i meget begrænset omfang benytte de forskellige erhvervsudviklingsog omstillingsordninger.
Der blev modtaget en orientering om, at man ville lave en ny og national FLAG-ordning. Den er
også underlagt de minimis og kommer ikke fiskeindustrien til gode. EU's
gruppefritagelsesordning gælder (bortset fra enkelte undtagelser) heller ikke for fiskesektoren,
dvs. at også her er fiskeforarbejdning- og afsætningsvirksomhederne ringere stillet end andre
sektorer.
Fiskeforarbejdnings- og afsætningsvirksomhederne repræsenterer 2/3 til 3/4 af hele sektorens
værdiskabelse og beskæftigelse, men i aftale om EHFAF for 2021-23 er der ikke afsat en krone
til forarbejdnings- og afsætningsvirksomhederne.
I denne periode med blandt andet Covid 19 og Brexit oplever Fiskeindustrier ofte mere end 40 %
omsætningsnedgang. Alene forskellen i de minimis betyder, at gruppen af virksomheder i
fiskeforarbejdning/afsætning (ca. 300 virksomheder) er i alt ca. 127 mio kr pr. år ringere stillet
end tilsvarende antal virksomheder i andre brancher med hensyn til adgang til erhvervsstøtte.
Formanden redegjorde for at udmøntningen af midler er bundet op i den politiske aftale. Det
føres til referat, at det er bragt frem.
Herefter afsluttede formanden mødet.
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