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REFERAT 
 

1. Velkomst ved formanden Joan Reimann 

Formanden bød velkommen til det første fysiske møde i Overvågningsudvalgsmøde for EHFF-

programmet efter Covid-19. 

 

Der blev budt velkommen til Mia Andersen og Emma Krog fra Erhvervsstyrelsens enhed for decentral 

erhvervsfremme, Marie Louise Flach de Neergaard som næstformand i stedet for Oluf Engberg, og 

Josefine Block Petersen som ny OU-sekretær. 
 

Formanden konstaterede, at overvågningsudvalget vedrører EHFF 2014-2020, og at udvalget vil fortsætte 

indtil programmet lukker. 

 

2. Godkendelse af dagsordenen 

Formanden gennemgik dagsordenen.  

 

Udvalget godkendte dagsordenen. 

 

 

3. Status for EHFF Programændring 
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Fiskeristyrelsen orienterede om programændringen, som har været i høring i udvalget i august 2021. Den 

er sendt til Kommissionen, og forhåbentlig modtages Kommissionens godkendelse inden længe. 

Programændringen har til formål, at fremme mulighederne for fuld hjemtagning med følgende 

ændringer: 

- EU-medfinansieringsprocenten øges på ordninger under Unionsprioritet 1: Miljømæssigt 

bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri, for 

eksempel vandløbsrestaurering og Fiskeri, Natur og Miljø. 

- Der er i den foreslåede programændring justeret på rammerne, således at der er flyttet ubrugte 

midler fra "Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og 

vidensbaseret akvakultur" (Unionsprioritet 2), "Øget beskæftigelse og territoriel samhørighed" 

(Unionsprioritet 4) og "Fremme af afsætning og forarbejdning" (Unionsprioritet 5) til 

Unionsprioritet 1. 

- Stort set alt, der er uforbrugt i det samlede budget, bortset fra fartøjsordningen og Fiskeri, Natur 

og Miljø – vil blive håndteret af den kommende programændring. 

Alt i alt, forventes den kommende programændring, at rette op på fordelingen over hele budgettet. 

 

4. Status på programgennemførelsen inkl. resultatopfyldelse (til orientering) 

Fiskeristyrelsen gennemgik de udsendte bilag 1-6 om programfremdriften m.v. Tabellerne var kendt stof, 

da der var tale om opdatering af de samme tabeller, som har været anvendt på de foregående OU-møder.  

 

Data i tabellerne er lavet med det formål at vise den aktuelle status og gennemgås med udgangspunkt i 

det gældende program. Såfremt programændringen godkendes, vil der ske en markant forbedring af 

fremdriften. 

 

 

Bilag 1. Status på gennemførsel af programmet frem til den 31. juni 2021 (state of play of financial 

implementation) 

Status er, at der er givet tilsagn for 89 % af den samlede EU-medfinansiering. Såfremt programændringen 

godkendes er det 94%. 

 

På unionsprioritet 1: Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt 

og vidensbaseret fiskeri optræder det største udestående for programmet rent beløbsmæssigt, hvor der 

også udestår to større ordninger, navnlig Fiskeri, Natur og Miljø-ordningen og Fartøjsordningen. 

Fartøjsordningen blev oprindeligt udskudt grundet arbejdet med genopretningen af 

tilskudsadministration som følge af Rigsrevisionens beretning om tilskudsadministration.  

 

Efterfølgende har udmøntningen af ordningen afventet politiske overvejelser og beslutning om 

anvendelsen af midlerne afsat til ordningen. Fiskeristyrelsen afventer beslutning om, hvorvidt midlerne 

skal omdisponeres til en ophugningsordning med fokus på Østersøen. 

 

På denne måde vil de sidste midler blive udmøntet. 

 

På Unionsprioritet 2: Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt 

og vidensbaseret akvakultur er der i år gennemført to ansøgningsrunder, hvoraf den sidste, 

’Fællesindsatser Akvakultur’, ikke figurerer i tallene. Med disse beløb og programændringen vil der være 

givet tilsagn for 97 % af rammen for Unionsprioritet 2. 



 

4 

 

 

På unionsprioritet 5: Fremme af afsætning og forarbejdning er målopfyldelsen 78 %. Der er i 

programændringen foreslået en nedsættelse af rammen, således at den ligger tæt på summen af de 

tilsagn, som er givet. 

 

Udvalgets kommentarer:  

National Korrespondent Jørgen Dalskov (DTU) nævnte, at der på tilskudsordningen dataindsamling 

under unionsprioritet 3 blev søgt om udsættelse, men at alle udbetalingsanmodninger nu er indsendt. 

Med anmodningerne, forventes Unionsprioritet 3, at komme op omkring 100 %. 

 

 

Bilag 2. Status over N+3 

N+3 er den EU-ramme, som EU har afsat til Danmark, og midlerne er fordelt ud på de enkelte år i 

programmet. Den afsatte sum til hvert år skal være hjemtaget senest 3 år efter det pågældende år. Midler, 

der ikke er hjemtaget inden for fristen, bortfalder. Begrebet N+3 dækker over, at Danmark har 3 år til at 

få brugt pengene og søgt om refusion.  

 

Data for udbetalinger er baseret på udtræk fra ultimo september i år. Heraf fremgår, at N+3 og 

hovedparten af 2022 allerede var opfyldt halvvejs inde i 2021. Udbetalinger fra andet halvår af 2021 vil 

bidrage til at opfylde N+3 for resten af 2022. 

 

Det er dog vigtigt, at få kommunikeret til støttemodtagerne, at projekter skal være afsluttet og 

udbetalingen søgt om i tide med henblik på at opfylde N+3 for 2023. 

 

 

Bilag 3. Fremdrift på programniveau  (tilsagn og udbetaling i forhold til programrammen) 

For at sikre fremdrift på programniveau er styrelsen løbende i dialog med tilsagnshavere om at 

gennemførelse af projekterne. Eksempelvis har styrelsen været i dialog med kommunerne for at sikre, at 

de var bedst muligt med, i forhold til færdiggørelse af vandløbsrestaureringsprojekter.  

 

I lyset af COVID 19-situationen, har Fiskeristyrelsen tidligere lempet på rammerne for 

projektforlængelser, så tilsagnshavere kunne få dem godkendt, uanset om de blev modtaget for sent, så 

længe årsagen hertil var COVID 19. 

 

Forskellen mellem tilsagnssum og udbetalingssum var forventet, eftersom der ofte vil være et efterslæb i 

udførslen af projekter. 

 

Danmarks implementering af EHFF har været lidt forsinket. Der er ydet tilsagn for få midler i starten af 

perioden, men i den senere periode, er der ydet et større omfang af tilsagn. Udbetalingerne må forventes, 

at følge samme mønster. 

 

Samtidig tager vandløbsrestaureringsprojekter og Fiskeri-, Natur- og Miljø-ordningen med DTU’s 

forskningsprojekter lang tid at gennemføre. Dette har også været besværliggjort af, at styrelsen har 

modtaget mange ændringsanmodninger, særligt på Fiskeri-, Natur- og Miljø-ordningen. Det udskyder 

afslutningen af projekterne. Projekterne skal være gennemført inden udgangen af 2023. 
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Udvalgets kommentarer:  

Danish Seafood Association spørger til om der har været større forståelse for forsinkelse med projekterne, 

også efter at fristen på to måneder udløb. Fiskeristyrelsen pointerer at fristerne er gældende, men at der 

har været en mere lempelig linje for projektforlængelser på grund af COVID-19.  

 

 

Bilag 4. Fremdrift på ordningsniveau (tilsagn og udbetaling i forhold til rammen på de enkelte 

ordningsniveauer) 

Fremdriften på ordningsniveau afhænger også af programændringen. Derfor vil programændringen, og 

overflytningen af midler mellem unionsprioriteterne medføre, at der vil blive rettet op på langt 

størstedelen af udbetalingsmålene. Det er på grund af programfordelingen, at det her ser ud til, at der ikke 

er givet tilskud for hele rammen. Omfordelingen, som programændringen medfører, vil rette op på dette. 

 

Effekten af programændring fordelt på ordningsniveau 

Resten af rammen forventes udmøntet gennem henholdsvis Fiskeri-, natur- og miljøordningen og 

fartøjsordningen. På ’Fiskeri-, natur- og miljøordningen’, vil dette ske ved støtte til selektive redskaber og 

udsætning af ål, og det forventes, at der åbnes en ny runde i januar/februar 2022. Der er netop givet 

yderligere tilsagn på ordningen ’Fællesindsatser akvakultur’, så der i alt er givet tilsagn for ca. 97 % af 

rammen. De resterende midler er til Fartøjsordningen, der ligger under ’Investeringer fiskefartøjer’. Her 

udestår en ansøgningsrunde. Udmøntningen af denne afhænger af den politiske prioritering. Det er 

endnu ikke afgjort, om de skal udmøntes til investering eller ophugningsordning. 

 

 

Bilag 5. Antal afsluttede projekter (outputindikatorerne) 

Outputindikatorerne afspejler, hvor langt Danmark er i programmet i forhold til de afsatte midler på de 

enkelte ordninger. Der er fortsat udfordringer for tilskudsordningen ’Fiskerihavne’, hvor målet for 

afsluttede projekter sandsynligvis ikke bliver opfyldt. Det skyldes, at der ikke har været efterspørgsel på 

projekter relateret til landingsforpligtelsen – ansøgerne har i stedet ønsket at gennemføre projekter 

vedrørende generelle forbedringer af havne og landingssteders infrastruktur. 

 

Bilag 6. Effekt af afsluttede projekter (resultatindikatorerne)  

Resultatindikatorerne viser effekterne af de afsluttede projekter, som var angivet i det forrige bilag. De er 

udvalgt tidligere i programmet for at kunne udtrykke, hvordan programmets fremdrift er. Der blev 

fremhævet nogle af de indikatorer, hvor der var særligt nyt i forhold til tidligere år. 

 

Unionsprioritet 1: Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, 

konkurrencedygtigt og vidensbaseret fiskeri 

Styrelsen i gang med at gennemgå data for indikator 1.11 om restaureret vandløb er i samarbejde med 

Miljøstyrelsen. Alt tyder på, at der er registreret omkring 1.250 km. restaureret vandløb. På sager, der 

endnu ikke er afsluttet, er der yderligere 700 km. Dermed står Fiskeristyrelsen til at nå målet for 

vandløbsindsatsen på 1.700 km. 
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Unionsprioritet 2: Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, 

konkurrencedygtigt og vidensbaseret akvakultur 

I forhold til ændring i akvakulturproduktionens størrelse i ton (pkt. 2.1), har især muslingeproduktionen 

bidraget til forøgelse af produktionen. For ændring i værdien af akvakulturproduktionen (pkt. 2.2) er de 

største resultater nået med opdræt af laks. I forhold til pkt. 2.11 og 2.5 om ændring i mængden af 

produktion fra recirkulerede anlæg er det reelt samme resultatindikator. Den eneste forskel er, at 2.11 er 

opgjort på projekter, der også støtter konkurrenceevne, og 2.5 er opgjort på projekter, der primært støtter 

ressourceeffektivitet og rensningsteknologi. 

 

I starten af programperioden var der politisk fokus på at støtte forøgelse af produktion. Fokus har gennem 

programperioden ændret sig til i stedet at støtte omlægning fra traditionel dambrugsproduktion til anlæg 

med en højere grad af recirkulering. 

 

Der er netop givet tilsagn til en række  projekter, og det forventes, at resultatet kan komme op på 14.000 

ton for indikator 2.5 og 2.11 samlet. 

 

 

Unionsprioritet 3: Implementering af den fælles fiskeripolitik 

Indikator 3.B.1 om ’stigning i andelen af opfyldelsen af dataindsamling i procent’ indikerer, at der er en 

lille stigning på 1,15 %. Danmark ligger  på 97,8 % og har nogle små udsving år for år. 

 

Det kan udledes af indikator A.1 om antal konstaterede alvorlige overtrædelser, at Fiskeristyrelsen er ved 

at være ajour med gennemgangen af overtrædelser. I december 2020 afsluttedes gennemgangen af 

overtrædelser begået i perioden 2016 til 2019. Gennemgangen af overtrædelser begået i 2020 forventes 

afsluttet i 2021. 

 

Ud fra indikator 3.A.2 om landinger, der har været underlagt fysisk kontrol, kan det udledes, at status i 

2020 var 14,6 % af den samlede mængde på grund af Covid 19. Der blev fra januar til og med september 

2021 kontrolleret 22,4 %. Styrelsen er således på vej tilbage til niveauet fra 2019, som var 27,3 %. 

 

Unionsprioritet 4: Øget beskæftigelse og territoriel samhørighed 

Ved unionsprioritet 4 er der ikke sket ændringer i perioden. Ved programændringen bliver målværdierne 

justerede, så de afspejler det realiserede. 

 

Unionsprioritet 5: Fremme af afsætning og forarbejdning 

Det er kompliceret at opgøre indikator 5.1.a om ændring i værdien af første salg i producentorganisationer 

i 1.000 euro. Det skyldes, at den effekt, som produktionsorganisationernes indsatser har haft på salget, 

ikke er direkte målbar. Et kvalificeret tal kræver yderligere analyse. 

 

Der er givet tilsagn til to projekter, der skal fremme udbredelsen af ASC-certificering under  indikator 

5.1.e om ændring i ton i mængden af akvakulturproduktion, der er ASC-certificeret. Det gøres for 

eksempel ved at give starthjælp til producenter, der ønsker at blive certificeret, og ved at deltage i 

udviklingsarbejdet med nye ASC-standarder. 
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Støtten til ASC-projekter bidrager til at forøge mængden af ASC-certificerede fisk, antallet af ASC-

certificerede anlæg, og til at anlæg kan bibeholde deres ASC-certificering, samt til kommunikation og 

udvikling af standarden. Værdien i ændret mængde certificeret som følge af projekterne vil blive 

registreret, når begge projekter er afrapporterede. Generelt er den danske produktion, der er ASC-

certificeret, samlet set oppe på mere end 20.000 tons. 

 

Udvalgets kommentarer: 

EU-Kommissionen berettede, at de er tilfredse med at se en stor tildeling af tilsagn i programmet, hvilket 

giver dem sikkerhed for, at Danmark er i stand til at bruge hele programmet. Med kun to år tilbage, og 

med væsentlig forskel på antallet af tilsagn og antallet af udbetalinger vil der være et fortsat pres på at 

sikre, at alle tiltag implementeres. 

EU-Kommissionen understregede vigtigheden af, at Danmark sender betalingsanmodningen inden 

årsskiftet. Man forventer at godkende programændringen i begyndelsen af december.  

 

Endvidere, understregede EU-Kommissionen vigtigheden af, at udbetalingsanmodninger sendes til tiden. 

Der vil, specielt i 2023, være en stor arbejdsmængde for, at Fiskeristyrelsen kan færdiggøre 

udbetalingerne til tiden og indsende betalingsanmodninger til Kommissionen. Kommissionen anmoder 

kraftigt sektoren om, at gøre det succesfuldt, så vi ikke ender med udbetalinger, som ikke kan inkluderes i 

2024. 

 

 

5. Afslutning af Programmet  

Fiskeristyrelsen orienterede om afslutning af EHFF-programmet. 

Fiskeristyrelsen følger udviklingen på ordningerne tæt og sikrer videst muligt, at der sker en god 

afslutning af projekterne. Samtidig arbejder styrelsen for at sikre den bedst mulige hjemtagning af midler, 

for eksempel gennem en fartøjs- eller ophugningsordning og gennem ordningen til Fiskeri-, natur- og 

miljøprojekter. 

Kommissionen informerede Overvågningsudvalget om, at udgifter skal være afholdt inden udgangen af 

2023 i forhold til den endelige lukning af EHFF. Der skal være opmærksomhed omkring, at projekterne 

afsluttes til tiden. 

 

6. Budgettet for teknisk bistand 2021 (til orientering) 

Fiskeristyrelsen orienterede om status i forhold til forbrug på teknisk bistand. 

Der er ikke ændringer i forhold til budgettet for 2021, som blev fremlagt for udvalget i maj. Budgettet for 

2022 udgør 18,3 mio. kr. ligesom i år. Fordelingen forventes på nuværende tidspunkt også, at være den 

samme. 

 

7. Kommunikationsaktiviteter 

Fiskeristyrelsen orienterede om kommunikationsaktiviteter, herunder deltagelse i Danfish, hvor styrelsen 

havde en stand og var inviteret til at holde oplæg af DFPO. Fiskeristyrelsen fremlagde bl.a. de europæiske 

målsætninger og den nationale politiske aftales fokus på udvikling og afprøvning af grønne teknologier, 
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samt et styrket vidensgrundlag. Fiskeristyrelsen omtalte også regeringens klimamålsætning om 70 % 

CO2-reduktion og mærkningsordningen ”NaturSkånsom”. 

 

Fiskeristyrelsen har også igangsat etablering og vedligeholdelse af dedikerede sider til projektformidling 

på styrelsens hjemmeside, og med at etablere en database med søgemuligheder til formidling af projekter. 

Fiskeristyrelsen gav et indblik i projektdatabasen, hvor afsluttede udviklings- og innovationsprojekter 

præsenteres. Projekter med særlig nyhedsværdi bliver også brugt i kommunikationsaktiviteter på 

hjemmesiden, på sociale medier og via andre relevante kanaler. 

Endvidere formidles på engelsk for at opfylde forordningskravet i EHFF-forordningens bilag V. Data om 

projekter er også klar til, at udstilles på EU’s projektudstillingsportal ”Kohesio”, når de med tiden skal det. 

 

Udvalgets kommentarer: 

National Korrespondent Jørgen Dalskov (DTU) spørger ind til om alle projekter skal på databasen. Det 

ville være hensigtsmæssigt f.eks. at lægge op om selektive redskaber, så der f.eks. ikke gives tilskud til det 

samme. Man kan kun lære af det, hvis man kan slå det op. Fiskeristyrelsen afklarer, at det kun omfatter  

udvalgte ordninger på nuværende tidspunkt, men at vi vil gå videre med det, og se hvad der er muligt.  

Danish Seafood Association spørger ind til målgruppen og påpeger, at det er gamle projekter (EHFF) og 

at der er nye vilkår med et nyt program. Hertil afklarer Fiskeristyrelsen, at der en forpligtede til at 

kommunikere om projekter, der er givet støtte til. Det skal også fungere til inspiration og læring til 

eftertiden. Projekterne skal også udbredes på sociale medier, hvor de skal bidrage til at inspirere andre 

ansøgere.  

Kommissionen byder al kommunikation om EHFF velkommen. Det kan demonstrere for offentligheden 

hvordan pengene bruges og man kan se specifikke projekter, som har været ekstra succesfulde, hvilket er 

interessant for alle. Det er også en god kilde til inspiration til nye projekter. Det kan stadig være brugbart 

under EHFAF-programmet.  

National Korrespondent Jørgen Dalskov (DTU) informerer om, at alle projekter gennemført af DTU 

AQUA har en udvidet rapport på DTU AQUA's hjemmeside, hvortil Fiskeristyrelsen nævner, at der linkes 

til DTU AQUA's hjemmeside om projekter.  

 

8. Meddelelser 

Formanden orienterede om 'genopretningen af styrelsen' og om bygning af nyt fiskerikontrolskib. 

Fiskeristyrelsen er næsten i mål med at følge op på kritikken fra Statsrevisorerne, Rigsrevisionen og 

Kammeradvokaten. Arbejdet med genopretningen har været meget omfattende og har omfattet alle dele 

af Fiskeristyrelsen. 

Arbejdet har bl.a. omfattet udvikling af administrationsgrundlag og instrukser på både kontrol- og 

tilskudsområdet, it-understøttelse af kontrol af kvotekoncentration og tilskudsadministration, etablering 

af basisviden om forvaltningskultur, ny organisering af den regionale kontrol og ledelsesudvikling. 

Styrelsen er stort set færdig med genopretningsarbejdet, som der er positive tilkendegivelser over for. 

Fiskeristyrelsen er kommet så langt, at alle projekter i genopretningsarbejdet på nær ét er afsluttet. 

 

Styrelsen er fortsat i gang med en gennemgang af gamle tilskudssager. Her er der er tale om et stort antal 

sager, der skal gennemgås, og styrelsen forventer at afslutte gennemgangen af sagerne, foretage 
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tilbagebetaling til Kommissionen og udsende tilbagebetalingskrav til tilsagnshavere, i løbet af 2021 og 

2022. Der er nedsat en taskforce, som behandler sagerne, som forventes at være færdig med udgangen af 

juni 2022.  

 

Udvalgets kommentarer: 

DFPO understreger, at det ikke har været en rar proces, fordi det er belastende for erhvervet. De ser frem 

til, at processen afsluttes. Det er belastende for personer, der har fået tilskud for år tilbage, men som nu 

skal tage stilling til tingene igen. DFPO har undret sig over, at man går tilbage til de enkelte fiskere og 

kræver et EU-tilskud tilbage. De gør opmærksom på, at det i landbruget er set, at en ordning er 

administreret forkert, men man har ikke hørt, at man kræver tilbagebetaling flere år efter inden for 

landbruget. DFPO vil gerne have oplyst, om man har gjort det og i hvilket omfang.  

 

Formanden forklarer, at nogle af årsagerne til krav om tilbagebetaling er uklarhed, men at det også 

skyldes, at der faktisk er foregået overtrædelser af lovgivningen. Ved gennemgang af sagerne har der 

været en  lille håndfuld, hvor der er krævet tilbagebetaling, på baggrund af overtrædelser. Styrelsen har en 

dobbelt forpligtelse, da man både skal sikre, at man lever op til reglerne, samtidig med, at det i nogle 

tilfælde skal undersøges, om der reelt er begået overtrædelser. 

 

Vedrørerende  spørgsmålet om tilbagebetalingskrav på landbrugsområdet, bemærker Fiskeristyrelsen, at 

det er sket. Formanden bemærker, at Fiskeristyrelsen er klar over, at det er ubehageligt med 

tilbagebetalingskrav. Derfor har man lavet en plan, for at sikre en hurtig afslutning på processen. 

Formanden giver tilsagn om, at DFPO kan modtage en status på processen og gør opmærksom på, at 

tilbagebetlingskravene primært relaterer sig til fartøjsordningen.  

 

Formanden beretter om Statsrevisorernes besøg den 30. til 31. august i år. De var på besigtigelsestur, hvor 

de besøgte forskellige dele af Fiskeristyrelsen. Styrelsen beskrev hele genopretningsindsatsen over de 

sidste 3,5 år for Statsrevisorerne og Rigsrevisionen. Der blev kvitteret for genopretningsarbejdet fra 

Statsrevisorernes og Rigsrevisionens side.  

 

Formanden orienterede om bygningen af fiskerikontrolskibet ’Nordsøen’, hvor skroget blev konstrueret 

på Montex-værftet i Polen og fragtet til Hvide Sande-værft i slutningen af august, hvor skibet færdiggøres. 

Skroget ankom til Hvide Sande otte uger før  tidsplanen. Værftet er nu i gang med arbejdet inde i skibet, 

dvs. lægning af dørk, installationer, indretning m.v. Fiskeristyrelsen var heldige med finansieringen af 

skibet, da stålpriserne var meget lave, da bestillingen blev foretaget. 

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe internt i Fiskeristyrelsen til at forberede ibrugtagningen af skibet, 

herunder planlægning af kurser, bemanding, udgifter til dobbeltdrift i periode, forsikringer, 

certificeringer mm. Vi får tilskud fra EU til skibet, som lever op til alle standarder og nye miljøkrav, 

hvilket forbereder det til alle fremtidige teknologier på brændstof-siden. Skibet skal leveres til 

Fiskeristyrelsen i juni 2022. 

 

9. Kommissionen orienterer 

EU-Kommissionen takkede Fiskeristyrelsen for opdateringen omkring revision og kommenterede på 

brugen af de resterende 6 % tilsagn og lukkevejledning af EHFF. 

 

I forhold til brugen af de resterende 6 % tilsagn i programmet, forstår EU-Kommissionen muligheden for, 

at bruge det til en ophugningsordning. EU-Kommissionen afventer vores beslutning. Det skal dog 
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understreges, at da ophugningsordningen ikke er planlagt i programmet nu, kan det være udfordrende, at 

facilitere ophugning. Det skal der planlægges efter.  

 

EU-Kommissionen vedtog lukkevejledning for EHFF den 21. Oktober 2021. Certificeringen af udgifterne 

kan gøres indtil 30. juni 2024, men udgifterne kan ikke være afholdt og betalt af ansøger senere end i 

2023. For kompensationsordninger er det datoen for administrationsmyndighedens udbetaling til 

tilskudsmodtager senest i 2023, da der ikke er nogle faktura. EU-Kommissionen beretter, at der i nogle 

medlemsstater er lange ventetider på ophugning, så beslutningen skal ikke vente for længe.  

 

 

10. Kommende møder 

Formanden orienterede om, at næste møde afholdes torsdag den 5. maj 2022. Fiskeristyrelsen håber på et 

fysisk møde, da hybridmøder ikke fungerer optimalt. 

 

11. Eventuelt 

Ingen punkter. 
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