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Deltagere 
 
Navn Organisation Rolle 

Anders Munk Jensen NaturErhvervstyrelsen (NAER) Formand 

Katrine Kaldahl NaturErhvervstyrelsen (NAER) Formands-suppleant 

Susanne Kamstrup-Braad NaturErhvervstyrelsen (NAER) Rådgiver 

Henrik Jacobsgaard NaturErhvervstyrelsen (NAER) Rådgiver 

Katrine B. Skjærbæk NaturErhvervstyrelsen (NAER) Sekretær 

Marc Eskelund Departementet, Miljø- og Fødevareministeriet  Medlem 

Thomas Jespersen Danish Seafood Association (DSA) Medlem 

Lisbeth J. Plesner Dansk Akvakultur Suppleant 

Esben Sverdrup-Jensen Danmarks Pelagiske PO (DPPO) Medlem 

Ole Lundberg Larsen Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) Medlem 

Niels Wichmann Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) Suppleant 

Kaj Poulsen Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) Medlem 

Kim Diget Christensen  Styrelsen for vand og naturforvaltning (SVANA) Medlem 

Sofie Gravers Jacobsen Danske Havne Medlem 

Flemming N. Christensen Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Medlem 

Lars Muhrbeck Europa-Kommissionen (KOM) Rådgiver 

Pernille Ventzel Hansen Erhvervsstyrelsen, Erhvervs- og Vækstministeriet Medlem 

Søren A. Pedersen Marine Ingredients Medlem 

Erik Flyvholm Kommunernes Landsforening Medlem 

Jørgen Hammer Lokale aktionsgrupper, Fiskeri (FLAG) Medlem 

Jørgen Dalskov DTU Aqua Rådgiver 

Torben Kronborg Pihl Danske Regioner Medlem 
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Dagsorden 
 
1. Velkomst ved formanden 

2. Godkendelse af dagsordenen 

3. Meddelelser 

4. Nyt fra EU-Kommissionen 

5. Årshjul for 2017 (t.o.) 

6. Status for udmøntning af Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (t.o.) 

7. Performance monitorering (opfølgning på resultatindikatorer) 

8. Opfølgning på teknisk møde (afholdt 6. september 2016) 

9. Godkendelse af prioriteringskriterier ’Fiskeri, natur og miljø’ (vedr. sæler)  

10. Kommende møder 

11. Eventuelt 

 

Referat 

Ad 1) Velkomst ved formanden 

 

Anders Munk Jensen (NAER) bød velkommen til udvalgets medlemmer og til de nye medlemmer af 

udvalget: 

 Ny formands-suppleant Katrine Kaldahl (NAER) 

 Nyt midlertidigt medlem Susanne Kamstrup-Braad (NAER) erstatter Uffe Sveistrup (NAER), 

der udtræder af udvalget, da han pr. 1. nov. 2016 er tiltrådt en ny stilling i et andet kontor i 

NAER. 

 

Anders Clausen (NAER) er syg, og erstattes ved dette møde af Katrine B. Skjærbæk (NAER), der skriver 

referat.  

 

Sofie Gravers Jacobsen (Danske Havne) erstattede Bjarne Løf Henriksen fra Danske Havne, da han ikke 

kunne deltage.  

 

Ad 2) Godkendelse af dagsordenen 

 

Anders Munk Jensen (NAER) fortalte, at DSA har anmodet om følgende: 

 Punkt 3.d “Opfølgning af teknisk møde og workshop” flyttes fra meddelelser til et 

selvstændigt punkt/emne på dagsorden. 

 Punkt 5 “Årshjul for 2017 (t.o) ” ændres til “Årshjul 2017” 

 

Punkt 3.d “Opfølgning af teknisk møde og workshop” ændres til et selvstændigt punkt på dagsorden. Dog 

ændres punktet til kun at omhandle opfølgning på teknisk møde, da workshoppen vedrørte EHFF 2018-

2020, hvilket der orienteres om under meddelelser. 

  

Årshjulet står ikke til diskussion og ændres derfor ikke. 

 

Jørgen Dalskov (DTU Aqua) bad om at få tilføjet et punkt om sagsbehandlingstider og generelle svar tider 

under pkt. 11 Eventuelt. 

 

Anders Munk Jensen (NAER) erklærede dagsorden med tilføjelser godkendt.  
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Ad 3) Meddelelser 

 

Anders Munk Jensen 

Der er 5 meddelelser under dette punkt (a-f): 

 

Ad a) Ny organisering i NaturErhvervstyrelsen (status på udflytning og sagsbehandling) 

 

Anders Munk Jensen (NAER) fortalte, hvordan udflytningen er ved at bliver effektueret. Der er indtil nu 

ansat 120 medarbejdere i Augustenborg, men til maj 2017 satser NAER på, at der vil være ansat 350 

medarbejdere i Augustenborg.  

Augustenborg Slot er ved at blive renoveret, og derfor går udflytningen ikke så hurtig, som det oprindeligt 

blev udmeldt. Augustenborg Slot er forhåbentlig færdigrenoveret i slutningen af 2018, og først derefter vil 

alle 400 udflyttede medarbejdere være udflyttet. Alle udflyttede medarbejdere har nu både fået og svaret 

på deres høringsbrev, men NAER har endnu ikke noget overblik over, hvor mange der flytter med. 

Enheden Fiskerikontrol skal også udflyttes, men er indtil videre stadig i København. Når Augustenborg 

Slot er klar, udflyttes Fiskerikontrol også. Udflytningen påvirker også sagsbehandlingstiderne. 

Sagsbehandlingen bliver gjort så godt, som det kan gøres ud fra de ressourcer, der er til rådighed.  

 
Henrik Jacobsgaard (NAER) supplerede med, at lige nu er der i hans team 50 ansatte i København og 40 

ansatte i Augustenborg. Der er dermed dobbeltbemanding for at sikre vidensdeling. Vidensdeling er den 

største udfordring ved udflytningen. Sagsbehandlerne i Augustenborg bliver lært op af sagsbehandlerne 

fra København. Der er et stort problem på Udbetaling. En stor del af medarbejderne på udbetaling 

stoppede i løbet af de første 4 måneder efter udmeldingen, så udbetaling er meget presset.  

Den 1. april 2017 flytter alle EHFF ordningerne til Augustenborg, så sagsbehandlingen vil blive presset. Vi 

arbejder på at sikre, at tilsagn kommer ud til tiden. 

 

Niels Wichmann (DFPO) spurgte, hvordan det går med sagsbehandlingstiderne på klagesager under EFF? 

 

Jørgen Dalskov (DTU Aqua) supplerede med, at udbetaling på Dataindsamling 2014 stadig ikke er 

færdigbehandlet, selvom der er modtaget et a conto beløb. Yderligere har DTU Aqua bedt om en a conto 

udbetaling for 2015 for over en måned siden, men har slet ikke hørt noget, så lige nu har DTU Aqua 100 

mio. kr. ude at flyve. DTU Aqua har meget brug for en a conto udbetaling for 2015, så især anmodninger 

om a conto udbetalinger bør blive prioriteret.  

 

Flemming N. Christensen (Fiskeriets Arbejdsmiljøråd) vil også meget gerne høre om 

sagsbehandlingstiderne på klagesager under EFF.  

 

Esben Sverdrup-Jensen (DPPO) melder sig gerne i koret med hensyn til udbetalinger på PAP 

(Produktions- og afsætningsplaner) for 2014 og 2015, hvor DPPO har mange penge ude at flyve. 

 

Henrik Jacobsgaard (NAER) svarede, at med hensyn til DTU Aquas udbetalingsanmodning for 

Dataindsamling 2014 har det været nødvendigt at indhente ekstern bistand. NaturErhvervsstyrelsen 

håber på, at Dataindsamlingsudbetalingerne for 2014 og 2015 (a´conto) og udbetalinger af PAP-

ansøgninger for 2014/2015 er udbetalt inden udgangen af november. 

 

Susanne Kamstrup-Braad (NAER) fortalte, at PAP årsrapporterne endnu ikke er godkendt, da de er blevet 

forsinkede, men NaturErhvervsstyrelsen (EU&Erhverv) håber på at godkende dem snarest, så de kan 

bliver udbetalt. 
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Katrine Kaldahl (NAER) supplerede med, at klagesagsbehandlingstiden er ca. 6-9 mdr., og derefter bliver 

klagerne sendt over i Klagecenteret, hvor de har en sagsbehandlingstid på 9 mdr. 

  

Niels Wichmann (DFPO) spurgte, om det ikke var en risiko, at EHFF programmet lukker, inden NAER får 

behandlet klagerne.  

 

Susanne Kamstrup-Braad (NAER) fortalte, at EFF klager prioriteres, og Lars Muhrbeck supplerede ind 

med, at sagerne skal være afgjort inden programmet lukkes til marts 2017, hvis sagerne skal finansieres af 

programmet. 

 

Jørgen Dalskov (DTU Aqua) spurgte ind til, om reglerne for a conto udbetalinger ikke kunne laves om, så 

det blev nemmere at udbetale a conto. Det er også en ting, som Kommissionen bør tænke over. 

 

Jørgen Hammer (FLAG Bornholm) supplerede med, at a conto udbetalinger er meget bureaukratiske, og 

det forlænger virkelig sagsbehandlingstiderne. FLAG vil gerne have, at der bliver vendt tilbage til de 

gamle ubureaukratiske regler igen. 

 

Henrik Jacobsgaard (NAER) sagde, at normalt vil en a conto udbetaling ikke tage så lang tid. Revisionen 

har dog påpeget, at a conto udbetalingerne ikke var belyst godt nok, så derfor har NAER fundet det 

nødvendigt, at gå alle dokumenter igennem i forbindelse med a conto udbetalinger. 

 

Jørgen Hammer (FLAG Bornholm) sagde, at det ikke er Revisionen, der sætter standarden, men at det er 

de nationale stater, der bestemmer reglerne. 

 

Henrik Jacobsgaard (NAER) supplerede og oplyste, at vi skal følge de regler, som Revisionen udstikker. 

 

Anders Munk Jensen (NAER) lukkede punktet med, at NAER ser på de forskellige sager – især a conto 

udbetalingsreglerne. 

 

Ad b) OU-møder og de sociale medier 

 

Anders Munk Jensen (NAER) sagde, som opfølgning på et Tweet ved sidste møde i maj 2016, at det skal 

understreges overfor udvalget, at det principielt ikke er acceptabelt at dele information fra møder i OU 

med offentligheden.  

 

Ad c) EHFF-årsrapport 

 

Katrine Kaldahl (NAER) fortalte, at KOM godkendte årsrapporten den 11. november 2016. EHFF-

Årsrapporten for 2014+2015 blev drøftet ved sidste møde den 3. maj 2016 og godkendt efter skriftlig 

høring den 30. maj 2016. Herefter blev rapporten sendt til Kommissionen. Den 12. juli 2016 sendte 

Kommissionen rapporten tilbage til Danmark med observationer, herefter blev rettet og sendt i høring i 

Overvågningsudvalget, der godkendte 2. version af rapporten den 10. oktober 2016. Rapporten blev 

herefter sendt til Kommissionen 11. oktober 2016.  

 

Ole Lundberg Larsen (DFPO) sagde, at det var svært at forstå resultatindikatorerne. Det var svært at 

forstå, at det tager så lang tid, at behandle spørgsmålet omkring ’Antagelighed’, når der kun findes 7 

fartøjer i Danmark, der er uantagelige. Uantagelighed vil sige, at de har over 9 strafpoint i 

Fiskerisystemet. 
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Susanne Kamstrup-Braad (NAER) fortalte, at ’Antagelighed’ skal tjekkes på både ansøgnings – og 

udbetalingstidspunktet. 

 

Henrik Jacobsgaard (NAER) supplerede med, at alle ansøgninger bliver tjekket på listen med Uantagelige 

fartøjer. Det er korrekt, at der kun findes 7 sager.  

 

Niels Wichmann (DFPO) spurgte, om succeskriteriet var et lille eller et stort tal uantagelige fartøjer. 

 

Anders Munk Jensen (NAER) sagde, at succeskriteriet er et lille tal under antagelighed.  

 

Ad d) EHFF 2018-2020 (proces) 

Anders Munk Jensen (NAER) fortalte, at den politiske aftale for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 

dækker perioden 2014-2017. Der skal forhandles om en ny aftale for de resterende tre år af programmet 

(2018-2020) i starten af 2017. Ministeren sidder lige nu og drøfter en Fiskeripakke, som skal behandles 

først, inden Udmøntningen af 2018–2020 bliver behandlet. De partier, der er med i Fiskeripakken 

kommer automatisk med til de politiske forhandlinger for 2018–2020.  

 

Thomas Jespersen (DSA) spurgte, om der er muligheder for input til de politiske forhandlinger? 

 

Anders Munk Jensen (NAER) sagde, at ønsker og prioritering til programmet blev behandlet på en 

workshop den 6. september 2016. Ud fra denne workshop laver NAER et oplæg til ministeren, som han 

forhåbentlig tager udgangspunkt i. 

 

Ole Lundberg Larsen (DFPO) sagde, at han er helt enig i, at der helst skal komme en politisk aftale i 

foråret 2017 for ikke at forsinke programmet yderligere. 

 

Erik Flyvholm (KL) ville gerne vide, hvordan tiden efter 2020 kan påvirkes – tidsperspektivet? 

 

Lars Muhrbeck (KOM) sagde, at det er et meget tidligt tidspunkt at udtale sig om tidsperspektivet, da der 

er meget diskussion om perioden efter 2020 lige nu i Kommissionen. 

 

Anders Munk Jensen (NAER) fortalte, at fra dansk side har vi endnu ikke hørt noget til påvirkning endnu. 

 

Torben Kronborg Pihl (Danske Regioner) spurgte, hvad Fiskeripakken munder ud i – en strategi eller 

hvad? 

 

Anders Munk Jensen (NAER) fortalte, at lige nu bliver initiativer indenfor fire kategorier drøftet. De fire 

kategorier er Innovation og Udvikling, Råvaregrundlag, Det primære fiskeri og Afsætning. 

 

Ad e) Erfaringsdeling fra EU-Kommissionen efter deltagelse på 

overvågningsudvalgsmøder i andre medlemsstater 

 

Lars Muhrbeck (KOM) 

EU-kommissionen (DG MARE) har sendt samtlige forvaltningsmyndigheder i EU-medlemsstaterne et 

brev, hvori de deler ud af de erfaringer, de har gjort sig ved at deltage på overvågningsudvalgsmøder i 

forskellige medlemsstater. Det er Kommissionens opfattelse, at Danmark lever op til Kommissionens 

retningslinjer for ’good practice’. 

 

Lars Muhrbeck (EU KOM) kommenterede yderligere, at det er svært at sammenligne landene, da der er 

stor forskelle landene imellem. Nogle overvågningsudvalg diskuterer meget lidt, og nogle diskuterer 
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meget. Det danske OU rammer meget godt de principper, som EU KOM har sat op. Nogle OU har ofte 

tematiske diskussioner på møderne, som er baseret på Programmets 5 prioriteter. Danmark burde også 

lave nogle tematiske diskussioner. 

 

Anders Munk Jensen (NAER) sagde, at NAER har samme opfattelse som EU KOM. Anbefalingen om 

tematiske diskussioner om store og små emner burde der måske gøres lidt mere ud af fx 

unionsprioriteter. Vi holder dog nogle workshops. Hvad er jeres holdning OU? 

 

Thomas Kronborg Pihl (Danske Regioner) kommenterede, at tematiske diskussioner er meget vigtige, og 

at det var godt med helhedsbetragtninger. 

 

Jørgen Hammer (FLAG) advarede imod rene tematiske diskussioner, da nogle medlemmer så ikke vil 

dukke op, og det er vigtigt at have alle med. Tematiske møder kunne placeres efter et OU. 

 

Ole Lundberg Larsen (DFPO) synes ikke, at der er behov, da der findes mange andre grupper som samles 

i andre fora. Han syntes, at OU har det rette fokus på vores møder, som omhandler, at få programmet til 

at fungere. Når programmet fungerer, skal det evalueres i samlet flok, og så kan vi have tematiske 

diskussioner. 

 

Jørgen Dalskov (DTU Aqua) spurgte, om Kommissionen har overvejet, at spørge dem, der får tilsagn? Fx 

at spørge ansøgerne på Dataindsamling, da Dataindsamling tidligere lå direkte under EU KOM? Man 

burde spørge dem, der laver Dataindsamling om, hvordan beneficiaries er for tilsagnshaverne, da det er 

meget besværligt for alle landene.  Det er i alt fald DTU Aquas umiddelbare opfattelse. 

 

Anders Munk Jensen (NAER) sagde, at han er enig med alle på hver deres punkt. Det er vigtigt at finde en 

god form, så det ikke skævvrider debatten i OU. Vi tager det med tilbage i NAER, og fremlægger noget på 

næste møde. Brevet fra KOM sendes ud sammen med referatet. 

 

Ad 4) Nyt fra Kommissionen 

Lars Muhrbeck (KOM) fortalte, at definitionen af de Fælles resultatindikatorer ikke er skarpe nok, så der 

er blevet udarbejdet nogle nye resultatindikatorer. De blev diskuteret ved en FAME workshop i september 

2016, og Danmark fik dem tilsendt i oktober, hvilket kan få betydning for værdierne i disse indikatorer i 

det danske EHFF-program. NAER prøver at indføre de nye fælles resultatindikatorer i EHFF 

ordningerne, så NAER vender tilbage ved næste OU møde med en opfølgning. 

 

Niels Wichmann (DFPO) sagde, at han gerne vil have de nye fælles resultatindikatorer sendt ud. 

 

Anders Munk Jensen (NAER) sagde, at de nye fælles resultatindikatorer bliver sendt ud sammen med 

referatet fra dette møde. 

 

Ad 5) Årshjulet for 2017 (t.o.) 

 
Bilag EHFF 5.0 Oversigt over åbning af støtteordninger i 2016/2017 
 

Susanne Kamstrup-Braad (NAER) præsenterede årshjulet for 2017. 2017 er sidste år, hvor der udmøntes 

støtteordninger under den gældende politiske aftale. Alle bekendtgørelser har været stillet i bero pga. 

politiske forhandlinger om servicetjekket og sagen om reduktionen af torskekvoter i Østersøen. NAER 

regner ikke med, at dette vil skabe forsinkelser. Alle ordninger åbner efter planen, som det fremgår af 

årshjulet. Dog får ansøgere ”kun” ansøgningsmateriel én måned, før tilskudsordningen ’Investeringer i 

fiskerfartøjer’ åbner pga. forsinkelser. De var oprindeligt blevet stillet to måneder i udsigt. 



 

 

7 

Investeringsbekendtgørelsen forventes godkendt i denne uge, hvorefter den sendes i høring. Høringen 

bliver ikke på fire uger, da bekendtgørelsen skal træde i kraft inden jul. Udviklingsbekendtgørelsen er 

planlagt til at skulle sendes i 4-ugers høring, og det vil ske i løbet af november. 

 

Der er også nogle Ændringer og kommentarer til bilag 5.0: 

Dataindsamling åbner 1. december 2016 – ikke 1. november, som det ellers fremgår af det udsendte bilag 

5.0. Ordningen var altid planlagt til at åbne i december. Der er alene tale om en tastefejl i bilaget.  

Gråskallering fremgår ikke nødvendigvis af bilaget, når det printes. Gråskallering skulle markere de 

ordninger, der åbner allerede i 2016 (og som løber ind i 2017).  

 
Generelt kan det siges, at alle ordninger – undtagen 2. runde af vandløbsrestaurering – er åbne eller 
åbner i første halvår af 2017. Alle Bekendtgørelser og vejledninger bliver gjort tilgængelige primo 2017, så 
interessenter har god mulighed for at planlægge deres ansøgninger. Lige nu er ’Afsætningsfremme’ og 
Producentorganisationernes ’Produktions- og afsætningsplaner’ åbne for ansøgninger. Begge ordninger 
åbnede 1. november 2016 og lukker 2. januar 2017. 1. december 2016 åbner ’Dataindsamling’ og 
’Fiskerikontrol’. ’Investeringer i Fiskerfartøjer’ og ’Investering i akvakultur’ er begge planlagt til at åbne 1. 
februar 2017. 

 

Thomas Jespersen (DSA) sagde, at de havde nogle ændringer til årshjulet, som de gerne ville have med.  

 

Anders Munk Jensen (NAER) sagde, at årshjul 2017 ikke er til diskussion, men til orientering, så der er 

ingen mulighed for at rykke rundt på ordningerne.  

 

Thomas Jespersen (DSA) kommenterede, at DSA gerne vil have, at Forarbejdningsordningen åbner før, 

men gerne slutter 1. juli. DSA forstår ikke, hvorfor det ikke kan lade sig gøre, da det har en meget stor 

betydning for DSA, da de gerne vil starte på nye projekter i begyndelsen af året. Det er vigtigt, at der er en 

lang ansøgningsperiode, da en ordre placeres i begyndelsen af året først der også går flere måneder fra en 

ordre er placeret og til investeringen kan installeres. DSAs forslag er, at ordningen åbner tidligt i 2017 og 

fortsætter til 1. juli 2016. 

 

Lisbeth J. Plesner (Dansk Akvakultur) kan ikke få Udsætning af ål til at passe? 

 

Ole Lundberg Larsen (DFPO) kommenterede, at DFPO ikke kan lide, at bekendtgørelserne er skrevet 

sammen, men det er der ikke blevet lyttet til. 

 

Anders Munk Jensen (NAER) bekræftede, at bekendtgørelserne stadig er skrevet sammen.  

 

Henrik Jacobsgaard (NAER) sagde, at NAER gerne vil behandle ansøgninger samlet, når de alle er 

kommet ind, i stedet for at behandle ansøgningerne løbende. Det er svært styrbart for NAER. 

 

Thomas Jespersen (DSA) pointerede, at det er en meget lille ting, at NAER skal acceptere, at 

ansøgningerne kommer ind løbende, og så må ansøgerne bare vente på, at ansøgningerne bliver 

behandlet.  

 

Henrik Jacobsgaard (NAER) sagde, at NAER vender tilbage med, om Forarbejdning kan ændres i 2017. 

Men problemet er, at så vil de også have åbne ordninger på LDP, og det er et problem, for det er meget 

svært at styre. 

 

Kaj Poulsen (DAFF) spurgte om, hvorfor der er 0 kr. på åleudsætning i 2017? 
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Anders Munk Jensen (NAER) kommenterede, at hvis man åbner på Forarbejdning vil det danne 

præcedens for andre ordninger. Sagsbehandlerne er væk i Henrik Jacobsgaards enhed, og det er 

yderligere et problem - også i forhold til LDP, hvilket gør at NAER holder fast i praksis. 

  

Niels Wichmann (DFPO) kommenterede, at DFPO gerne vil støtte en længere ansøgningsperiode på 

forarbejdningsordningen. Overvågningsudvalget er til for bl.a. at give NAER gode råd. 

 

Anders Munk Jensen (NAER) sagde, at det er korrekt, men NAER bliver også kritiseret på lange 

sagsbehandlingstider. 

 

Thomas Jespersen (DSA) spurgte om, hvordan det kan være, at Akvakultur ordningen er åben i tre 

måneder, når Forarbejdning kun er åben i to måneder? Hvorfor er der i øvrigt kun er afsat 10 mio. kr. til 

Forarbejdning? Og hvordan håndterer NaturErhvervstyrelsen de uforbrugte midler for 2016, der efter 

DSA’s opfattelse skal overføres til 2017, hvis den politiske aftale for 2014-17 skal overholdes.  

 

Anders Munk Jensen (NAER) opsummerede og konkluderede, at NAER undersøger muligheden for en 

forlænget ansøgningsperiode. 

 

Susanne Kamstrup-Braad (NAER) fortalte, at der på forarbejdning er udmøntet 40 mio. kr. i perioden 

2014-17 svarende til den politiske aftale. NaturErhvervstyrelsen vender tilbage med, hvad der sker med 

uudnyttede midler.  

 

Ad. 6) Status for udmøntning af Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (t.o.) 

 

Katrine Kaldahl (NAER) gennemgik hovedbudskaberne for bilag 6.1 og 6.2. Hovedbudskaberne for 2016 

er: 

 2016 er et år med stor volumen: Mange ordninger har været åbne.  

 Der har været stor ansøgning på de ordninger, der har været åbne, hvilket også har resulteret i 

mange tilsagn. 

 Der udestår at blive givet tilsagn på flere ordninger. NaturErhvervstyrelsen er fortsat presset på 

sagsbehandlingen.  

 Mange projektansøgninger er fortsat ikke fuldt oplyst på ansøgningstidspunktet, hvilket kræver 

ekstra sagsbehandling ved indhentning af yderligere oplysninger. 

o Fx er der fejl i 100 pct. af ansøgningerne på ordningen ’Fiskeri, natur og Miljø’. 

 Tilskudsrammen på ’Investeringer i akvakultur’ blev i 2016 hævet fra 25,1 mio. kr. til 30,3 

mio.kr 

 Der blev tilført 18,2 mio. kr. i ekstra midler til fartøjsordningen (blev også nævnt ved sidste 

møde). 

 

I bilag 6.1 skulle der for ansøgningerne på ordningen ’Fiskerikontrol’ have stået 24,2 mio.kr. – ikke 21,8 

mio.kr som det fremgår af udsendte bilag. 

 

Susanne Kamstrup-Braad (NAER) supplerede med, at der var udmøntet 9,0 mio. kr. til Udsætning af ål, 

og det svarer til den politiske aftale. 

 

Niels Wichmann (DFPO) synes, at som en generel ting skal rammen meldes ud, og det er så ikke sikkert, 

at rammen bliver brugt. 
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Anders Munk Jensen (NAER) meldte ud, at NAER vender tilbage til udvalget med en skriftlig udmelding 

over, hvordan det foregår, herunder hvor de midler, der ikke bliver søgt for, kommer hen.  

 

Katrine Kaldahl (NAER) forklarede at bilagene er et øjebliksbillede, men NAER skal nok præcisere til OU, 

hvordan vi gør rammen op.  

 

Ole Lundberg Larsen (DFPO) vil gerne have forklaret ’Investeringer i Fiskerfartøjer’? 

 

Jørgen Dalskov (DTU Aqua) vil gerne have forklaret Marin biodiversitet i ’Fælles indsatser fiskeri’? 

 

Kaj Ove Poulsen (DAFF) havde et spørgsmål til Vandløbsrestaurering, som Kim evt. kan svare på?  

 

Torben Kronborg Pihl (Danske Regioner) savner et billede af, hvilke projekter der er givet tilsagn til, da 

bilag 6.1 er lidt for uoverskueligt, og spurgte efterfølgende, om det er muligt at få et overblik over titler på 

projekter, der er kommer ind i en ansøgningsrunde. 

 

Henrik Jacobsgaard (NAER) fortalte, at vi kan trække en rapport fra IT-systemet med titler, men ikke 

hvad projekterne omhandler, og hvem der har fået tilsagn. Det må NAER ikke udlevere. 

 

Torben Kronborg Pihl (Danske Regioner) svarede, at det ville være en start. 

 

Anders Munk Jensen (NAER) supplerede med, at NAER kan trække på projekterne, men man skal passe 

på, at listerne ikke bliver for uoverskuelige. 

  

Jørgen Hammer (FLAG) sagde, at Flag har fokus på et kystnært fiskeri. FLAG savner en oplistning af de 

forskellige indsatsområder i de forskellige projekter, så det fx kan ses, hvad der foregår hvor? FLAG 

savner et klarere signal. 

 

Anders Munk Jensen (NAER) svarede, at NAER vil overveje til næste OU møde at opstille 

indsatsområderne med den politiske aftale på tværs af alle projekterne, der er kommet ind. Også hvor 

mange penge, der er brugt på indsatsområderne.  

 

Ole Lundberg Larsen (DFPO) spurgte, om der ikke lige har været et folketingsspørgsmål vedr. 

indsatsområderne på tværs? 

 

Anders Munk Jensen (NAER) svarede, at det var korrekt, og at NAER i efteråret havde svaret på et 

folketingsspørgsmål om emnet. 

 

Lars Muhrbeck (KOM) spurgte om, hvordan det går med Zoneudpegning og IMP? 

 

Katrine Kaldahl (NAER) gennemgik bilag 6.2, hvor hovedbudskaberne for 2014-2016 (akkumuleret) er: 

 Udmøntningen er godt undervejs ift. den politiske aftale. Dette til trods for fravær af aktivitet i 

2014 og folketingsvalg i 2015, der førte til forsinkelser med åbning af tilskudsordninger 

 På mødet i OU for ca. ét år siden (primo 2016) var der udbudt for omkring 700 mio.kr. og der 

var givet tilsagn omkring 500 mio. kr.  

 

I bilag 6.2 Udbetalinger på vandløbsrestaurering indeholder udsendte bilag både tal for EFF- og EHFF 

midler. Der er udbetalt 4,5 mio.kr på EHFF – ikke 83,5 mio. kr. som det fremgår af udsendte bilag. 
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Susanne Kamstrup Braad (NAER) fortalte, at der har været udbud på både Zoneudpegning og på IMP. 

Udbuddet vedr. Zoneudpegning er færdigbehandlet, men sagen mangler at blive oprettet i 

sagsbehandlingssystemet. På IMP skal der laves seks udbud, og der udestår 4 udbud i 2018.  

 

Ad. 7) Performance monitorering (Opfølgning på resultatindikatorer) 

 

Data fremgår af PowerPoint 

 

Susanne Kamstrup-Braad (NAER) fortalte, at ved sidste møde i OU, var der enighed om en model for 

performance monitorering (resultat opfølgning). Ifølge den model skal udvalget præsenteres for følgende 

data 
1) Resultatindikatorer 

2) Resultatrammen 

3) N+3 afløb 

4) Evalueringer og kvalitative analyser 

 

Eftersom det er første gang tallene præsenteres for udvalget, er der ikke nogen baseline (udgangspunkt) at 

holde tallene op imod. Fremadrettet vil det være muligt at følge udviklingen. 

 

Ad 1) Resultatindikatorer:  

Vi præsenterer kun endelige resultater fra afsluttede projekter. Eftersom kun meget få projekter er 

afsluttet, er der kun meget få data at præsentere for udvalget på nuværende tidspunkt.  

  

Ad 2) Resultatrammen 

Tabellen viser en oversigt over antallet af afsluttede projekter (operationer). 

 

Ad 3) N+3 afløb 

Dette er et vigtigt fokus for NAER og OU. Første N+3-krav træder i kraft i 2017. Inden udgangen af 2017 

skal der være udbetalt 101,5 mio. kr. EU-midler. OBS ikke brutto. NAERs forventning er, at NAER 

allerede i 2016 vil have udbetalt ca. 103 mio. kr. NAER forventer således allerede i 2016 at leve op til N+3 

kravet for 2017. NAER er med andre ord godt på vej.  

 

Ad 4) Evalueringer og kvalitative analyser 

Det blev på sidste møde annonceret, at NAER ville fremlægge udkast til en udbygget evalueringsplan på 

dette møde. Medlemmerne blev inviteret til at komme med forslag til emner til evaluering, som skulle 

indgå i planen. Vi har ikke modtaget nogen forslag fra udvalgets medlemmer. 

 

Det er et omfattende arbejde at igangsætte evalueringer, og vi vil af ressourcehensyn fokusere på færre, 

men større evalueringer snarere end mange, mindre evalueringer. De enkelte tilskudsordninger evalueres 

efter hver afsluttet ansøgningsrunde i forhold til søgning, fokus, administration, forbedringsmuligheder 

mv. Evalueringen foregår normalt på et møde med repræsentanter fra ordningens interessenter.  

 

I forhold til effektevalueringer forestiller vi os inden udgangen af 2017 at igangsætte en større evaluering 

af programmet indsats. På det tidspunkt forventer vi at have tilstrækkelige afsluttede projekter til, at det 

giver mening at evaluere. Evalueringen vil skulle bidrage til den udvidede årsrapport for 2018, som skal 

afleveres til Kommissionen i 2019. 

 

Evalueringen vil ud over evaluering af resultater i forhold til de specifikke mål, også omfatte evaluering af 

temaer i programmet som fx bidrag til gennemførelse af landingsforpligtelsen, som er et af de tværgående 

emner i programmet, som både støttes under Unionsprioritet 1 og 5. 
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Herudover vil de kommende årsrapporter oplyse om, hvor langt vi er nået i forhold til resultater opnået i 

afsluttede projekter (med de programfastlagte resultatindikatorer). 

 

Det er stadig muligt at komme med input til evalueringsemner og aktiviteter. 

 

Kan OU nikke til denne strategi for evalueringsplan? 

 

Anders Munk Jensen (NAER) spørger, om der er bemærkninger, fx til evalueringerne.  

 

Jørgen Dalskov (DTU Aqua) havde et spørgsmål til beløbet på den slide med Dataindsamling 

performancemonitorering?  

 

Niels Wichmann (DFPO) havde spørgsmål til tallet for Fiskerikontrol? 

 

Anders Munk Jensen (NAER) svarede, at NAER vender tilbage med at forklare tallet 9 for 

Dataindsamling og tallene for Fiskerikontrol.  

Desuden blev der spurgt ind til, om der var opbakning til store evalueringer? 

 

Esben Sverdrup-Jensen (DPPO) spurgte, om NAER er forud for målene? 

 

Anders Munk Jensen (NAER) svarede, at målet er sat meget lavt. Yderligere blev det konstateret, at der er 

opbakning til evaluering, og NAER hører meget gerne, hvis OU har forslag til evalueringer. 

 

Ad. 8) Opfølgning på teknisk (afholdt 6. september 2016) 

 

Anders Munk Jensen (NAER) meddelte, at opfølgningen bliver sendt ud skriftligt, da tiden er knap.  

 

Thomas Jespersen (DSA) ville gerne have svar på et spørgsmål, som var blevet sendt her på det seneste, 

nemlig spørgsmålet om afgrænsningen på 1 mio. euro. 

 

Susanne Kamstrup-Braad (NAER) fortalte, at der står direkte i forordningen, at der skal 

indtægtsreguleres, hvis projektet er over 1 mio. euro.  

 

Anders Munk Jensen (NAER) supplerede, at Projektet skal bare være 1 kr. over 1 mio. euro, så skal der 

indtægtsreguleres. 

 

Ad. 9) Godkendelse af prioriteringskriterier ’Fiskeri, natur og miljø’ (vedr. sæler) 

 

Anders Munk Jensen (NAER) spurgte om OU havde bemærkninger de nye prioriteringskriterier for 

’Fiskeri, natur og miljø’. Kriterierne for Fiskeri, natur og miljø blev sendt til udvalget fredag den 11. 

november. Kriterierne skal godkendes på mødet i dag. De skal godkendes før udviklingsbekendtgørelsen 

kan sendes i høring.  

 

Tilskudsordningen Fiskeri, Natur og Miljø under EHFF er planlagt til at åbne for ansøgninger den 1. juni 

2017. Der foreslås en mindre ændring i prioriteringsmodellen ift. 2016 for bedst muligt at kunne 

imødekomme den tværgående indsats om sæler i den politiske aftale.  

 

Jørgen Hammer (FLAG) sagde, at FLAG mente, at det var meget positivt! 
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Jørgen Dalskov (DTU Aqua) tilføjede, at er er ikke ændret på den fælles fiskeripolitik. 

 

Anders Munk Jensen (NAER) sagde, at de ændrede kriterier hermed var godkendt! 

 

Ad. 10) Kommende møder 

 

Anders Munk Jensen (NAER) forslog den 16. maj 2017, som næste mødedato. Mødet den 16. maj foreslås 

afholdt i Augustenborg med rundvisning på området og evt. projektbesøg i omegnen (sandsynligvis vedr. 

vandløbsrestaurering). 

 

Ad. 11) Eventuelt 

 

Anders Munk Jensen (NAER) gav en kort orientering om processen vedr. lukning af EFF. 

NaturErhvervstyrelsen har frist for at indsende en række lukkedokumenter til Kommissionen den 31. 

marts 2017. Lukkedokumenterne omfatter bl.a. en Endelig rapport om programmets gennemførelse og 

resultater, der skal godkendes af Overvågningsudvalget for EFF. Vi forventer at sende rapporten til 

godkendelse inden udgangen af 2016 med henblik på fremsendelse til Kommissionen ultimo januar 2017. 

Anders Munk Jensen (NAER) anmodede Overvågningsudvalget til at indsende eksempler på gode, 

effektfuld EFF-projekter til brug for lukkerapporten. 

 

Jørgen Dalskov (DTU Aqua) sagde, at punktet omkring sagsbehandlingstider var blevet gennemgået. 

  

Lars Muhrbeck (KOM) fortalte, at der også er reorganisering i DG Mare, så derfor forlader Lars OU for 

nu, da han skal videre i organisationen. Lars takkede af for godt samarbejde. 

 

Anders Munk Jensen (NAER) sluttede mødet af med at takke Lars Muhrbeck for det gode samarbejde.     

 

 


