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1. PREPARATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME AND INVOLVEMENT OF PARTNERS
1.1 Preparation of the Operational Programme and involvement of partners
NaturErhvervstyrelsen har koordineret forberedelsen af det danske operationelle program.
Forberedelsen startede allerede i 2012, og arbejdet har været organiseret i en projektgruppe
med deltagelse af eksperter repræsenterende alle dele af programmets områder inkl. de nye
vedrørende dataindsamling, fiskerikontrol og IMP.
I henhold til EU-forordningen skal der etableres et partnerskab i forbindelse med
udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og de enkelte programmer for perioden 2014-2020[1].
Følgende partnere skal deltage i partnerskabet:
 De kompetente regionale og lokale myndigheder, by-myndigheder og andre offentlige
myndigheder
 Arbejdsmarkedets parter
 Organer, der repræsenterer civilsamfundet, herunder miljøpartnere, ikke-statslige
organisationer og organer, som er ansvarlige for at fremme ligestilling og ikkeforskelsbehandling
Partnerskabet skal inddrages i udarbejdelsen af partnerskabsaftalen og statusrapporter samt i
forberedelsen, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen af EHFF-programmet.
Desuden skal partnerne deltage i overvågningsudvalget for programmet.
I det følgende beskrives etableringen af partnerskabet, inddragelsen af partnerskabet i
processen og resultaterne af inddragelsen.
Etablering af partnerskabet
NaturErhvervstyrelsen og Erhvervsstyrelsen har som forvaltningsmyndigheder for
henholdsvis Landdistriktsfonden og Hav- og Fiskerifonden samt Regionalfonden og
Socialfonden lagt vægt på at inddrage de væsentligste aktører i udarbejdelsen af
partnerskabsaftalen og de operationelle programmer for perioden 2014-2020.
Partnerskabsaftalen og de operationelle programmer er blevet til i dialog med de væsentligste
parter, der skal medvirke til at løse de vigtigste udfordringer inden for området for Danmark i
perioden 2014-2020. De involverede parter har således været aktører, der enten har en
væsentlig faglig interesse i og viden om de indsatser, der skal adresseres via ESI-fondene,
eller som i sidste ende skal medvirke i implementeringen af de operationelle programmer.
Partnerskabet for Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet er etableret ved, at de relevante
offentlige myndigheder, interesseorganisationer, arbejdsmarkedets parter, forsknings- og
uddannelsesinstitutioner samt repræsentanter for de lokale aktionsgrupper blev inviteret til at
deltage i to workshops i 2012, jf. nedenfor.
Inddragelsen af partnerskabet
Workshops
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Udarbejdelsen af partnerskabsaftalen blev formelt skudt i gang med en workshop den 27.
september 2012, hvor de forordningsmæssige rammer og indledende overvejelser om den
danske indsats under Landdistriktsfonden, Hav- og Fiskerifonden, Regionalfonden og
Socialfonden i den kommende periode blev præsenteret. Medlemmer af
overvågningsudvalgene for de operationelle programmer, relevante organisationer inden for
landbrug og fiskeri, relevante ministerier, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner, de
lokale aktionsgrupper samt øvrige parter bag de regionale vækstfora, herunder
arbejdsmarkedets parter og repræsentanter for de regionale videns- og
uddannelsesinstitutioner, modtog direkte invitation til workshoppen. Workshoppen blev
desuden annonceret offentligt på hjemmesiden. De inviterede på fiskeri- og
akvakulturområdet fremgår af bilag 1.
Der er i forlængelse af workshoppen den 27. september 2012 afholdt en separat workshop om
Hav- og fiskeriprogrammet den 2. oktober 2012, hvor overvågningsudvalget for EFF og andre
relevante parter var inviteret. De inviterede fremgår af bilag 1. I overensstemmelse med
introduktion af de nye områder dataindsamling, fiskerikontrol og Integreret havpolitik har
eksperter fra disse områder været en integreret del af partnerskabet, og disse aktører har
deltaget i workshops, bilaterale møder og høringer mv. og den endelige formulering af
programmet.
På workshoppen om programmet den 2. oktober 2012 var der oplæg fra Danmarks
Fiskeriforening, Dansk Akvakultur, Greenpeace, Finansministeriet og NaturErhvervstyrelsen
om forventninger, udfordringer og muligheder for det kommende program frem mod 2020.
Efterfølgende var deltagerne inddelt i arbejdsgrupper med henblik drøftelser af følgende
hovedspørgsmål:
 Er der nogle EU-prioriteter, der er vigtigere end andre?
 Hvilke udfordringer skal EHFF være med til at løse?
 Hvordan kan EHFF bidrage – konkrete idéer til indsatser?
De synspunkter og forslag, der kom fra arbejdsgrupperne er præsenteret i bilag 1.

Tværgående inddragelse og koordinering
Med henblik på koordinering af forberedelsen af partnerskabsaftalen har der været nedsat en
gruppe med deltagelse af Finansministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervs- og
Vækstministeriet (formand) og Fødevareministeriet.
Der er desuden etableret en tværministeriel følgegruppe (embedsmænd) vedrørende ESIfondene. Den tværministerielle følgegruppe har haft deltagelse fra Finansministeriet,
Udenrigsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Socialministeriet, Klima- og
Energiministeriet, Miljøministeriet, Ministeriet for Uddannelse, Forskning og Innovation,
Ministeriet for Børn og Undervisning, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Erhvervsog Vækstministeriet og Fødevareministeriet. Den tværministerielle embedsmandsgruppe har
afholdt tre møder.
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Herudover har den fælles strategi på tværs af fondene været til diskussion i Danmarks
Vækstråd den 8. november 2012 på baggrund af præsentationen af Kommissionens
positionspapir for Danmark. Kommissionens positionspapir blev præsenteret for
partnerskabet ved et arrangement med EU-kommissær Johannes Hahn den 3. december 2012
på EU-Kommissionens Repræsentation i København. Der var inviteret repræsentanter for
ministerier, regioner, relevante organisationer og foreninger, forsknings- og
uddannelsesinstitutioner samt rådgivningsfirmaer mv.
NaturErhvervstyrelsen har orienteret Fiskeriudviklingsudvalget (overvågningsudvalget) om
status for arbejdet med EHFF-programmet ved møderne i 2012 og 2013. Medlemmerne af
overvågningsudvalget fremgår af kapitel 11.3. Alle medlemmer af overvågningsudvalget er
desuden blevet inviteret til at deltage i en operationel interessentgruppe, der løbende er blevet
inddraget i udarbejdelsen af programmet. Der er i denne gruppe afholdt møder den 19. marts
og 8. maj 2013. En samlet deltagerliste fra disse møder er vedlagt som bilag 1.
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har i 2012 afholdt fire regionale møder om den
kommende programperiode. Der er afholdt møder i Nykøbing Falster, Mørke, Herning og
Middelfart. Formålet med møderne var at invitere de regionale og lokale interessenter til at
deltage i diskussionen om indholdet i de kommende programmer.
Bilaterale møder mv.
NaturErhvervstyrelsen har inddraget relevante ministerier (Miljøministeriet, Ministeriet for
By, Bolig og Landdistrikter, Klima- og Energiministeriet, Uddannelses- og
Forskningsministeriet, Forsvarsministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet, herunder
Søfartsstyrelsen) og organisationer (bl.a. Dansk Akvakultur og Danmarks Fiskeriforening,
Visit Nordjylland og Videncenter for kystturisme) i forbindelse med udarbejdelsen af EHFFprogrammet. NaturErhvervstyrelsen har desuden modtaget en række skriftlige bidrag og
forslag fra interessenter til det kommende program.
Resultater af inddragelsen
Generelt
Der har generelt været opbakning til arbejdet med Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet,
herunder de identificerede udfordringer og hvordan de skal adresseres. Partnerskabet har
særligt medvirket til at identificere relevante udfordringer og bidraget med information i den
forbindelse, samt peget på relevante løsningsmodeller og konkrete indsatser, der vurderes at
kunne medvirke til at løse de overordnede udfordringer vedrørende produktivitet, jobskabelse
og styrkelse af fiskerisektoren samt natur og miljø. Partnerskabet har løbende medvirket til at
kvalificere indholdet af såvel partnerskabsaftalen som de operationelle programmer, og
partnerskabet har medvirket til at beskrive snitflader til andre EU-fonde og nationalt
finansierede initiativer.
Partnerskabet er blevet præsenteret for situationsbeskrivelse, SWOT og de identificerede
udfordringer, valg af tematiske mål, strategien og potentielle områder, hvor de fire fonde kan
understøtte hinanden, samt resultatorienteringen.
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De bidrag, som partnerskabet har leveret, er løbende blevet vurderet og så vidt muligt
inddraget i udarbejdelsen af udkast til partnerskabsaftale og de operationelle programmer.
Konkrete tilkendegivelser fra interessenter om programmets SWOT-analyse samt håndtering
heraf fremgår af bilag 1.

Den offentlige høring af udkast til Fiskeriudviklingsprogram
Det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram blev sammen med den strategiske
miljøvurdering sendt i høring d. 14. april 2014 med svarfrist d. 10. juni 2014. Høringen blev
annonceret på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og var offentlig tilgængelig på
Høringsportalen (horingsportalen.dk), ligesom høringsmaterialet blev sendt direkte til en
række interesseorganisationer, myndigheder og universiteter, som fremgår af bilag 1.
Under høringen af udkast til det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020 er der
indkommet 29 høringssvar fra interesseorganisationer, kommuner og regioner.
Høringssvarene var i overvejende grad positivt indstillet overfor udkastet til Hav- og
fiskeriudviklingsprogrammet, men havde samtidig en række ønsker og kritikpunkter af
forskellig karakter, herunder ønsker om, at programmet skulle omfatte flere støtteordninger.
De væsentligste bemærkninger og NaturErhvervstyrelsens håndtering heraf fremgår af bilag
1.
I den ordinære høring af udkast til Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og den strategiske
miljøvurdering blev der rejst kritik af miljøvurderingsrapporten, hvilket foranledigede en
supplerende høring af en revideret miljøvurderingsrapport og udkast til Hav- og
fiskeriudviklingsprogrammet. Der indkom 6 høringssvar fra interessenter i den supplerende
høring. Alle høringssvar tilkendegav imidlertid, at de ikke havde bemærkninger til
høringsmaterialet.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den
Europæiske fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden,
Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Havog Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser
for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og
Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006, artikel 5.

1.2 Outcome of the ex-ante evaluation
1.2.1 Description of the ex-ante evaluation process
Følgende beskrivelse fremgår af evaluators beskrivelse af processen for
forhåndsevalueringen. Ex ante-processen var kendetegnet ved en vekselvirkning mellem
kommenteringer af programudkast, som blev sendt til ex ante-evaluator, og møder, hvor disse
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blev drøftet. Ex ante-evaluator drøftede programmet, foretog vurdering og gav anbefalinger til
specifikke emner både på skrift (de foreløbige vurderinger) og i møder med NAER og
interessenter. Processen var tilrettelagt i en detaljeret tidplan, som løbende er blevet opdateret
af ex ante-evaluator med inputs fra NAER. Nedenstående tabel giver et overblik over
processen.
Ex ante-proces
Januar 2013:
 Kick-off møde
o Output: Tidsplan og metodenotat
Februar 2013:
 Vurdering af notater 1. udkast
o Output: Foreløbig vurdering af notater
Marts 2013:
 Vurdering af notater 2. udkast
o Output: Foreløbig vurdering af notater
 Møde om udkast
o Output: Diskussion om udkast og videreudvikling
 Deltagelse i møde med aktører
o Output: Drøftelse af SWOT
Maj 2013
 Deltagelse i møde med aktører
o Output: Drøftelse af SWOT
Juli 2013
 Vurdering af 1. programudkast
o Output: Foreløbig rapport
Oktober 2013
 Vurdering af 2. programudkast
o Output: Opdatering af foreløbig rapport
Februar 2014
 Deltagelse i WS (02.02.14)
o OutputNote/interventions logikker
Juli 2014
 Forberedelse af resume til PA
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o Output: Udarbejdelse af resume
Oktober 2014
 Vurdering af indikatorerne
o Output: Vurdering af resultatindikatorerne
November 2014
 Vurdering af endeligt program
o Output: Udarbejdelse af udkast til endelig rapport

1.2.2 Overview of the recommendations of the ex-ante evaluators and brief description of
how they have been addressed
Topic

Recommendation

How was the
recommendation addressed,
or why was it not taken into
account

1 - SWOT analysis, needs
assessment

Anbefalingen fokuserede på
at sikre konsekvens og
årsagssammenhæng i
situationsanalysen og SWOTanalysen og behovsvurdering

Den endelige SWOT-analyse
er blevet forbedret, og det
vurderes, at den afspejler
evaluators kommentarer.
Situationsanalysen (ikke
medtaget som en del af
programdokumenterne) blev
også forbedret på baggrund af
de anbefalinger, ex anteevaluator fremkom med i
2013.

Baggrundsbeskrivelser og
argumentation samt
begrundelse for 'behovsvalg' er
blevet styrket. Behov, som er
identificeret i SWOT-analysen,
men som ikke er adresseret i
programmet, er blevet justeret,
og der er redegjort for, hvorfor
de ikke er medtaget i
programmet. De behov, som
programmet adresserer,
afspejler tydeligt
partnerskabsaftalen.
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Topic

Recommendation

How was the
recommendation addressed,
or why was it not taken into
account

2 - Construction of the
intervention logic,
including the contribution
to the EU 2020, the
internal coherence of the
proposed programme and
its relationship with other
relevant instruments, the
establishment of quantified
targets and milestones and
the distribution of
budgetary resources

Beskrivelsen af
interventionslogikken skulle
udvikles for at kunne forstå
sammenhængen –
interventionslogikken – i
programmet.

Anbefaling er fulgt. Den
tidligere - mere uens beskrivelse af
foranstaltningerne er blevet
adresseret i programudkastet.

3 - Consistency with the
CSF, the Partnership
Agreement, the relevant
country specific
recommendations adopted
in accordance with Article
121(2) TFEU and where
appropriate at national
level, the National Reform
Programme

Ingen anbefaling

Ingen opfølgning

4 - Rationale for the forms
of support proposed in the
programme (Article 66
CPR)

Ingen anbefaling

Ingen opfølgning

5 - Human resources and
administrative capacity
and the management of the
programme

Er der ikke tilstrækkelig med
ressourcer til implementering
af et program, kan dette
resultere i store forsinkelser.
Det er derfor vigtigt at
vurdere de administrative og
menneskelige ressourcer
beskrevet i programmet, og
om disse er realistiske.

Evaluator er blevet præsenteret
for et internt notat fra
programmyndigheden, hvor
der grundigt redegøres for de
administrative omkostninger
ved at gennemføre EMFFprogrammet.

6 - Procedures for
monitoring the programme
and collecting the data

Ex ante-evaluator har
pointeret vigtigheden af

I moniteringssystemet sikres
det, at data indsamles, lagres
og genereres til
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Topic

Recommendation

How was the
recommendation addressed,
or why was it not taken into
account

necessary to carry out
evaluations

datatilgængelighed.

evalueringsformål.

7 - Measures to promote
equal opportunities
between men and women,
prevent discrimination and
promote sustainable
development

Ingen anbefaling

Ingen opfølgning

8 - Measures taken to
reduce the administrative
burden on beneficiaries

Ligeledes er det nødvendigt,
at træning af projektholdere
bliver en del af programmet
for at sikre, at reglerne for
bl.a. forpligtelser og
afrapportering er klart
forståelige.

Der vil blive taget hensyn til
anbefalingerne ved
implementering af
programmet.

Introduktion af f.eks. mere
simple støttekategorier og
flat-rates på direkte
omkostninger vil reducere
byrderne.

9 - Requirements for the
Strategic Environmental
Assessment

EN

Den strategiske
miljøvurdering blev
gennemført af et særskilt
team af miljøeksperter, men i
tæt samarbejde med ex anteevalueringen.
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Eksempelvis afholdes
informationsmøder for
potentielle støttemodtagere
forud for åbning af
støtteordninger.
Der forberedes anvendelse af
mere simple støttekategorier
og standardomkostninger for
en række foranstaltninger.

Den strategiske miljøvurdering
gav ikke anledning til at ændre
i programmet.
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2. SWOT AND IDENTIFICATION OF NEEDS
2.1 Swot analysis and identification of needs
Union priority

1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient,
innovative, competitive and knowledge based fisheries

Strengths















God geografisk placering i forhold til traditionelt rige fiskeressourcer
Positivt driftsresultat og værditilvækst for de fleste kommercielle fartøjer
Reguleringssystemet medvirker til en økonomisk effektiv sektor uden overkapacitet
Samlet set er der god balance mellem kapacitet og fiskerimuligheder for de aktive
fartøjer, som varetager den altovervejende del af fiskeriet opgjort både i mængde og
værdi. Reguleringen af fiskeriet ved omsættelige rettigheder sikrer, at kapaciteten i
den aktive del af fiskerflåden tilpasses til fiskerimulighederne.
De biologiske indikatorer i flåderapporten (2013) indikerer overkapacitet i visse
segmenter, især de små og mellemstore fartøjer, som driver demersalt fiskeri, især
torsk, fladfisk og jomfruhummer. Bestandene af fladfisk og jomfruhummer er stabile
og ikke overfiskede og torskebestanden er dækket af forvaltningsplaner i Nordsøen og
Østersøen. Det forventes, at forvaltningsplanerne vil sikre at bestandssituationen kan
forbedres. Tilbagegangen for torskebestanden i Østersøen var et uventet brud på flere
års fremgang for bestanden og skyldes ikke overfiskeri eller overkapacitet. Situationen
for de pelagiske bestande og industrifiskebestandene kan svinge fra år til år, men er
generelt stabil og hverken de biologiske eller økonomiske indikatorer viser
overkapacitet. Det bemærkes at de biologiske indikatorer varierer med
bestandssituationen, men ikke viser om kapaciteten for et flådesegment er tilpasset. De
økonomiske indikatorer viser overkapacitet for mindre fartøjer. Hovedparten af disse
fartøjer er ikkekommercielle og kan ikke udnyttes fuldt ud idet ejerne ikke har
rettigheder og ikke har en normal indkomst fra fiskeriet. Kystfiskerordningen skal
bidrage til, at der opretholdes kommercielle fartøjer under 17 m.
Stærk industrifiskerisektor
Strategisk infrastruktur i større havne medvirker til en værdiforøgelse af landingerne
Full-service model i større havne
Mange mindre landingssteder sikrer lokal forsyning
Forvaltningsplaner og redskabskrav er med til at modvirke uønskede negative effekter
på fiskebestande og utilsigtede bifangster
Flere fiskerier er MSC-certificerede og har dermed bedre markedsadgang
Stærke samarbejdsrelationer mellem fiskere, forskere og myndigheder
Stor viden om danske fiskerier (fangster, bestande, havdage o.l.)
Stærk organisationsstruktur i fiskerierhvervet

Weaknesses
 Negativ påvirkning af økosystemer, habitater, havpattedyr og fugle
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Ikke god økologisk tilstand i en del af de danske vandløb og søer
Ikke god miljøtilstand i en del af de danske havområder
Uønskede bifangster og discard
Mangelfuld viden, data og kortlægning i forbindelse med økosystemforvaltning,
havstrategiindsatser og marine habitater i Natura 2000-udpegninger
Mangelfuld infrastruktur til effektiv håndtering af fisk i de mindre fiskerihavne
Manglende viden om og materiel til håndtering og sikring af kvaliteten af de fangede
fisk på mindre fartøjer
Mangel på anden erhvervsaktivitet i mindre havne og landingssteder
Uhensigtsmæssig geografisk fordeling af fiskeauktioner
Problemer med rekruttering og generationsskifte, herunder vanskelige
finansieringsforhold for nyetablerede fiskere
Dårlige arbejdsforhold på fiskerfartøjer
Mange gamle fartøjer med højt energiforbrug
Som følge af indsatsen under EFF programmet er problemet af mindre betydning end
tidligere.
Mange mindre, passive fartøjer
Få aftagere (fiskeauktioner o.l.)
Kun en del af fangsten udnyttes

Opportunities
 Positiv udvikling i fiskerimuligheder som følge af kapacitetstilpasning og
forvaltningsplaner mv.
 Fiskeri kan fortsat sikre en bæredygtig forsyning af sunde kvalitetsfødevarer
 Økosystembaseret forvaltning af fiskeriet kan bidrage til sunde marine økosystemer og
bæredygtig fødevareproduktion
 MSY-forvaltning kan bidrage til bæredygtighed i fiskeriet og forøge det
samfundsøkonomiske udbytte og fangstmængder på sigt
 Marine Natura 2000-områder kan bidrage positivt til beskyttelse af marine habitater
og truede arter
 Genopretning og beskyttelse af akvatisk natur kan øge biodiversiteten og skabe nye
habitater for fisk og skaldyr
 En styrkelse af energieffektiviteten kan mindske klimapåvirkning og omkostninger
 Klyngeudvikling og havnesamarbejder
 Fiskerihavne kan bidrage til at bevare og udvikle lokale samfund og økonomi
 Fortsat udvikling af skånsomme og bæredygtige fiskerier
 Udvikling af mærkning og certificering
 Udvikling af nye anvendelsesmuligheder for discardfisk og nye arter, som bidrag til
bioøkonomi
 Tiltrækning af udenlandske landinger – ny hjemhavn med lagerfaciliteter

Threats
 Negativt image
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 Voksende konkurrence omkring udnyttelse af havarealerne (vindmølleparker, offshore
foretagender, olieledninger o.l.)
 Stigende krav til erhvervets hensyn til miljø og natur kan på kort og mellemlangt sigt
indebære begrænsninger i fiskerimuligheder fx . forhold til fiskepladser og
redskabsanvendelse
 Faldende priser på fisk
 Manglende stabilitet i fangstmuligheder (skiftende naturforhold, klimaændringer,
fiskeridødelighed)
 Øgede omkostninger som følge af stigende brændstofpriser
 Færre fiskerfartøjer og koncentration på færre fiskerihavn
 Kompleks detailregulering kan medføre unødvendigt bureaukrati
 Pres på fiskerihavne til byomdannelse og turismefaciliteter frem for fiskerifaciliteter
 Fortsat vanskelige finansieringsforhold i sektoren

Identification of needs on basis of the SWOT analysis
På baggrund af ovenstående er det i samarbejde med partnerskabet vurderet, at de behov som
er de mest centrale behov er som følger:
 Viden, rådgivning, overvågning og værktøjer mhp. bedre forvaltning og
økosystemforvaltning inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter
 Redskaber, innovation og teknologier til mere bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt
fiskeri, kvalitet- og værdiforøgelse
 Beskyttelse og genskabelse af økosystemer og akvatisk biodiversitet
 Udvikling af systemer til håndtering og anvendelse af fangster i overensstemmelse
med landingsforpligtelsen
 Indsatser for arbejdsmiljø og sikkerhed på fartøjerne
 Innovation inden for bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt fiskeri, kvalitet- og
værdiforøgelse
 Fortsat udvikling af en langsigtet, bæredygtig fiskeriforvaltning
 Fortsat udvikling af de store såvel som de små havnes aktivitetsniveau, herunder
tilpasning af fysiske strukturer
 Skabe rammer for nye klynger og havnesamarbejder
 Adgang til finansiering
 Færdigheder og udveksling af best practice
Det vurderes, at der ikke er behov for en direkte indsats vedrørende fiskerflådens kapacitet.
Ophugning og oplægning vurderes som uegnet i dansk fiskeri, fordi der anvendes omsættelige
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fiskerirettigheder for størstedelen af fiskeriet. Det forventes, at regulering og kontrol vil sikre,
at der sker en tilpasning på sigt, og den indikerede overkapacitet i visse segmenter har ikke
betydning for fiskeriindsatsen. Denne tilpasning er baseret på markedskræfterne og vil på kort
sigt sikre balance mellem fiskerimuligheder og fiskeriindsats. På længere sigt må det antages
at kapaciteten også vil tilpasse sig. Det må dog også imødeses, at det er økonomisk rationelt at
opretholde en vis overkapacitet, og at ikke økonomiske faktorer vil betyde at en del mindre
fartøjer opretholdes i fiskeriet selv om de ikke er økonomisk bæredygtige.
Tematisk koncentration
For programmets indsats er de vigtigste behov, som udtrykt i strategien udvikling af
bæredygtig fiskeriforvaltning, håndtering af landingsforpligtelsen og understøttelse af
naturdirektiverne (Natura 2000, MSFD, og Vandrammedirektivet). Som udtryk for fokusering
af indsatsen vil der også være en række udfordringer og behov, som er identificeret i SWOTanalysen, men som ikke er medtaget i programmet:
 Motorudskiftning og investeringer, der alene har til formål at forbedre sikkerheden og
arbejdsmiljøet, er ikke medtaget. Dette fravalg er dels et udtryk for en fokusering og
dels et udtryk for, at der under EFF-programmet 2007-2013 blev ydet betydelig støtte
til motorudskiftning og til investeringer, der havde til formål at forbedre arbejdsmiljø
og sikkerhed om bord. Dette har betydet forbedrede arbejdsforhold om bord og en
reduktion i fartøjernes brændstofforbrug.
 Færdigheder og professionel træning vil ikke indgå i programmet, da det forudsættes,
at kompetenceløft fremmes gennem Undervisningsministeriets generelle
uddannelsesindsats.
 Adgang til finansiering vil ikke direkte blive adresseret med programmet. Det er ikke
vurderingen, at programmets muligheder, med den bevillingsmæssige ramme til
rådighed og de prioriterede udfordringer, reelt kan være en løsning på fiskeriets
finansieringsvanskeligheder. Fiskeriets finansieringsforhold er et emne i opfølgning på
Vækstplan fødevares anbefalinger uden for Fødevareministeriets ressort.
 Arbejdsmiljø og sikkerhed ombord på fartøjer vil ikke være et specifikt indsatsområde
i Unionsprioritet 1. Der vil dog ved de øvrige investeringer ombord i forhold til
håndtering af uønskede fangster, kvalitet mv. blive taget hensyn til at arbejdsmiljø og
sikkerhed ombord ikke forringes ved projektet.
Dette program ses ikke, i modsætning til EFF-programmet, som et redskab til tilpasning af
flådekapaciteten til fiskerimulighederne. Denne balance sikres gennem entry-exit regulering,
gennem anvendelsen af overfør bare fiskerirettigheder og ved kontrol og håndhævelse. På sigt
vil disse faktorer sikre, at der ikke er overkapacitet, men på kort sigt vil nogle flådesegmenter
indeholde passive fartøjer.

SWOT analysis consistency with the Multiannual National Strategic Plan for
aquaculture
Ikke relevant.
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SWOT analysis consistency with the progress to achieve good environmental status
through the development and implementation of MSFD
I forhold til havstrategidirektivet er der opsat målsætninger om biodiversitet, fiskebestandenes
udnyttelse, havets fødenet og om den samlede fysiske påvirkning af havbunden, hvor fiskeri
med bundslæbende redskaber udgør en væsentlig påvirkning.
Stigende krav til erhvervets hensyn til miljø og natur kan indebære begrænsninger i
fiskerimuligheder, dog kan forvaltningsplaner og redskabskrav være med til at modvirke
uønskede negative effekter på fiskebestande og utilsigtede bifangster.

 Økosystembaseret forvaltning af fiskeriet kan bidrage til sunde marine økosystemer og
bæredygtig fødevareproduktion
 Forvaltningsplaner og redskabskrav er med til at modvirke uønskede negative effekter
på fiskebestande og utilsigtede bifangster
 MSY-forvaltning kan bidrage til bæredygtighed i fiskeriet og forøge det
samfundsøkonomiske udbytte og fangstmængder på sigt
 Beskyttelse og genskabelse af økosystemer og akvatisk biodiversitet
 Redskaber, innovation og teknologier til mere bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt
fiskeri, kvalitet- og værdiforøgelse
 Viden, rådgivning, overvågning og værktøjer mhp. bedre forvaltning og
økosystemforvaltning inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter
 Der er på en række områder en mangelfuld viden, data og kortlægning i forbindelse
med havstrategiindsatser

Specific needs concerning jobs, the environment, climate change mitigation and
adaptation and promotion of innovation
Arbejdspladser
 Indsatser for arbejdsmiljø og sikkerhed på fartøjerne
 Fortsat udvikling af de store såvel som de små havnes aktivitetsniveau, herunder
tilpasning af fysiske strukturer
 Adgang til finansiering
 Færdigheder og udveksling af best practice

Miljø og klima
 Viden, rådgivning, overvågning og værktøjer mhp. bedre forvaltning og
økosystemforvaltning inden for rammerne af bæredygtige fiskeriaktiviteter
 Redskaber, innovation og teknologier til mere bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt
fiskeri, kvalitet- og værdiforøgelse
 Beskyttelse og genskabelse af akvatisk biodiversitet og økosystemer

EN

14

EN

 Innovation inden for bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt fiskeri, kvalitet- og
værdiforøgelse
 Fortsat udvikling af en langsigtet bæredygtig fiskeriforvaltning

Innovation
 Udvikling af systemer til håndtering og anvendelse af uønskede fangster og andre arter
 Innovation til mere bæredygtigt, klimavenligt og skånsomt fiskeri, kvalitet- og
værdiforøgelse

Union priority

2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient,
innovative, competitive and knowledge based aquaculture

Strengths
Generelt








Nærhed til EU-markedet
Høj kvalitet
Høj fødevaresikkerhed
Stærkt veterinært system (sygdomsfri status mm.)
Generelt højt kompetenceniveau
Højt vidensniveau
Danmark råder over en stærk og betydelig akvakulturklynge (jf. akvakulturstrategien)

Dambrug
 Produktive og ressourceeffektive teknologier til at mindske miljøpåvirkningerne
 Regulering på udledning fremfor på foderanvendelsen
 Førende på viden om udvikling og drift af ny teknologi (recirkuleringsteknologi,
rensning, foder mm.)
 Nicheprodukter (højværdi), herunder økologi
Havbrug





Rognproduktion
Vertikalt integreret produktion (æg til færdigt produkt)
Stor eksportandel (+ 90 %)
Intet parasitproblem

Skaldyr, tang, mm.
 Politisk bevågenhed
 Miljøvenlig produktion
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Weaknesses
Generelt
 Negativ miljøpåvirkning (kvælstof, fosfor, feromoner, fremmede arter og sygdomme
mm.)
 Mangelfuldt datagrundlag og mangelfuld koordinering af indsamling og anvendelse i
forskning
 Lav produktdifferentiering
 Et komplekst administrationsgrundlag (miljøgodkendelser og placering mm.)
 Manglende adgang til risikovillig kapital
 Manglende midler til markedsføring af certificerede og økologiske produkter
 Relativt højt antibiotikaforbrug bl.a. pga. mangelfulde vacciner
Dambrug
 Mangelfuld strukturtilpasning (mange små producenter, traditionelle anlæg med
opstemninger)
 Varierende produktkvalitet
 Svært at tiltrække lånefinansiering til investeringer
 Manglende generationsskifte
 Fravær af integration og manglende samarbejde i værdikæden
 Negativ miljøpåvirkning pga. opstemninger der forhindrer vandringer og spredninger
af fisk og anden fauna
Havbrug
 Kort slagtesæson og dermed kort leveringssæson
 Manglende anvendelsesmuligheder af produktionen fra kompensationsopdræt (stor
volumen af muslinger)
 Relativt højt medicinforbrug bl.a. pga. mangelfulde vacciner
Skaldyr, tang, mm.






Kort leveringssæson
Manglende forædling
Høje produktionsomkostninger
Ringe markedsadgang og -kendskab
Kræver store arealer

Opportunities
Generelt
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Stigende efterspørgsel på fisk og rogn
Attraktive produkter, herunder nicheprodukter som økologi mm.
Øget fokus i markedsføringen på sundhed, fødevaresikkerhed og miljø
Øget fokus i markedsføringen på certificering og dokumentation af dyresundhed,
kvalitet og miljøpåvirkning
Øget anvendelse af ny teknologi og nye produktionsmetoder
Udvikle følgeindustri (forarbejdning, anlægsteknologi, foder, mm.)
Overgang til udlederregulering
Afledt effekt fra vækst i havbrug
Fjernelse af spærringer ved dambrug ved udnyttelse af ændret vandindvinding eller
recirkulation
Øget vinterproduktion
Nye off-shore teknologier
Udpegning af off-shore/off-coast lokaliteter
Integreret havbrug

Skaldyr, tang, mm.
 Virkemiddel til at fjerne N
 Anvendelse af nye teknologier
 Nye markeder og anvendelsesmuligheder af produktionen (medicin, biomasse mm.)

Threats
 Yderligere restriktioner i miljølovgivningen kan have negativ indflydelse på
produktionsmuligheder på kort og mellemlangt sigt (udledninger af kvælstof og
fremmedstoffer, begrænsninger af feromoner, udslip af fisk, manglende
placeringsmuligheder mv.)
 Øget krav til dyrevelfærd (arealkrav og medicin mm.)
 Konkurrence fra tredjelande (prisdumping, statstilskud, lempeligere miljølovgivning,
ringe fokus på fødevaresikkerhed, lave lønninger mm.)
 Faldende priser
 Stigende omkostninger (især energi, foder, analyser mm.)
 Svær adgang til ekstern kapital
 Sygdomsudbrud, algeforekomst og andre påvirkninger fra naturen
 Færre tilgængelige mediciner og vacciner
 Lange sagsbehandlingstider for ansøgninger om produktionsudvidelse

Identification of needs on basis of the SWOT analysis
På baggrund af ovenstående er det i samarbejde med partnerskabet vurderet, at de mest
centrale behov er som følger:
 Investeringer til forøget produktion på et bæredygtigt grundlag herunder økologisk
produktion
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 Ny teknologi og investeringer i omkostningseffektiv produktion herunder til havbrug
 Forenkling af administrative rammer, herunder udpegning af mulige placeringer af
anlæg og bedre integration mellem akvakulturpro-duktion og naturområder
 Høj grad af recirkulation og fuld recirkulation er introduceret i en del af sektoren. Der
er behov for at udbrede de nye teknologier yderligere gennem investeringer
 Der er behov for nye metoder og teknologier til at begrænse brug af medicin (bl.a.
med henblik på øget dyrevelfærd) samt udledning af medicin og hjælpestoffer
 Fjernelse af spærringer og anden vandløbsrestaurering
 Færdigheder og udveksling af best practise
 Indsats ved sygdomsudbrud
Tematisk koncentration
Som udtryk for fokusering af indsatsen vil der være en række udfordringer og behov, som er
identificeret i SWOT-analysen, men som ikke er medtaget i programmet:
Færdigheder og udveksling af best practice er, under hensyn til de bevillingsmæssige rammer
for programmet og behovet for tematisk koncentration, ikke en del af programmet.
Uddannelsesinitiativer henhører under Uddannelsesministeriet. Der er under EFF 2007-2013
ydet tilskyd til udvikling af erhvervsuddannelsestilbud som en integreret del af
erhvervsuddannelserne på landbrugsområdet.

SWOT analysis consistency with the Multiannual National Strategic Plan for
aquaculture
Akvakulturstrategien er udarbejdet med udgangspunkt i SWOT-analysen og vurderes således
at være i overensstemmelse hermed.

SWOT analysis consistency with the progress to achieve good environmental status
through the development and implementation of MSFD
Ved lokalisering og tilladelsesudstedelse til akvakulturanlæg på havet vil der blive taget
udgangspunkt i, hvad der er muligt inden for det miljømæssige råderum i
direktivforpligtelserne (habitatdirektivet, vandrammedirektiverne og havstrategidirektivet
mv.) og efter en konkret vurdering, f.eks. en merudledning af fosfor fra et specifikt havbrug i
et område., som vurderes at kunne tåle dette.

Specific needs concerning jobs, the environment, climate change mitigation and
adaptation and promotion of innovation
Arbejdspladser
 Færdigheder og udvikling af best practice
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Miljø og klima
 Investeringer til forøget produktion på et bæredygtigt grundlag herunder økologi
 Høj grad af recirkulation og fuld recirkulation er introduceret i en del af sektoren. Der
er behov for at udbrede de nye teknologier gennem investeringer og udvikling
 Der er behov for nye metoder og teknologier til at begrænse brug af medicin (bl.a.
med henblik på øget dyrevelfærd) samt udledning af medicin og hjælpestoffer
 Fjernelse af spærringer og anden vandløbsrestaurering
 Bedre integration mellem akvakulturproduktion og naturområder
Innovation
 Ny teknologi og investeringer i omkostningseffektiv produktion herunder havbrug

Union priority

3 - Fostering the implementation of the CFP

Strengths
Dataindsamling







Stor ekspertise hos hovedaktørerne
Gennemført siden 2002
Tilstrækkelig kapacitet tilgængelig til at forvalte et større dataindsamlingsprogram
Få partnere involveret i dataindsamlingsarbejde
Fælles regler for alle EU’s medlemsstater
Godt samarbejde med Kommissionen

Kontrol og håndhævelse
 God basisuddannelse og faglig basisviden
 Hele kontrolkæden er samlet i én styrelse (NaturErhvervstyrelsen), som varetager alle
processer fra planlægning til afgørelse, på nær kontrol af import og reeksport under
IUU-forordningen, som varetages af Fødevarestyrelsen efter delegation
 Kontrollørerne er gode til dialog og konflikthåndtering
 Kontrollørerne kan løse alle kontrolopgaver
 Kontrollørerne kan hurtigt omstille fra fokus på en kontrolaktivitet til en anden
 God adgang til og anvendelse af data til kontrol
 God dokumentation af kontrol og kvalitet
 Erfaring med at måle hvilken kontrol, der giver effekt

Weaknesses
Dataindsamling
 Mangel på sammenhæng mellem dataleverandør og databruger
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 Mangel på harmonisering af dataindsamling i henhold til forskellige forordninger
 Indsamlings- og analysemetoderne har ikke udviklet sig og er lavteknologisk
Kontrol og håndhævelse







Ikke tilstrækkelig oplæring i nye kontrol- og indberetningssystemer
Manglende gennemsigtighed for kunden mht. hvorfor de udtages til kontrol
Utilstrækkelig performance på IT-systemer
Tilfælde af mangel på ensartet sagsdokumentation
Kvantitative EU-kontrolmål giver nogle gange forkert prioriteret kontrol
Ufleksibel arbejdstilrettelæggelse

Opportunities
Dataindsamling







Data i medfør af DCF kan også bidrage til viden relevant for MSFD
Fiskeridata kan linkes til miljødata
Større regionalt samarbejde
Udvikle samarbejdet med interessenter
Metodeudvikling
Udvikling af tværnationale aftaler om udvikling og implementering af
dataindsamlingsprogrammer
 Udvikling af samlede nationale dataindsamlings- og overvågningsprogramme
Kontrol og håndhævelse








Metoder til bedre indlæring af regler
Mere dialog med erhvervet om kontrolresultater
Mere effektdokumentation
Nye kontrolmetoder og værktøjer (eks. kort og kamera)
Mere ensartethed i kontroludførslen
Systematisk opsamling af relevante erfaringer fra den fysiske kontrol
Datadrevet kontrol – erhvervet skal have ansvaret for at rette egne data på anmodning

Threats
Dataindsamling
 At der ikke sker en koordinering imellem dataindsamlingsforordningen og
kontrolforordningen
 Omkostningstung og ikke tidssvarende R/V skibskapacitet
Kontrol og håndhævelse
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For få kontrollører i forhold til spredningen i opgaveporteføljen
Kompleksitet i kommende EU-regler kræver mere kontrol end der er ressourcer til
Større krav til dokumentation tager ressourcer fra den fysiske kontrol
Fiskerikontrollen indgår i en kontrolmyndighed med et erhverv (landbrug), der er
langt større og tager mere fokus
 Underkendelser fx som følge af regler om konditionalitet i tilskudssager

Identification of needs on basis of the SWOT analysis
Dataindsamling
På baggrund af ovenstående er det i samarbejde med partnerskabet vurderet, at de mest
centrale behov er som følger:
 Udvikling og innovation
 Samkøring af fiskeridata og miljødata, for at give mulighed for faktabaseret
innovation inden for både fiskeri og miljø
 Udvikle samarbejde med interessenter
 Fremme transnationalt samarbejde
 Harmonisering af dataindsamling
Kontrol og håndhævelse
På baggrund af ovenstående er det i samarbejde med partnerskabet vurderet, at de mest
centrale behov er som følger:






Udvikling af it-systemer
Udvikling af effektbaseret kontrol
Regelforenkling
Fornyelse af materiel til mere energivenlig brug
Ressourceeffektiv tilrettelæggelse af arbejdsgange

SWOT analysis consistency with the Multiannual National Strategic Plan for
aquaculture
Ikke relevant.

SWOT analysis consistency with the progress to achieve good environmental status
through the development and implementation of MSFD
Dataindsamling
 Data kan i medfør af DCF indirekte bidrage til støtte for MSFD
 Udvikling af tværnationale aftaler om udvikling og implementering af
dataindsamlingsprogrammer
 Udvikling af samlede nationale dataindsamlings- og overvågningsprogrammer
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Kontrol og håndhævelse
Kontrolindsatsen i relation til havstrategidirektivet vurderes at ligge inden for rammerne af
den generelle indsats i forhold til den fælles fiskeripolitik og Natura 2000.

Specific needs concerning jobs, the environment, climate change mitigation and
adaptation and promotion of innovation
Dataindsamling
Miljø og klima
 Samkøring af fiskeridata og miljødata, for at give mulighed for fakta baseret
innovation inden for både fiskeri og miljø
Innovation
 Udvikling og innovation
 Samkøring af fiskeridata og miljødata, for at give mulighed for fakta baseret
innovation inden for både fiskeri og miljø
Kontrol og håndhævelse
Miljø og klima
 Fornyelse af materiel til mere energivenlig brug
Innovation
 Udvikling af IT-systemer

Union priority

4 - Increasing employment and territorial cohesion

Strengths







God adgang til traditionelt rige fiskeområder
Fiskeri som grundlag for stærk servicesektor
Råder over fiskerimuligheder efter både konsumfisk og industrifisk
Fiskerihavnenes centrale rolle som vækstmotorer især i udkantsområder
Natur og maritime kulturværdier som grundlag for udvikling af stedbundne ressourcer
Traditionelt stærk kystturisme

Weaknesses
 Mange fiskeriområder er præget af relativ høj nedgang i befolkningstal og
beskæftigelse
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Høj gennemsnitsalder i det primære fiskeri kan virke som en barriere for udvikling
Generelt lavere uddannelsesniveau
Mangler vækstorientering inden for kystturisme
Mange fiskeriområder har nedgang i beskæftigelsen inden for fiskerisektoren
Mange små havne med vigende fiskerisektor og med faldende lokaløkonomisk
betydning

Opportunities
 Styrke fiskerihavne som vækstcentre og udvikling af følgevirksomheder i
fiskerihavne, herunder bosætning, turisme, offshore mv.
 Udvikle turisme, herunder kystturismen oplevelsesøkonomi og det rekreative fiskeri
 Styrke viden og samarbejdsrelationer ved udvikling af netværk på tværs af sektorer,
brancher og vidensinstitutioner kan skabe nytænkning og innovation
 Udnytte nye trends i madkulturen med nye produkter, afsætning mv.
 Forbedre og forny distribution og afsætning især for mindre fiskerier og nye produkter
 Skabe bedre sammenhæng mellem bosætning og erhvervsudvikling som vækststrategi
 Bedre udnyttelse af områdernes styrke ved at diversificere økonomien
 Forbedre servicefaciliteter
 Større sammenhæng og satsning mellem energiomstilling, fx vindenergi og udvikling
af fx havne, småøer og kystområder
 Mulighed for øget akvakulturproduktion bl.a. i havneområder

Threats
 Nedgang i befolkningstallet kan forringe ressourcegrundlaget for vækst og udvikling
 Fiskerisektorens strukturudvikling koncentrer den økonomiske aktivitet på få store
havne, hvilket påvirker erhvervsudvikling og beskæftigelse i mindre kyst- og
fiskersamfund
 Nedgang i beskæftigelse og arbejdssteder i fiskeriområderne reducerer mulighed for
vækst og udvikling
 Nedgang i kystturismen

Identification of needs on basis of the SWOT analysis
På baggrund af ovenstående er det i samarbejde med partnerskabet vurderet, at de mest
centrale behov er som følger:
 Diversificering af økonomien og jobskabelse
 Understøtte en innovativ, kompetenceopbyggende og entreprenørskabende udvikling
 Vidensoverførsel og informationsaktioner nødvendig til udvikling og anvendelse af
CLLD til at sikre projekters tilknytning til området
 Fremme etablering og udvikling af nye virksomheder samt basale servicefaciliteter
bl.a. i havnemiljøer
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 Understøtte nye afsætnings- og markedsinitiativer, herunder ’short supply chain’initiativer og initiativer der kan forbedre kvalitet, friskhed og pris
 Understøtte udvikling af turismen i fiskeriområderne, især kystturismen
 Understøtte og udvikle en bæredygtig udvikling af kystfiskeriet
 Understøtte kystfiskeriet og fiskersamfundene som kulturbærende element

SWOT analysis consistency with the Multiannual National Strategic Plan for
aquaculture
Ikke relevant.

SWOT analysis consistency with the progress to achieve good environmental status
through the development and implementation of MSFD
Ikke relevant.

Specific needs concerning jobs, the environment, climate change mitigation and
adaptation and promotion of innovation
Arbejdspladser





Diversificering af økonomien og jobskabelse
Understøtte en innovativ, kompetenceopbyggende og entreprenørskabende udvikling
Vidensoverførsel og informationsaktioner nødvendig til udvikling
Fremme etablering og udvikling af nye virksomheder samt basale servicefaciliteter
bl.a. i havnemiljøer
 Understøtte nye afsætnings- og markedsinitiativer, herunder ’short supply chain’initiativer
 Udvikle havnemiljøer, erhverv og fiskersamfund bl.a. gennem samarbejde på tværs af
sektorer, herunder gennem bidrag til grøn omstilling
 Understøtte udvikling af turismen i fiskeriområderne, især kystturismen
Miljø og klima
 Udvikle havnemiljøer, erhverv og fiskersamfund bl.a. gennem samarbejde på tværs af
sektorer, herunder gennem bidrag til grøn omstilling
Innovation
 Understøtte en innovativ, kompetenceopbyggende og entreprenørskabende udvikling
 Vidensoverførsel og informationsaktioner nødvendig for udvikling

Union priority
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Strengths
 Geografisk placering mellem fiskebestandene i Nordatlanten og markedet i EU
 Placering i værdikæden som forarbejder af primære råvarer og som underleverandør af
halvfabrikata til udenlandsk forarbejdning og som leverandør af fiskemel og -olie
 Bredt produktsortiment
 Gode kunderelationer
 En voksende del af produktionen er MSC-certificeret
 Økologisk akvakulturproduktion

Weaknesses








Lavt forbrug af fisk i Danmark
Højt løn- og omkostningsniveau
Afhængighed af råvareforsyning i hele det nordatlantiske område
Fiskemel- og -olieindustrien særlig afhængig af danske landinger af industrifisk
Mange relativt små virksomheder
Svag distributionskæde fra mindre havne
Manglende midler til markedsføring af certificerede og økologiske produkter

Opportunities
 Fortsat teknisk udvikling og innovation
 Voksende international handel og stigende global efterspørgsel efter fisk og
fiskerivarer samt fiskemel og -olie til anvendelse i akvakultur
 Stigende krav fra forbrugere og supermarkedskæder om bæredygtighed, kvalitet,
fødevaresikkerhed og økologiske produkter
 Nye anvendelsesmuligheder i forbindelse med landingsforpligtelsen (”uønskede
fangster”)
 Øge andelen inden for højprissegmentet
 Stigende fokus på sundhed
 Forøgelse af efterspørgslen fra danske forbrugere
 ASC-certificering i akvakultur

Threats
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Skærpet international konkurrence på lønomkostninger og priser
Mangel på råvarer (især industrifisk)
Fødevaresikkerhed – skærpede regler og standarder, fødevareskandaler
Problemer med rekruttering af arbejdskraft
Manglende råvareforsyning
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Identification of needs on basis of the SWOT analysis
På baggrund af ovenstående er det i samarbejde med partnerskabet vurderet, at de mest
centrale behov er som følger:
 Forbedring af markedsordningen for fiskevarer og akvakulturprodukter
 Udvikling og innovation
 Investeringer i ny teknologi med henblik på nye produkter, ny organisation og nye
markeder
 Kvalitet, sporbarhed, mærkning og certificering
 Vidensdeling, netværk og samarbejde med tekniske og videnskabelige institutioner
 Særlige indsatser for innovation og vidensopbygning i mindre virksomheder
 Indsatser til håndtering og udnyttelse af uønskede fangster
 Indsatser vedrørende svagheder i distributionsnetværket og logistik, særligt fra mindre
havne
 Indsatser rettet mod forbrugerne vedrørende afsætning, kvalitet, image og viden om
sektoren og den fælles fiskeripolitik
 Indsatser for at forøge forbruget af fisk på hjemmemarkedet

SWOT analysis consistency with the Multiannual National Strategic Plan for
aquaculture
Ikke relevant.

SWOT analysis consistency with the progress to achieve good environmental status
through the development and implementation of MSFD
Ikke relevant.

Specific needs concerning jobs, the environment, climate change mitigation and
adaptation and promotion of innovation
Arbejdspladser
 Investeringer i ny teknologi med henblik på nye produkter, ny organisation og nye
markeder
 Indsatser for at forøge forbruget af fisk på hjemmemarkedet
Miljø og klima
 Indsatser til håndtering og udnyttelse af uønskede fangster
Innovation
 Udvikling og innovation
 Vidensdeling, og samarbejde med tekniske og videnskabelige institutioner
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 Særlige indsatser for innovation og vidensopbygning i mindre virksomheder
 Indsatser til håndtering og udnyttelse af uønskede fangster

Union priority

6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy

Strengths
 Stor tradition for, at myndighederne deler nødvendige og relevante informationer
tværsektorielt i Danmark.

Weaknesses
 Mangelfuld viden, data og kortlægning i forbindelse med økosystemforvaltning,
havstrategiindsatser og marine habitater i Natura 2000-udpegninger

Opportunities
 Marine beskyttede områder, herunder Natura 2000-områder kan bidrage positivt til
beskyttelse af marine habitater og truede arter.
 Tilvejebringelse af yderligere viden om havmiljøet og mulige forvaltningstiltag under
havstrategiens indsatsprogram og Natura 2000-planerne kan bidrage til at forbedre
miljøtilstanden i havet.

Threats
 Stort pres på havets økosystem, herunder kumulative effekter på grund af flere
aktiviteter på havet

Identification of needs on basis of the SWOT analysis
På baggrund af ovenstående er det i samarbejde med partnerskabet vurderet, at de mest
centrale behov er som følger:
 Indsamling af viden om fx:
o Økosystemers samspil og funktion
o Bundtrawlingseffekt på havbunden
o Hårdbundens betydning for biodiversiteten, herunder genoprettelse af den
hårde bund
o Vurdering af effekten af beskyttede områder på produktionen i
bunddyrssamfundene, herunder i hvilken grad en evt. merproduktion vil
forplante sig i økosystemet som fisk, og i så fald, hvilke økonomiske
konsekvenser det vil have
o Undervandsstøjs effekt på fisk, havpattedyr og andre marine organismer

EN
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 Overvågning/kortlægning af fx
o Habitatkortlægning og biodiversitetskortlægning med henblik på beskyttede
områder.
o Overvågning af effekter af beskyttelsestiltag (eks. genopretning)
o De ydre farvande, særligt i Nordsøen
o Støjniveauet i de danske farvande (udvikling af støjregistrering, evt. i
internationalt samarbejde)
o Forekomster af hestemusling i danske farvande (8 kendte områder i DK)
o Længden af fisk i toppen af fødekæden
o Forholdet mellem invasive arter og hjemmehørende arter, herunder
påvirkningen af invasive arter
o Haploopssamfund, søfjersamfund og andre sårbare havbundssamfund.
o Ål og børsteorm i Nordsøen
o Havbundsarealet, der påvirkes af trawl, klapning, større anlægsarbejder,
råstofindvinding mv.
 Registrering af mikroplastik
 Udvikling af nye biodiversitetsindikatorer for at styrke beskrivelse af
biodiversitetstilstanden
 Viden om økologiske effekter af marint affald og dets betydning i forhold til andre
presfaktorer på det marine miljø
 Udvikling af bedre metoder til at beskrive værdien af et sundt havmiljø og ikke mindst
omkostningerne ved en forringelse af havmiljøet

De generelle udfordringer for forvaltningen af det marine miljø (miljøfremmede stoffer,
næringssalte, fiskeri) slår også igennem i forhold til de specifikke arter og naturtyper i Natura
2000-områder. Der kan være eller opstå behov, særligt i forhold til Natura 2000-områder, for
at understøtte en særlig indsats for at forbedre tilstanden for arter og naturtyper, fx gennem
reducering af eksisterende presfaktorer (eutrofiering mv.), forstyrrelser o.l. En stor del
af indsatsen i forhold til disse faktorer sker allerede gennem generel regulering (f.eks.
reduktion i tilledninger af næringssalte), men der kan være behov for at udvikle metoder til at
gennemføre lokale indsatser samt at støtte disse, herunder evt. genopretning af marine
naturtyper eller levesteder for marine arter. Der vil endvidere kunne være behov for at
forbedre vidensgrundlaget for marine arter og naturtyper med henblik på bl.a.:
 At vurdere behov for og metoder til genopretning af marin natur som led i
forvaltningen, herunder retablering af stenrev
 At skabe grundlag for en effektiv naturbeskyttelse og – forvaltning, herunder
kortlægge forekomster af arter og naturtyper og vurdere effekter af indsats
 At kunne vurdere samspillet mellem udpegningsgrundlag og klimaændringer,
herunder betydningen af stigende havspejl og samspil med de kystnære områder,
stigende vandtemperaturer mv.
 At udvikle tilstandsvurderingssystemer og overvågningsmetoder for marine arter og
naturtyper
Maritim overvågning (CISE)
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Ingen aktuelle behov identificeret. Efter vedtagelse af EU’s Maritime Sikkerhedsstrategi i juni
2014 afventes nu den tilhørende handlingsplan, som er under udarbejdelse. Programmet vil
ikke omfatte en indsats til fremme af maritim overvågning i regi af CISE (Common
Information Sharing Environment), da der er ikke aktuelt identificeret behov. Den maritime
overvågning i Danmark er allerede koordineret af én offentlig myndighed.

SWOT analysis consistency with the Multiannual National Strategic Plan for
aquaculture
Ikke relevant.

SWOT analysis consistency with the progress to achieve good environmental status
through the development and implementation of MSFD
Der er i den danske havstrategi peget på behovet for yderligere undersøgelser af det marine
miljø på en række områder. IMP´en vil således kunne komplimentere indsatser under
EHFF´ens øvrige indsatser. Eksempelvis inden for områder som:
 Vurdering af behov for og metoder til genopretning af marin natur som led i
forvaltningen
 Vurdering af forskellige aktiviteters påvirkning af den marine natur og mulighederne
for andre anvendelsesmuligheder
Udvikling af tilstandsvurderingssystemer og overvågningsmetoder for marine arter og
naturtyper

Specific needs concerning jobs, the environment, climate change mitigation and
adaptation and promotion of innovation
Miljø og klima
 Alle de ovenstående identificerede behov
Innovation
 Udvikling af bedre metoder til at beskrive værdien af et sundt havmiljø og ikke mindst
omkostningerne ved en forringelse af havmiljøet
 At udvikle tilstandsvurderingssystemer og overvågningsmetoder for marine arter og
naturtyper
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2.2 Context indicators presenting the initial situation

Union priority

1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative,
competitive and knowledge based fisheries

Context indicator
presenting the initial
situation

Baseline
year

1.1.a - Fishing fleet (number
of vessels)

2013

Value

2,787.00

Measurement unit

Source
of
informat
ion

Comment /
Justification

number of vessels

NaturErhver
vstyrelsens
fartøjsregist
er

Detaljerede
oplysninger om
flådens kapacitet
fordelt på segmenter i
Kapacitetsrapporten
2013 side 1 og Annex
2
Link:
http://naturerhverv.dk/
fileadmin/user_upload
/NaturErhverv/Filer/F
iskeri/Kort_statistik/S
tatistik2/Den_danske_
erhvervsfiskerflaade_t
abel1.pdf

1.1.b - Fishing fleet (kW)

2013

236,567.00

kW

NaturErhver
vstyrelsens
fartøjsregist
er

Detaljerede
oplysninger om
flådens kapacitet
fordelt på segmenter i
Kapacitetsrapporten
2013 side 1 og Annex
2
Link:
http://naturerhverv.dk/
fileadmin/user_upload
/NaturErhverv/Filer/F
iskeri/Kort_statistik/S
tatistik2/Den_danske_
erhvervsfiskerflaade_t
abel1.pdf

1.1.c - Fishing fleet (GT)

2013

68,049.00

GT

NaturErhver
vstyrelsens
fartøjsregist
er

Detaljerede
oplysninger om
flådens kapacitet
fordelt på segmenter i
Kapacitetsrapporten
2013 side 1 og Annex
2
Link:
http://naturerhverv.dk/
fileadmin/user_upload
/NaturErhverv/Filer/F
iskeri/Kort_statistik/S
tatistik2/Den_danske_
erhvervsfiskerflaade_t
abel1.pdf
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Context indicator
presenting the initial
situation

Baseline
year

Value

1.2 - Gross value added per
FTE employee

2012

165.00

1.3 - Net profit

2012

50.30

Measurement unit

Source
of
informat
ion

Comment /
Justification

thousand Euros per FTE
employee

Danmarks
Statistik,
DCF

Kurs 7,45

thousand Euros

Danmarks
Statistik,

Kurs 7,45

DCF
1.4 - Return on investment of
fixed tangible assets

2012

4.70

%

Danmarks
Statistik

1.5.a - Indicators of biological
sustainability - sustainable
harvest indicator

2013

1.20

number

Kapacitetsra
pporten
2013

Vægtede gennemsnit
for alle relevante
fartøjssegmenter på
baggrund af deres
bruttonage.
Detaljerede
oplysninger i
Kapacitetsrappporten
2013 side 12-14.

1.5.b - Indicators of biological
sustainability - stocks-at-risk
indicator

2013

1.90

number

Kapacitetsra
pporten
2013

Vægtede gennemsnit
for alle relevante
fartøjssegmenter på
baggrund af deres
bruttonage.
Detaljerede
oplysninger i
Kapacitetsrappporten
2013 side 12-14.

EN

1.6 - Fuel efficiency of fish
capture

2012

1.7.a - Extent of the seabed
significantly affected by
human activities for the
different substrate types

2014

0.16

0.00

litres fuel/ tonnes landed catch

%

31

NaturErhver
vstyrelsens
fartøjsregist
er

Link:

NaturErhver
vstyrelsen.

Der er ikke udviklet et
samlet værktøj til at
vurdere fiskeriets
påvirkning af
havbundens integritet.
Fiskeripåvirkning af
havbundens habitater
er et produkt af, i
hvilken grad de
konkrete redskaber
påvirker et givent

http://naturerhverv.dk/
fileadmin/user_upload
/NaturErhverv/Filer/F
iskeri/Kort_statistik/S
tatistik2/Den_danske_
erhvervsfiskerflaade_t
abel1.pdf
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Context indicator
presenting the initial
situation

Baseline
year

Value

Measurement unit

Source
of
informat
ion

Comment /
Justification

habitat, hvor ofte
området bliver
påvirket og
habitaternes robusthed
overfor denne
påvirkning.
Der henvises til DTUrapport 255-2012.
Link:
http://naturerhverv.dk/
fileadmin/user_upload
/NaturErhverv/Filer/T
vaergaaende/EUarbejdet/Fiskerireform
_20142020/AMKW__DTU_rapport/255_2
012_biologisk_forstyr
relse_baggrundsnotat
_til_havstrategi_1_.pd
f

Der er både EU og
nationale projekter
igangsat.

1.7.b - Rates of incidental
catches of cetaceans in
fisheries

2014

0.00

by-catch per unit effort

NaturErhver
vstyrelsen.
Opgørelser
fra ICES:
WGBYC
2014 Link
til rapport:
http://tinyur
l.com/WGB
YC2015

Kattegat/Bælthavet
(III as, b, og c)
mellem 15 og 29
marsvin pr 1000
havdage øvre og
nedre 95%
konfidensgrænser.

Nordsøen (IV,VIID
og IIIA) mellem 27
og 45 pr 1000
havdage (øvre og
nedre 95%
konfidensgrænser).
Marsvin er den mest
almindelige hval i
danske farvande. Der
forekommer også
andre hvaler samt
delfiner, men i lavere
antal. Det forudsættes
således, at bifangst af
marsvin udgør det
største problem i
forhold til utilsigtet
bifangst af hvaler i
danske farvande.

Der eksisterer ikke
samlede værdier for
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Context indicator
presenting the initial
situation

Baseline
year

Value

Measurement unit

Source
of
informat
ion

Comment /
Justification

bifangstrater af
havpattedyr i danske
farvande.

De anførte værdier
ovenfor fra
Kattegat/Bælthavet er
baseret på danske data
men det for Nordsøen
er opgørelser fra ICES
med data fra hhv.
Danmark og fra de
lande der rapporterer
til ICES tekniske
bifangstgruppe,
WGBYC (primært
Danmark og UK)

EN

1.8.a - Number of employed
(FTE) including male and
female

2012

1,556.00

FTE

Danmarks
Statistik,
DCF

FTE norm lig 1665
timer

1.8.b - Number of employed
(FTE) female

2012

71.00

FTE

Danmarks
Statistik,
Registerbas
eret
Arbejdsstyr
kestatistik
(RAS)

Opgivet i antal
personer. Findes ikke
opdelt på køn i FTE

number

Fiskeriets
Arbejdsmilj
øråd

Arbejdsulykkerne er
opgjort som samlet
antal
anmeldelsespligtige
arbejdsulykker og
dødsfald blandt
erhvervs- og bierhvervsfiskere under
dansk flag i Danmark.
I EU er der
anmeldelsespligt efter
3 dage, mens det i
Danmark er 1 dag.

%

NaturErhver
vstyrelsen

Udregnet på baggrund
af de opgivne tal for
beskæftigede
(Danmarks Statistik,
RAS) og
arbejdsulykker
(Fiskeriets

1.9.a - Number of workrelated injuries and accidents

2013

27.00

1.9.b - % of work-related
injuries and accidents to total
fishers

2013

1.39

33

Link:
http://webfd.fd.dk/stat
/Faste
tabeller/Beskaeftigels
e/koenp3.html

EN

Context indicator
presenting the initial
situation

Baseline
year

Value

Measurement unit

Source
of
informat
ion

Comment /
Justification

Arbejdsmiljøråd)

1.10.a - Coverage of Natura
2000 areas designated under
the Birds and Habitats
directives

2013

18,722.00

Km²

Naturstyrels
en

1.10.b - Coverage of other
spatial protection measures
under Art. 13.4 of the
Directive 2008/56/EC

2013

0.00

Km²

Naturstyrels
en

Union priority

EN

Danmark har ikke
andre typer af
beskyttede marine
områder.

2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative,
competitive and knowledge based aquaculture

Context indicator
presenting the initial
situation

Baseline
year

Value

Measurement unit

Source
of
informat
ion

Comment /
Justification

2.1 - Volume of aquaculture
production

2012

43,727.00

tonnes

Danmarks
Statistik
(REGNAK
V1)

Opgjort pr. 14.
februar 2014

Danmarks
Statistik,
DCF

Kurs 7,45

Danmarks
Statistik

Kurs 7,45

2.2 - Value of aquaculture
production

2012

2.3 - Net profit

2012

155,000.00

5,200.00

thousand Euros

thousand Euros
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Link:
http://naturerhverv.dk/
fileadmin/user_upload
/NaturErhverv/Filer/F
iskeri/Kort_statistik/S
tatistik2/Kommercielt
_aktive_akvakulturanl
aeg_efter_enhed_og_
anlaegstype_tabel40.p
df

Link:
http://naturerhverv.dk/
fileadmin/user_upload
/NaturErhverv/Filer/F
iskeri/Kort_statistik/S
tatistik2/Kommercielt
_aktive_akvakulturanl
aeg_efter_enhed_og_
anlaegstype_tabel40.p
df
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Context indicator
presenting the initial
situation

Baseline
year

2.4 - Volume of production
organic aquaculture

2014

2.5 - Volume of production
recirculation system

2012

Value

Measurement unit

Source
of
informat
ion

Comment /
Justification

1,300.00

tonnes

Dansk
Akvakultur

Inkluderer dambrug,
avlsdambrug, havbrug
og
linemuslingeanlæg.

10,092.00

tonnes

Danmarks
Statistik
(REGNAK
V1)

Modeldambrug type
1: 4.354 tons
Modeldambrug type
3: 5.738 tons
Link:
http://www.statistikba
nken.dk/statbank5a/se
lectvarval/define.asp?
PLanguage=0&subwo
rd=tabsel&MainTable
=REGNAKV1&PXSI
d=164226&tablestyle
=&ST=SD&buttons=
0

2.6.a - Number of employed
(FTE) including male and
female

2012

2.6.b - Number of employed
(FTE) female

2012

278.00

FTE

Danmarks
Statistik

Estimeret FTE
(lønmodtagere)
Link:
http://webfd.fd.dk/stat
/Faste
tabeller/Beskaeftigels
e/koenp3.html

33.00

FTE

Danmarks
Statistik

Estimeret FTE
(lønmodtagere)
Link:
http://webfd.fd.dk/stat
/Faste
tabeller/Beskaeftigels
e/koenp3.html

2.7 - Mængde af
akvakulturproduktionen, der
er certificeret (ASC)

Union priority

EN

2014

2,200.00

tons

Dansk
Akvakultur

3 - Fostering the implementation of the CFP
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Context indicator
presenting the initial
situation

Baseline
year

Value

Measurement unit

Source
of
informat
ion

3.A.1 - Total number of
serious infringements in the
MS in the last 7 years

2013

182.00

number

NaturErhver
vstyrelsen

3.A.2 - Landings that are
subject to physical control

2013

5.00

%

NaturErhver
vstyrelsen,
Center for
Kontrol

3.A.3.a - Existing resources
available for control - Control
vessels and aircrafts available

2014

3.00

number

NaturErhver
vstyrelsen,
Center for
Kontrol

3.A.3.b - Existing resources
available for control - Number
of employed (FTE)

2013

208.00

FTE

NaturErhver
vstyrelsen,
Center for
Kontrol

3.A.3.c - Existing resources
available for control Budgetary allocation
(evolution last 5 years)

2013

25,350.00

thousand Euros

NaturErhver
vstyrelsen

Comment /
Justification

3.877 ud af 83.800
landinger

Gennemsnitsberegnin
g for perioden 20092013. Kurs 7,45.

2013: 27.060 tusind
euro
2012: 25.302 tusind
euro
2011: 23.678 tusind
euro
2010: 26.228 tusind
euro
2009: 24.483 tusind
euro

NB: der er forskel på
principperne for
fordeling af
fællesfunktioner før
og efter 2011, grundet
fusion i 2011, hvor
Fiskeridirektoratet
blev fusioneret til
NaturErhvervstyrelse
n.

EN

3.A.3.d - Existing resources
available for control - Vessels
equipped with ERS and/or
VMS

2014

430.00

number

NaturErhver
vstyrelsens
fartøjsregist
er

3.B.1 - Data Collection
Measures - Fulfilment of data
calls under DCF

2012

100.00

%

DTU Aqua
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Union priority

4 - Increasing employment and territorial cohesion

Context indicator
presenting the initial
situation

Baseline
year

4.1.a - Extent of coastline

2014

4.1.b - Extent of main
waterways
4.1.c - Extent of main water
bodies

Union priority

Value

Measurement unit

Source
of
informat
ion

7,314.00

Km

Danmarks
Statistik

2014

69,000.00

Km

Naturstyrels
en

2014

700.00

Km²

Danmarks
Statistik

Comment /
Justification

5 - Fostering marketing and processing

Context indicator
presenting the initial
situation

Baseline
year

5.1.a - N° of Pos

2014

5.1.b - N° of associations of
POs

Value

Measurement unit

Source
of
informat
ion

2.00

number

NaturErhver
vstyrelsen

2014

0.00

number

NaturErhver
vstyrelsen

5.1.c - N° of IBOs

2014

0.00

number

NaturErhver
vstyrelsen

5.1.d - N° of producers or
operators per PO

2014

850.00

number

Danske
Fiskeres
PO,
Pelagisk PO

Comment /
Justification

Danske Fiskeres PO:
839
Pelagisk PO: 11

Operatører er opgjort
som fartøjer. NAER
har ikke adgang til
medlemsoplysninger.

EN

5.1.e - N° of producers or
operators per association of
POs

2014

0.00

number

NaturErhver
vstyrelsen

Ingen
sammenslutninger af
PO’er i DK

5.1.f - N° of producers or
operators per IBO

2014

0.00

number

NaturErhver
vstyrelsen

Ingen IBO’er i DK
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Context indicator
presenting the initial
situation

Baseline
year

5.1.g - % of producers or
operators member of PO

2014

5.1.h - % of producers or
operators member of
association of POs

Measurement unit

Source
of
informat
ion

Comment /
Justification

50.00

%

NaturErhver
vstyrelsen,
Center for
Kontrol

Opgjort på grundlag
af aktive fartøjer.
Halvdelen af disse har
lille aktivitet. Hvis der
ses væk fra disse er
procenten 80.

2014

0.00

%

NaturErhver
vstyrelsen

Ingen
sammenslutninger af
PO’er i DK

5.1.i - % of producers or
operators member of IBO

2014

0.00

%

NaturErhver
vstyrelsen

Ingen IBO’er i DK

5.2.a - Annual value of
turnover of EU marketed
production

2013

335,570.00

thousand Euros

NaturErhver
vstyrelsen

5.2.b - % of production placed
on the market (value) by POs

2013

84.60

%

NaturErhver
vstyrelsen
(estimeret)

5.2.c - % of production placed
on the market (value) by
association of POs

2014

0.00

%

NaturErhver
vstyrelsen

Ingen
sammenslutninger af
PO’er i DK

5.2.d - % of production placed
on the market (value) by IBOs

2014

0.00

%

NaturErhver
vstyrelsen

Ingen IBO’er i DK

5.2.e - % of production placed
on the market (volume) by
POs

2013

74.10

%

NaturErhver
vstyrelsen
(estimeret)

5.2.f - % of production placed
on the market (volume) by
association of POs

2014

0.00

%

NaturErhver
vstyrelsen

Ingen
sammenslutninger af
PO’er i DK

5.2.g - % of production placed
on the market (volume) by
IBOs

2014

0.00

%

NaturErhver
vstyrelsen

Ingen IBO’er i DK

5.2.h - Årlig import og eksport
målt på mængde og værdi per
art

2013

0.00

Se bilag 8

NaturErhver
vstyrelsen

Se tabel i bilag 8

Union priority
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Value

6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy
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Context indicator
presenting the initial
situation

Baseline
year

Value

6.1 - Common Information
Sharing Environment (CISE)
for the surveillance of the EU
maritime domain

2014

25.00

6.2.a - Coverage of Natura
2000 areas designated under
the Birds and Habitats
directives

2013

18,722.63

Measurement unit

Source
of
informat
ion

Comment /
Justification

%

Værnsfælles
Forsvarsko
mmando

Det er Værnsfælles
Forsvarskommando
opfattelse, at den
nationale mangel på
elektronisk
informationsudveksling, mellem
de 7 parter i CISE
koncepten, ligger
lavere end EU
gennemsnittet og er
på omkring 25 %
(gap). Dette baseres
på, at der foregår en
ganske udmærket og
behovs-drevet
informationsudvekslin
g mellem de
marinerelaterede
statslige aktører.

Km²

Naturstyrels
en

Beskyttede marine
områder er i Danmark
Natura 2000-områder.
Natura 2000områderne er ikke
tidsbegrænsede.
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3. DESCRIPTION OF THE STRATEGY
3.1 Description of the strategy of the Operational Programme
Grundlaget for strategien er SWOT- og behovsanalysen (kapitel 2.1.). Foruden de i
programmet identificerede styrker, svagheder, trusler, muligheder og behov, tager strategien
udgangspunkt i regeringens nationale mål og prioriteter samt erfaringer fra tidligere
programperioder.
Det overordnede formål med Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet er at bidrage til EU’s
2020-mål om smart, inkluderende og bæredygtig vækst. Derudover er det centralt at bidrage
til en gennemførelse af den fælles fiskeripolitiks målsætninger om en bæredygtig udnyttelse
af havets ressourcer, herunder gennemførelse af den integrerede maritime politik og
implementering af havstrategidirektivet, Natura 2000-direktiverne samt at bidrage til
vandrammedirektivets målsætninger. Endelig vil der i erhvervets anbefalinger til
fødevareministeren ”Nye rammer ny vækst” være områder som vil kunne understøttes
gennem programmet.
Strategien er udtryk for en tematisk koncentration på de områder, hvor midlerne vurderes at
kunne bidrage til at styrke målene mest muligt i forhold til de behov, der er identificeret i
SWOT- og behovsanalysen. Valget af indsatser skal også ses i sammenhæng med andre
eksisterende ordninger på nationalt og EU-niveau, som skal bidrage til innovation,
beskæftigelse, uddannelse samt natur- og miljøbeskyttelse. Inden for den bevillingsmæssige
ramme vil programmet fokusere på at fremme konkurrenceevne, miljøbeskyttelse og
beskæftigelse. Som udtryk for fokusering af indsatsen vil der være en række udfordringer og
behov som er identificeret i SWOT-analysen, men som ikke er prioriteret i programmet,
hvilke fremgår af de enkelte afsnit om identificerede behov i SWOT-analysen.
Fremme af landingsforpligtelsens gennemførelse og fortsat udvikling af et bæredygtigt
kystfiskeri er større prioriterede indsatser, som understøttes af en række foranstaltninger, som
går på tværs af programmets Unionsprioriteter. Der er således en sammenhæng i støtten der
ydes eksempelvis til landingsforpligtelsen, så både aktiviteter under Unionsprioritet 1 for det
primære fiskeri, innovation og havne, og aktiviteter under Unionsprioritet 5 om
markedsudvikling og afsætning bidrager til en helhedsorienteret understøttelse.

Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og
vidensbaseret fiskeri (unionsprioritet 1)
Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet adresserer 4 af de 6 specifikke mål om nedbringelse af
fiskeriets belastning af havmiljøet, beskyttelse og genopretning af akvatisk biodiversitet,
fremme af konkurrenceevne, teknologisk udvikling og innovation.

Specifikt mål a: Et mindre belastet havmiljø pga. fiskeri, herunder færre/ingen uønskede
fangster
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Den Europæiske Hav- og Fiskerifond skal understøtte en målrettet indsats for at bevare og
beskytte hav- og vandmiljøet som ressourcegrundlag for fiskeri samt sikre, at
miljøpåvirkningen fra fiskeriet sker inden for bæredygtige rammer. Målet om mindskelse af
fiskeriets miljøpåvirkning er centralt i reformen af den fælles fiskeripolitik og er således også
et centralt mål i det danske program. Udvikling og investeringer i mere bæredygtige
fiskeredskaber vil bidrage til beskyttelse af det marine miljø, især i Natura 2000- og MSFDområder. Udstyr, der beskytter redskaber og fangster mod pattedyr og fugle, der er beskyttet i
henhold til naturdirektiverne, vil endvidere indgå i indsatsen jf. endvidere afsnit 4.1. om
Natura 2000 indsatsen.
Kravene i forbindelse med indførelse af landingsforpligtelsen vurderes at være en af de største
udfordringer i de kommende år. Programmet vil støtte investeringer, der er nødvendige for at
kunne håndtere uønskede fangster om bord, i fiskerihavnene og i de senere led i værdikæden.

Specifikt mål b: Bedre akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer gennem beskyttelse og
genopretning
Hav- og Fiskerifonden vil medfinansiere relevante aktiviteter i sammenhæng med EU’s
Havstrategidirektiv (2008/56/EC) og Natura 2000 (habitatdirektivet og
fuglebeskyttelsesdirektivet). Med reformen af den fælles fiskeripolitik skal der implementeres
en økosystembaseret fiskeriforvaltning, der begrænser fiskeriets negative påvirkning af de
marine økosystemer. Naturdirektivernes sammenhæng til fiskeripolitikken og de udfordringer,
der ligger i udarbejdelse, forvaltning og monitorering af forvaltnings- og
genopretningsplanerne vil kræve mange ressourcer. Som det fremgår af SWOT-analysen er
der både behov for mere viden, værktøjer og overvågning med henblik på bedre
fiskeriforvaltning og økosystemforvaltning mv. Med indsatsen forventes bidrag til god
miljøtilstand og for eksempel følgende resultater: fokuseret forvaltning af fiskeriaktiviteter i
områder med potentiel risiko for bifangst af marsvin i Natura 2000 områder, udvikling af
modeller, der kan estimere bifangstrater på nationalt niveau med særlig fokus på Natura 2000
områder, udvikling af værktøjer for beskyttelse af habitater og arter i Natura 2000 områder og
i MSFD-områder mv.
Hav- og Fiskerifonden vil desuden medfinansiere relevante aktiviteter i sammenhæng med
EU’s vandrammedirektiv. Ifølge vandrammedirektivet skal der sikres god tilstand for
overfladevand. Vandløbs- og sørestaurering skal sikre forbedring af levestederne for dyre- og
planteliv, herunder skabe kontinuitet i vandløb. For at opnå en forbedring af tilstanden for den
akvatiske fauna og flora er der behov for at gennemføre fysiske forbedringer, som genskaber
mere naturlige vandløb uden spærringer og med større fysisk variation. De fysiske
forbedringer kan bl.a. ske ved at fjerne fysiske spærringer, plante træer langs vandløbene,
udlægge gydegrus, åbne rørlagte vandløb, genslynge vandløb samt etablere bassiner til bl.a.
opsamling af sand.
Foranstaltningen skal genoprette gydepladser og passage for vandrefisk samt forbedre
levestederne for dyre og plantelivet i vandløb og søer. Foranstaltningen vil bidrage til at sikre
en god økologisk tilstand i det akvatiske miljø. Derved skabes bedre forudsætninger for
fiskeriets erhvervsmæssige og rekreative aktiviteter og livskvalitet og levevilkår i områderne
forbedres. I den godkendte danske åleforvaltningsplan, indgår det som bidrag til

EN

41

EN

målopfyldelse i ferskvand, at der sker forbedring af ålehabitatområderne bl.a. via
Vandrammedirektivets implementering.
Foranstaltningerne i den gældende danske PAF (Prioritised Action Framework for Natura
2000) er stadig relevante og foranstaltninger i programmet som indgår i PAF, vil bidrage til
forbedringer af akvatiske habitater i Natura 2000 områder. Jf. endvidere afsnit 4.1. om indsats
i Natura 2000 områder.
Specifikt mål d: Bedre konkurrenceevne og levedygtighed i fiskeriet, herunder kystfiskeri
Det vurderes, at der vil være behov for en særlig målrettet indsats overfor kystfiskeriet.
Fortsat udvikling af kystfiskeriet i Danmark vil blandt andet blive understøttet gennem støtte
til investeringer i udstyr og ombygning af fartøjer. De store fiskerihavne har under
programperioden 2007-2013 modtaget et væsentligt bidrag fra EFF til store
infrastrukturinvesteringer, som har bidraget positivt til at fastholde fangster i full-service
havne, der også er attraktive for udenlandske landinger. Der vil stadig være behov for bidrag
til investeringer i de store fiskerihavne, men de mindre fiskerihavnes betydning for den lokale
økonomi, for kystfiskeriet og for turismen gør, at der vil være behov for særlig indsats overfor
disse.

Specifikt mål e: Styrket teknologisk udvikling og innovation, herunder bedre energieffektivitet
og vidensdeling
Innovation er en af de vigtigste kilder til vækst både for den enkelte virksomhed og for
branchen. Viden og innovation er et gennemgående element i de behov, der er identificeret i
SWOT-analysen, og fortsat innovation samt en udvidelse af fisker-forsker samarbejder og
vidensdeling er grundlaget for investeringer i nye innovative løsninger i det primære fiskeri
og i forarbejdningsindustrien, herunder bl.a. i forhold til bioøkonomi og alternativ anvendelse
af fangsten. Implementeringen af landingsforpligtelsen vil blive understøttet af en særlig
indsats for at indsamle, udvikle og formidle relevant viden til erhvervet. Indsatsen skal
bidrage til at der så vidt muligt sker en effektiv eliminering af uønskede fangster samtidig
med at fiskeriet kan videreføres inden for holdbare driftsmæssige rammer.
Miljømæssigt bæredygtigt, ressourceeffektivt, innovativt, konkurrencedygtigt og
vidensbaseret akvakultur (unionsprioritet 2)
Indsatsen for bæredygtig og innovativ akvakulturproduktion skal først og fremmest
understøtte den nationale flerårige strategi for akvakultur, som fremsendes til Kommissionen
sammen med forslag til EHFF-programmet.
Gennem fremme af målene i akvakulturstrategien styrkes udvikling af
akvakulturproduktionen.

Specifikt mål a: Styrket teknologisk udvikling, innovation og vidensdeling
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SWOT- og behovsanalysen og erfaringer fra tidligere programperiode viser, at det er vigtigt
med fokus på stimulering af teknisk innovation, som fremmer ressourceeffektivitet i
produktionen. Indsatsen skal især rettes mod fortsat udvikling af recirkulationsteknik og
forbedring af havbrugsproduktion. Foranstaltningen retter sig samtidig mod den
markedsorienterede innovation og udvikling af konkurrencedygtig akvakultur. Indsatsen skal
ses i sammenhæng med nationale indsatser, såsom GUDP. Der er fortsat behov for stærke
samarbejdsrelationer mellem akvakultursektoren og forskere i Danmark, hvilket vil blive
understøttet med indsatsen.

Specifikt mål b: Bedre konkurrenceevne og levedygtighed i akvakultursektoren, herunder
bedre sikkerhed og arbejdsforhold, særligt for SMV’er
Dambrugsproduktionen har i de seneste 10 år påbegyndt en omlægning til recirkulering og
høj grad af ressourceeffektivitet gennem anvendelse af miljøteknologi, i vidt omfang udviklet
med støtte fra FIUF- og EFF-programmerne. Havbrugsproduktionens muligheder ligger i offcoast/off-shore teknologi samt anvendelse af integreret produktion, som omfatter både
yngelopdræt, produktion og afsætning. Målsætningerne i akvakulturstrategien er ambitiøse i
forhold til produktionsforøgelse, og der vil være behov for investeringer i nye anlæg og ny
teknologi for at sikre en ressourceeffektiv produktion. Der vurderes, at være et potentiale for
at udvikle økologisk akvakultur som en niche, hvilket understøttes med tilskud til
investeringer i produktionsanlæg. Økologisk akvakultur kan endvidere fremmes gennem
andre af programmets indsatser, så som støtte til innovation og markedsunderstøttende
aktiviteter gennem særlig prioritering.

Specifikt mål c: Bedre akvatisk biodiversitet og vandøkosystemer relateret til akvakultur
gennem beskyttelse og genopretning, samt mere ressourceeffektiv akvakultur
Der er en række behov identificeret i SWOT, som kun i begrænset omfang kan påvirkes
gennem foranstaltninger i programmet. Erfaringerne fra den tidligere programperiode har vist,
de reguleringsmæssige rammer er afgørende forudsætninger for udvikling og vækst i
akvakultursektoren. Derfor er disse problemstillinger også indeholdt i akvakulturstrategien,
og programmet bidrager til håndtering af disse udfordringer med støtte til identifikation og
kortlægning af geografiske områder, der er egnede til akvakulturproduktion.

Specifikt mål d: En styrket akvakulturproduktion fsva. et højt miljøbeskyttelsesniveau og
dyresundhed
Der stilles store miljøkrav til dansk akvakulturproduktion. Under mål a) støttes innovation,
udvikling af miljøteknologi ligesom der støttes investeringer i miljøeffektiv teknologi. I den
foregående programperiode er der gennemført et bekæmpelsesprogram medfinansieret af
EFF, så Danmark nu er erklæret VHS-frit. I SWOT-analysen er der identificeret et behov for
at kunne reagere i tilfælde af genudbrud af VHS.
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Implementering af den fælles fiskeripolitik (data og fiskerikontrol) (unionsprioritet 3)
Gennemførelse af den nye fælles fiskeripolitik, herunder ikke mindst landingsforpligtelsen,
forudsætter specialiseret dataindsamling og en effektiv kontrolordning. De to mål om
henholdsvis bedre videnskabelig viden og monitorering, kontrol og håndhævelse, vurderes
som meget væsentlige områder for Danmarks implementering af fiskerireformen og indsatser,
der bidrager til disse mål er prioriteret højt i programmet.
Specifikt mål a: Bedre videnskabelig viden samt indsamling og forvaltning heraf
Den nødvendige dataindsamling, bearbejdning og analyse til brug for den videnskabelige
rådgivning, er en forudsætning for en bæredygtig fiskeripolitik. Der forventes at ske en
stigning i kravene til dataindsamling, blandt andet som følge af øget fokus på flerarts- og
økosystembaseret fiskerirådgivning. Jf. SWOT-analysens identificerede behov vil der inden
for DC-MAP ske en fortsat udvikling af samarbejder og af harmonisering af dataindsamling.
Se afsnit 13.1. for uddybning.
For perioden 2014-2016 vil Danmark gennemføre det nationale program som fastsat i
Kommissionens beslutning K (2013) 5568 af 30. august 2013. For perioden 2017-2020 vil
Danmark udarbejde dataindsamlingsprogram i overensstemmelse med den kommende DCMAP (Data Collection Multi Annual Programme).

Specifikt mål b: Overvågning, kontrol og håndhævelse, øget institutionel kapacitet og en
effektiv offentlig administration uden øgede administrative byrder
Pligten til at lande alle fangster af kvoterede fisk, inklusive fisk under fastsatte
mindstereferencestørrelser, bryder med en mangeårig praksis og stiller både fiskere og
kontrollører over for nye udfordringer. For fiskernes vedkommende vil der være udfordringer
i forbindelse med håndtering, opbevaring og registrering af fangster, der hidtil ikke er blevet
taget med i land. Kontrollørerne vil ud over de velkendte kontrolopgaver og allerede
indarbejdede kontrolprocedurer blive stillet over for nye udfordringer med at sikre
overholdelsen af landingsforpligtelsen.
Jf. SWOT analysen vil en omfattende indsamling af kontroldata og en betydelig udbygning af
IT-systemerne, herunder registreringsmodulerne, være en forudsætning for gennemførelse af
landingsforpligtelsen. Indsamlingen af kontroldata vil både have betydning i relation til den
direkte kontrol med den ilandbragte fangst og i relation til den analytiske tilgang til
fangstsammensætningens sandsynlige overensstemmelse med det udførte fiskeri. Programmet
vil kunne bidrage til de specifikke kontrolprogrammer (SCIP) og til udvikling af
overvågningssystemerne bestående af bevægelsessensorer, kameraer og billedanalyse.
Der forudses endvidere en udvidelse af det regionaliserede samarbejde med henblik på lokale
løsninger, fokuseret på erhvervsorienteret regelforenkling.

EN

44

EN

Nye løsninger og ny teknologi vil medføre, at de erhvervsdrivende pålægges at investere i
udstyr med henblik på kontrol og sporbarhed. Anskaffelsen af dette udstyr vil kunne fremmes
gennem tilskud. Se endvidere afsnit 12.5 for uddybning.

Beskæftigelse og territoriel samhørighed (unionsprioritet 4)
LEADER-metoden (CLLD) vil i udpegede fiskeriområder bidrage til vækst og jobskabelse
samt diversificering af økonomien inden for og uden for fiskerisektoren.

Specifikt mål: Økonomisk vækst, social inklusion, flere jobs, beskæftigelsesegnethed og
arbejdsmobilitet i kyst- og indlandssamfund, der er afhængige af fiskeri og akvakultur
Af SWOT-analysen fremgår det, at beskæftigelsen i fiskeri- og akvakultursektoren har været
faldende over en årrække. Fiskeriets betydning for beskæftigelse og opretholdelse af
befolkning og erhverv langs kysterne er i dag relativt lille og langt størsteparten af erhvervet
er koncentreret omkring de større havne langs den jyske vestkyst (se bilag 6).
Diversificering af økonomien, etablering af nye virksomheder mv. er behov identificeret i
SWOT-analysen og indsatsen har til formål at fremme beskæftigelse. Aktiviteterne skal ses i
sammenhæng med den territoriale indsats under Landdistriktsprogrammet og strukturfondene.
Det specifikke mål skal fremmes inden for rammerne af et geografisk afgrænset område og på
grundlag af en lokal defineret strategi, som tager udgangspunkt i områdets behov.
Hensynene til fiskeri- og akvakultur skal tilgodeses ved, at de udpegede områder er afgrænset
geografisk, således at en stor del af befolkningen er beskæftiget inden for fiskeri og
akvakultur.

Markedsføring og forarbejdning (unionsprioritet 5)
Formålet er at fremme forbedring af markeds- og afsætningsforholdene for i fiskeri- og
akvakulturprodukter bl.a. gennem innovation, certificering, sporbarhed og dokumentation.
Indsatserne under denne prioritet vil derfor på den ene side have til formål at udvikle og
forbedre sektorens levedygtighed og konkurrenceevne og på den anden side at fremme en
miljømæssigt bæredygtig produktion.

Specifikt mål a: Bedre markedsorganisering for fiskevarer og akvakulturprodukter
SWOT-analysen peger på behov for tværgående indsatser, som bl.a. gennem information og
planlægning skal stabilisere markedet for fisk, og bidrage til, at fangsternes værdi optimeres.
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Markedet for fisk, fiskerivarer og akvakulturprodukter skal styrkes. Den gradvise indførelse
af landingsforpligtelsen vil betyde, at der vil blive behov for at udvikle og investere i nye
afsætningsmuligheder for de fangster, som landes, og som ikke må afsættes til konsum, eller
som der ikke tidligere har fundet anvendelse for. Produktions- og afsætningsplaner er et
centralt element for erhvervets deltagelse i implementeringen af reformen af den fælles
fiskeripolitik. Planerne vil især kunne understøtte gennemførelsen af landingsforpligtelsen og
forbedringer i forvaltning af fiskeriet.
Den danske forarbejdningssektor er i høj grad eksportorienteret, og fremme af afsætningen
gennem kampagner/messedeltagelse mv. vil kunne støttes. Der vil blive gennemført en særlig
indsats for eksportfremme af akvakulturprodukter herunder for økologiske produkter. Dette
vil ske i overensstemmelse med dels den nationale akvakulturstrategi og regeringens
økologiske handlingsplan. Der kan etableres producentorganisationer for akvakultur, hvis der
opstår behov, der bedre håndteres i nye samarbejdsstrukturer.
Markedsindsatsen vil også understøtte den fortsatte udvikling af kystfiskeriet i Danmark. I
sammenhæng med de øvrige indsatser for kystfiskeret vil værdikæden for kystfiskeret kunne
styrkes gennem nye afsætningsformer, udvikling af nye markeder mv.

Specifikt mål b: Øget innovation og konkurrenceevne i forarbejdnings- og
markedsføringssektorerne
Investeringer i SMV’er[1] i fiskeindustrien, herunder med fokus på øget innovation,
fremmes med det formål at forbedre virksomhedernes vækst og konkurrenceevne og dermed
fastholde beskæftigelse i sektoren.

Fremme implementering af den integrerede maritime politik (unionsprioritet 6)
De generelle udfordringer for forvaltningen af det marine miljø som vist i SWOT-analysen,
slår også igennem i forhold til de specifikke arter og naturtyper i Natura 2000-områder som
for eksempel ved sandbanker og rev og habitater for marine arter såsom marsvin sæler og
havfugle og effekten af forskellige maritime aktiviteter på disse. Med henvisning til SWOTanalysen er der også svagheder i forhold til flere af havstrategidirektivets deskriptorer for god
miljøtilstand (MSFD). Der vil være behov for at indsamle data og viden inden for en række
områder, samt at formidle og udbrede kendskabet til havmiljøet. Det kunne blandt andet være
inden for områderne marint affald, støj, biodiversitet og klimaændringernes betydning for
havmiljøet. Hertil kommer udviklingsopgaver som fx tilstandsvurderingssystemer,
effektvurderingssystemer og overvågningsmetoder.
Indsatserne vil primært blive udvalgt, så de bidrager til at udfylde det overvågningsprogram
og indsatsprogram, der - med henblik på at opnå god miljøtilstand senest i 2020 - fastlægges i
Danmarks Havstrategi. Desuden skal der løbende arbejdes for at tilvejebringe et tilstrækkeligt
grundlag for at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for arter og naturtyper, omfattet
af naturdirektiverne, herunder de særligt udpegede Natura 2000 områder (jf. endvidere afsnit
4.1.) . Aktiviteterne vil kunne omfatte forbedring af viden om habitater som sandbanker, rev
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og arter som marsvin, sæler og havfugle, og effekten af forskellige maritime aktiviteter på
disse. Det vil også være relevant at forbedre viden om effekten af forskellige tiltag til at
bevare eller genskabe god bevaringsstatus i disse områder for at kunne identificere de mest
effektive indsatser til at nå målsætningerne i naturdirektiverne.
Indsatsen skal ses dels i sammenhæng med relevante indsatser under Unionsprioritet 1
eksempelvis i forhold til de forudsete aktiviteter om marsvin og havfugle, og dels i
sammenhæng med øvrige nationale indsatser til implementering af havstrategidirektivet og
naturdirektiverne.

[1] Jf. Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definition af mikrovirksomheder, små og
mellemstore virksomheder (EFT L 124/36 af 20.5.2003). I vurderingen af en virksomheds
størrelse skal der tages højde for eventuelle koncernforhold, jf. nævnte henstilling.

3.2 Specific objectives and result indicators

Union priority

1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient,
innovative, competitive and knowledge based fisheries

Specific objective

1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine
environment, including the avoidance and reduction, as far as
possible, of unwanted catches

Result indicator

Target value for 2023

1.4.a - Change in unwanted catches
(tonnes)

5,000.00000

1.4.b - Change in unwanted catches
(%)

25.00000

1.5 - Change in fuel efficiency of
fish capture
1.13. - Viden om og til fremme af
reduktion af uønskede fangster og
landingsforpligtelse

Specific objective
Result indicator

EN

Measurement unit
tonnes
%
litres fuel/ tonnes landed catch

8.00000

Not
applicable



Antal analyser og
pilotprojekter

2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and
ecosystems
Target value for 2023
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Measurement unit

Not
applicable

EN

Specific objective

2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and
ecosystems

Result indicator

Target value for 2023

Not
applicable

1.5 - Change in fuel efficiency of
fish capture

litres fuel/ tonnes landed catch



1.10.a - Change in the coverage of
Natura 2000 areas designated under
the Birds and Habitats directives

Km²



1.10.b - Change in the coverage of
other spatial protection measures
under Art. 13.4 of the Directive
2008/56/EC

Km²



1.11 - Omfang af opnået god
økologisk tilstand
1.12 - Mere viden om fiskeriets
påvirkning af og samspil med det
marine økosystem

Specific objective

1,700.00000
5.00000

Km restaureret vandløb mhp.
god økologisk tilstand
Antal analyser og
pilotprojekter

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries
enterprises, including of small scale coastal fleet, and the
improvement of safety or working conditions

Result indicator
1.1 - Change in the value of
production
1.2 - Change in the volume of
production
1.3 - Change in net profits

Target value for 2023
1,710.00000
0.00000
1,800.00000

1.5 - Change in fuel efficiency of
fish capture

EN

Measurement unit

Measurement unit

Not
applicable

thousand Euros
tonnes
thousand Euros
litres fuel/ tonnes landed catch

1.7 - Employment created (FTE) in
the fisheries sector or
complementary activities

180.00000

FTE

1.8 - Employment maintained
(FTE) in the fisheries sector or
complementary activities

180.00000

FTE



1.9.a - Change in the number of
work-related injuries and accidents

number



1.9.b - Change in the % of workrelated injuries and accidents in
relation to total fishers

%
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Specific objective

5 - Provision of support to strengthen technological development
and innovation, including increasing energy efficiency, and
knowledge transfer

Result indicator

Target value for 2023

Not
applicable

1.1 - Change in the value of
production

thousand Euros



1.2 - Change in the volume of
production

tonnes



1.3 - Change in net profits

thousand Euros



Union priority

2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient,
innovative, competitive and knowledge based aquaculture

Specific objective

1 - Provision of support to strengthen technological development,
innovation and knowledge transfer

Result indicator

Target value for 2023

Measurement unit

Not
applicable

2.1 - Change in volume of
aquaculture production

tonnes



2.2 - Change in value of
aquaculture production

thousand Euros



2.3 - Change in net profit

thousand Euros



Specific objective

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of
aquaculture enterprises, including improvement of safety or
working conditions, in particular of SMEs

Result indicator
2.1 - Change in volume of
aquaculture production

Target value for 2023
7,000.00000

Measurement unit

19,000.00000

thousand Euros

2.3 - Change in net profit

4,400.00000

thousand Euros

2.10 - Ændring i mængden af
økologisk akvakulturproduktion

3,000.00000

tons

15,000.00000

tons

49

Not
applicable

tonnes

2.2 - Change in value of
aquaculture production

2.11 - Ændring i mængden af
produktion fra recirkulerede anlæg

EN

Measurement unit

EN

Specific objective

3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and
enhancement of ecosystems related to aquaculture and promotion
of resource efficient aquaculture

Result indicator

Target value for 2023

Not
applicable

2.4 - Change in the volume of
production organic aquaculture

tonnes



2.5 - Change in the volume of
production recirculation system

tonnes



2.6 - Change in the volume of
aquaculture production certified
under voluntary sustainability
schemes

tonnes



2.7 - Aquaculture farms providing
environmental services

number



Specific objective

4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental
protection, and the promotion of animal health and welfare and of
public health and safety

Result indicator

EN

Measurement unit

Target value for 2023

Measurement unit

Not
applicable

2.1 - Change in volume of
aquaculture production

tonnes



2.2 - Change in value of
aquaculture production

thousand Euros



2.4 - Change in the volume of
production organic aquaculture

tonnes



2.5 - Change in the volume of
production recirculation system

tonnes



2.6 - Change in the volume of
aquaculture production certified
under voluntary sustainability
schemes

tonnes



2.7 - Aquaculture farms providing
environmental services

number



Union priority

3 - Fostering the implementation of the CFP

Specific objective

1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection
and management of data
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Result indicator

Target value for 2023

3.B.1 - Increase in the percentage of
fulfilment of data calls

Specific objective

Not
applicable

%

2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement,
enhancing institutional capacity and the efficiency of public
administration, without increasing the administrative burden

Result indicator

Target value for 2023

Measurement unit

3.A.1 - Number of serious
infringements detected

20.00000

number

3.A.2 - Landings that have been the
subject to physical control

10.00000

%

Not
applicable

Union priority

4 - Increasing employment and territorial cohesion

Specific objective

1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job
creation, and providing support to employability and labour
mobility in coastal and inland communities which depend on
fishing and aquaculture, including the diversification of activities
within fisheries and into other sectors of maritime economy

Result indicator

Target value for 2023

Measurement unit

4.1 - Employment created (FTE)

30.00000

FTE

4.2 - Employment maintained
(FTE)

46.00000

FTE

4.3 - Businesses created

20.00000

number

Union priority

5 - Fostering marketing and processing

Specific objective

1 - Improvement of market organisation for fishery and
aquaculture products

Result indicator
5.1.a - Change in value of first sales
in POs

EN

0.00000

Measurement unit

Target value for 2023
8,000.00000
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Measurement unit

Not
applicable

Not
applicable

thousand Euros

EN

Specific objective

1 - Improvement of market organisation for fishery and
aquaculture products

Result indicator

Target value for 2023

5.1.b - Change in volume of first
sales in POs

0.00000

tonnes

5.1.c - Change in value of first sales
in non-POs

0.00000

thousand Euros

5.1.d - Change in volume of first
sales in non-POs

0.00000

tonnes

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

Specific objective

15,000.00000

Not
applicable

tons

2 - Encouragement of investment in the processing and marketing
sectors

Result indicator

Target value for 2023

Measurement unit

Not
applicable

5.1.a - Change in value of first sales
in POs

thousand Euros



5.1.b - Change in volume of first
sales in POs

tonnes



5.1.c - Change in value of first sales
in non-POs

thousand Euros



5.1.d - Change in volume of first
sales in non-POs

tonnes



5.2.a - Bevaret beskæftigelse

30.00000

FTE

Union priority

6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime
Policy

Specific objective

1 - Development and implementation of the Integrated Maritime
Policy

Result indicator

EN

Measurement unit

Target value for 2023

Measurement unit

Not
applicable

6.1 - Increase in the Common
Information Sharing Environment
(CISE) for the surveillance of the
EU maritime domain

%



6.2.a - Change in the coverage of

Km²
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Specific objective

1 - Development and implementation of the Integrated Maritime
Policy

Result indicator

Target value for 2023

Measurement unit

Not
applicable

Natura 2000 areas designated under
the Birds and Habitats directives
6.2.b - Change in the coverage of
other spatial protection measures
under Art. 13.4 of the Directive
2008/56/EC



Km²

3.3 Relevant measures and output indicators

EN

Union priority

1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient,
innovative, competitive and knowledge based fisheries

Specific objective

1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine
environment, including the avoidance and reduction, as far as
possible, of unwanted catches

EMFF measure

Output indicator

01 - Article 37 Support
for the design and
implementation of
conservation measures

1.4 - N° of projects on
conservation measures,
reduction of the fishing
impact on the marine
environment and
fishing adaptation to
the protection of
species

5.00

Number

02 - Article 38
Limiting the impact of
fishing on the marine
environment and
adapting fishing to the
protection of species (+
art. 44.1.c Inland
fishing)

1.4 - N° of projects on
conservation measures,
reduction of the fishing
impact on the marine
environment and
fishing adaptation to
the protection of
species

35.00

Number

03 - Article 39
Innovation linked to
the conservation of
marine biological
resources (+ art. 44.1.c
Inland fishing)

1.4 - N° of projects on
conservation measures,
reduction of the fishing
impact on the marine
environment and
fishing adaptation to
the protection of

14.00

Number

Target value
for 2023

53

Measurement unit

Include in
the
Performance
Framework

EN

Specific objective

1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine
environment, including the avoidance and reduction, as far as
possible, of unwanted catches

EMFF measure

Output indicator

Target value
for 2023

Measurement unit

Include in
the
Performance
Framework

species
05 - Article 43.2
Fishing ports, landing
sites, auction halls and
shelters – investments
to facilitate compliance
with the obligation to
land all catches

1.3 - N° of projects on
added value, quality,
use of unwanted
catches and fishing
ports, landing sites,
actions halls and
shelters

17.00

Number

Justification for the combination of the EMFF measures (supported by the ex-ante
evaluation and the SWOT analysis)
Behov om:
udvikling af mere bæredygtig fiskeriforvaltning; investeringer i systemer til håndtering af
landingsforpligtelsen ombord og i havnene samt behov for at beskytte fangsten mod
beskyttede pattedyr og havfugle nødvendiggør en indsats.
Som led i Åleforvaltningsplanen ydes tilskud til direkte udsætning af åleyngel.

EN

Specific objective

2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and
ecosystems

EMFF measure

Output indicator

01 - Article 40.1.b-g, i
Protection and
restoration of marine
biodiversity –
contribution to a better
management or
conservation,
construction,
installation or
modernisation of static
or movable facilities,
preparation of
protection and

1.6 - N° of projects on
protection and
restoration of marine
biodiversity,
ecosystems

Target value
for 2023

690.00

54

Measurement unit

Number

Include in
the
Performance
Framework



EN

Specific objective

2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and
ecosystems

EMFF measure

Output indicator

Target value
for 2023

Measurement unit

Include in
the
Performance
Framework

management plans
related to
NATURA2000 sites
and spatial protected
areas, management,
restoration and
monitoring marine
protected areas,
including NATURA
2000 sites,
environmental
awareness,
participation in other
actions aimed at
maintaining and
enhancing biodiversity
and ecosystem services
(+ art. 44.6 Inland
fishing)

Justification for the combination of the EMFF measures (supported by the ex-ante
evaluation and the SWOT analysis)
Behov for mere viden, rådgivning og værktøjer mhp. bedre forvaltning og
økosystemforvaltning af fiskeriaktiviteter adresseres med indsats jf. art. 40 1, b-g, i. Indsatsen
vil især fokusere på Natura 2000 og MSFD-områder i forhold til: bifangst, beskyttelse af
marine habitater og udvikling af forvaltning af fiskerier.
Der er behov for at beskytte og genoprette akvatisk biodiversitet i vandløb og søer. Der vil
blive gennemført vandløbs- og sørestaureringsprojekter samt forprojekter som vil bidrage til
gennemførelsen af vandrammedirektivet.

EN

Specific objective

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries
enterprises, including of small scale coastal fleet, and the
improvement of safety or working conditions

EMFF measure

Output indicator

08 - Article 42 Added
value, product quality
and use of unwanted

1.3 - N° of projects on
added value, quality,
use of unwanted

Target value
for 2023

108.00

55

Measurement unit

Number

Include in
the
Performance
Framework



EN

Specific objective

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries
enterprises, including of small scale coastal fleet, and the
improvement of safety or working conditions

EMFF measure

Output indicator

catches (+ art. 44.1.e
Inland fishing)

catches and fishing
ports, landing sites,
actions halls and
shelters

09 - Article 43.1 + 3
Fishing ports, landing
sites, auction halls and
shelters - investments
improving fishing port
and auctions halls
infrastructure or
landing sites and
shelters; construction
of shelters to improve
safety of fishermen (+
art. 44.1.f Inland
fishing)

1.3 - N° of projects on
added value, quality,
use of unwanted
catches and fishing
ports, landing sites,
actions halls and
shelters

Target value
for 2023

17.00

Measurement unit

Number

Include in
the
Performance
Framework



Justification for the combination of the EMFF measures (supported by the ex-ante
evaluation and the SWOT analysis)
Behov for fortsat udvikling af fiskerihavnenes aktivitetsniveau, og for materiel til fremme af
merværdi og kvalitet af den fangede fisk. Tilskud til investeringer i fiskerihavne vil skulle
bidrage til styrkelse af kystfiskeriet især omkring de mindre fiskerihavne.

EN

Specific objective

5 - Provision of support to strengthen technological development
and innovation, including increasing energy efficiency, and
knowledge transfer

EMFF measure

Output indicator

01 - Article 26
Innovation (+ art. 44.3
Inland fishing)

1.1 - N° of projects on
innovation, advisory
services and
partnerships with
scientists

11.00

Number

02 - Article 28
Partnerships between
fishermen and
scientists (+ art. 44.3

1.1 - N° of projects on
innovation, advisory
services and
partnerships with

4.00

Number

Target value
for 2023

56

Measurement unit

Include in
the
Performance
Framework

EN

Specific objective

5 - Provision of support to strengthen technological development
and innovation, including increasing energy efficiency, and
knowledge transfer

EMFF measure

Output indicator

Inland fishing)

scientists

Target value
for 2023

Measurement unit

Include in
the
Performance
Framework

Justification for the combination of the EMFF measures (supported by the ex-ante
evaluation and the SWOT analysis)
Behov for fremme af innovation i hele fiskeriets værdikæde understøttes af støtte til udvikling
af maskiner, produkter mv. samt fiskeri forsker samarbejde. Indsatsen kan understøtte
gennemførelse af landingsforpligtelsen.

Union priority

2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient,
innovative, competitive and knowledge based aquaculture

Specific objective

1 - Provision of support to strengthen technological development,
innovation and knowledge transfer

EMFF measure

Output indicator

01 - Article 47
Innovation

2.1 - N° of projects on
innovation, advisory
services

Target value
for 2023

16.00

Measurement unit

Include in
the
Performance
Framework

Number

Justification for the combination of the EMFF measures (supported by the ex-ante
evaluation and the SWOT analysis)
Fremme af akvakulturstrategiens målsætninger.

EN

Specific objective

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of
aquaculture enterprises, including improvement of safety or
working conditions, in particular of SMEs

EMFF measure

Output indicator

Target value
for 2023

57

Measurement unit

Include in
the
Performance
Framework

EN

Specific objective

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of
aquaculture enterprises, including improvement of safety or
working conditions, in particular of SMEs

EMFF measure

Output indicator

01 - Article 48.1.a-d, fh Productive
investments in
aquaculture

2.2 - N° of projects on
productive investments
in aquaculture

Target value
for 2023

53.00

Measurement unit

Number

Include in
the
Performance
Framework



Justification for the combination of the EMFF measures (supported by the ex-ante
evaluation and the SWOT analysis)
Fremme af akvakulturstrategiens målsætninger.

Specific objective

3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and
enhancement of ecosystems related to aquaculture and promotion
of resource efficient aquaculture

EMFF measure

Output indicator

03 - Article 51
Increasing the potential
of aquaculture sites

2.4 - N° of projects on
increasing potential of
aquaculture sites and
measures on public and
animal health

Target value
for 2023

1.00

Measurement unit

Number

Include in
the
Performance
Framework



Justification for the combination of the EMFF measures (supported by the ex-ante
evaluation and the SWOT analysis)
Fremme af akvakulturstrategiens målsætninger og behov identificerede i SWOT (udpegning
af egnede områder og integration mellem akvakulturproduktion og naturområder).

EN

Specific objective

4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental
protection, and the promotion of animal health and welfare and of
public health and safety

EMFF measure

Output indicator

03 - Article 56 Animal

2.4 - N° of projects on

Target value
for 2023

0.00

58

Measurement unit

Include in
the
Performance
Framework

Number

EN

Specific objective

4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental
protection, and the promotion of animal health and welfare and of
public health and safety

EMFF measure

Output indicator

health and welfare
measures

increasing potential of
aquaculture sites and
measures on public and
animal health

Target value
for 2023

Measurement unit

Include in
the
Performance
Framework

Justification for the combination of the EMFF measures (supported by the ex-ante
evaluation and the SWOT analysis)
Foranstaltningen (Art. 56) bliver kun aktiveret i tilfælde af genudbrud af VHS. Målværdien er
derfor sat til 0.

Union priority

3 - Fostering the implementation of the CFP

Specific objective

1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection
and management of data

EMFF measure

Output indicator

01 - Article 77 Data
collection

3.2 - N° of projects on
supporting the
collection,
management and use of
data

Target value
for 2023

21.00

Measurement unit

Number

Include in
the
Performance
Framework



Justification for the combination of the EMFF measures (supported by the ex-ante
evaluation and the SWOT analysis)
Behov for bidrag til gennemførelse af Dataindsamlingsprogrammet.

Specific objective

EN

2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement,
enhancing institutional capacity and the efficiency of public
administration, without increasing the administrative burden

59

EN

EMFF measure

Output indicator

01 - Article 76 Control
and enforcement

3.1 - N° of projects on
implementing the
Union's control,
inspections and
enforcement system

Target value
for 2023

141.00

Measurement unit

Number

Include in
the
Performance
Framework



Justification for the combination of the EMFF measures (supported by the ex-ante
evaluation and the SWOT analysis)
Bidrag til udvikling af effektbaseret fiskerikontrol, indkøb af udstyr i virksomhederne til
sporbarhed, kontrol af IUU og landingsforpligtelsen.

Union priority

4 - Increasing employment and territorial cohesion

Specific objective

1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job
creation, and providing support to employability and labour
mobility in coastal and inland communities which depend on
fishing and aquaculture, including the diversification of activities
within fisheries and into other sectors of maritime economy

EMFF measure

Output indicator

01 - Article 62.1.a
Preparatory support

4.2 - N° of projects on
preparatory support

11.00

Number



02 - Article 63
Implementation of
local development
strategies (incl. running
costs and animation)

4.1 - N° of local
development strategies
selected

10.00

Number



03 - Article 64
Cooperation activities

4.3 - N° of cooperation
projects

18.00

Number

Target value
for 2023

Measurement unit

Include in
the
Performance
Framework

Justification for the combination of the EMFF measures (supported by the ex-ante
evaluation and the SWOT analysis)
Nedgang i beskæftigelse og behov for at understøtte kompetenceopbyggende udvikling
begrunder støtte til investeringer i etablering og udvikling af nye økonomiske aktiviteter i
fiskeriområder.
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Union priority

5 - Fostering marketing and processing

Specific objective

1 - Improvement of market organisation for fishery and
aquaculture products

EMFF measure

Output indicator

01 - Article 66
Production and
marketing plans

5.1 - N° of producers
organisations or
associations of
producers organisations
supported for
production and
marketing plans

2.00

Number

02 - Article 67 Storage
aid

5.2 - N° of projects on
marketing measures
and storage aid

1.00

Number

03 - Article 68
Marketing measures

5.2 - N° of projects on
marketing measures
and storage aid

10.00

Number

Target value
for 2023

Measurement unit

Include in
the
Performance
Framework



Justification for the combination of the EMFF measures (supported by the ex-ante
evaluation and the SWOT analysis)
Behov for forbedring af markedsorganiseringen af fiskevarer og akvakulturprodukter samt
behov for indsatser der adresserer svagheder i distribution logistik og afsætning begrunder en
bred afsætningsindsats.

EN

Specific objective

2 - Encouragement of investment in the processing and marketing
sectors

EMFF measure

Output indicator

01 - Article 69
Processing of fisheries
and aquaculture
products

5.3 - N° of projects on
processing

Target value
for 2023

30.00

61

Measurement unit

Number

Include in
the
Performance
Framework
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Justification for the combination of the EMFF measures (supported by the ex-ante
evaluation and the SWOT analysis)
Behov for Innovation i mindre virksomheder og investeringer i ny teknologi understøttes med
tilskud til investeringer for at fastholde produktion og beskæftigelse i forarbejdningssektoren.

Union priority

6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime
Policy

Specific objective

1 - Development and implementation of the Integrated Maritime
Policy

EMFF measure

Output indicator

03 - Article 80.1.c
Improving the
knowledge on the state
of the marine
environment

6.2 - N° projects on the
protection and
improvement of
knowledge on marine
environment

Target value
for 2023

3.00

Measurement unit

Include in
the
Performance
Framework

Number



Justification for the combination of the EMFF measures (supported by the ex-ante
evaluation and the SWOT analysis)
Behov for data og mere viden understøttes.
3.4 Description of the programme's complementarity with other ESI Funds
3.4.1 Complementarity and coordination arrangements with other ESI Funds and other
relevant Union and national funding instruments of the EMFF
Synergi med de andre ESI-fonde
Fiskeriprogrammet har på en række områder mål, der er komplementære med andre ESIfonde, og som derfor kan bidrage til synergi og fælles målopnåelse.
Dette gælder bl.a. tematisk mål 1, styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation,
der vil blive forfulgt gennem en række indsatser under Landdistriktsprogrammet 2014-2020,
og som har en sammenhæng med Hav- og fiskeriudviklingsprogrammets innovationsindsats
under tematisk mål 3 om konkurrenceevne. Dette forventes at skabe en bredt funderet
innovativ udvikling inden for disse sektorer samt i de geografiske yderområder, hvor landbrug
og fiskeri spiller en stor rolle for udviklingen.
Tematisk mål 4, støtte til overgangen af lavemissionsøkonomi i alle sektorer, og tematisk mål
6, beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet, vil ligeledes blive forfulgt
gennem flere fonde.
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De fire fonde adresserer hver for sig væsentlige udfordringer, herunder vækstudfordringer, for
dansk erhvervsliv, dansk landbrug samt dansk fiskeri og akvakultur. På en række områder vil
det kun være relevant, at én af fondene støtter en indsats, mens der på andre områder vil være
potentiale for at iværksætte en mere tværgående indsats, der med fordel kan understøttes af
flere fonde.
Flere indsatsområder adresseres således af flere fonde, mens de konkrete indsatser dog ikke
vil overlappe. Der er i stedet lagt op til synergi mellem fondene på baggrund af strategiske
valg.
Samspil mellem EHFF og de andre fonde forventes således bl.a. at kunne skabe merværdi
inden for:
 Tematisk mål 3: Styrkelse af SMV’ers, landbrugssektoren og fiskeri- og
akvakultursektorens konkurrenceevne. Under EHFF styrkes konkurrenceevnen og
fiskeri- og akvakultursektorens levedygtighed gennem fremme af investeringer,
innovation og klyngedannelse. Tematisk mål 3 støttes også under
Regionalfondsprogrammet og Landdistriktsprogrammet.
 Tematisk mål 6: Beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet. EHFFprogrammet vil bidrage til, at der opnås en mere bæredygtig forvaltning af
naturressourcerne samt en øget ressourceeffektivitet i fiskeri- og akvakultursektoren.
Indsatsen vil bidrage til at nå målsætningen om MSY, hvilket vil medvirke til god
økologisk tilstand under Havstrategidirektivet og forbedre grundlaget for øgede
fiskebestande. Landdistriktsfonden skal også bidrage til beskyttelse af miljø og
fremme af ressourceeffektivitet, men inden for jordbrugssektoren.
 Tematisk mål 8: Fremme af beskæftigelse og støtte til arbejdskraftens mobilitet. Som
nævnt ovenfor vil EHFF-programmet bidrage til at fremme beskæftigelsen bl.a.
gennem en generel indsats for at øge fiskeri- og akvakultursektorens konkurrenceevne
og levedygtighed med henblik på at fastholde og skabe arbejdspladser i fiskeri- og
akvakultursektoren. Herudover vil FLAG-indsatsen direkte bidrage til tematisk mål 8.
Tilsvarende vil Landdistriktsprogrammet gennem tematisk mål 9 fremme social
inklusion, fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling i landdistrikterne.

I Regionalfondsprogrammet og Socialfondsprogrammet er der foretaget afgrænsninger, så
virksomheder indenfor fiskeri og akvakultur kun kan deltage i Regionalfondsprojekter på
basis af CVR-numre, der ikke er knyttet til primærerhverv, hvilket i praksis vil begrænse
antallet af strukturfondsprojekter, der direkte involverer fiskeri- og akvakultursektoren.

Implementering af IMP
Implementeringen af den integrerede maritime politik (IMP) sker på tværs af en række
nationale instanser (inden for bl.a. akvakultur, søfart, hydrografi, maritim fysisk planlægning,
hav- og kystturisme). I 2007 blev der etableret et samarbejde blandt direktørerne for
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myndigheder med ansvarsområder inden for det maritime felt[1]. Samarbejdet blev
oprindeligt oprettet som opfølgning på FN’s søfartsorganisations, IMO’s, audit af flag-, kystog havnestaten Danmark, hvor der viste sig behov for en mere formaliseret koordination
mellem myndighederne på det maritime område. Disse møder har skabt rammen for drøftelser
af den overordnede udvikling inden for området, herunder i forbindelse med EU’s integrerede
maritime politik.
Møderne i det maritime direktørforum skal således også fungere som koordinationsforum for
indsatsen under IMP. Blandt andet skal disse møder bruges til at identificere
problemstillinger, foreslå nye tiltag og løse mulige konflikter i sager, der involverer flere
myndigheder. I den forbindelse skal der i forummet også besluttes, hvilke myndigheder, der
skal afholde hvilke afgifter i et givent anliggende. Det vil i udgangspunktet være den
myndighed, der evident har største aktier i en given sag, som skal afholde udgifter forbundet
hermed. Danmark har således allerede et udbygget institutionelt set up til implementeringen
af IMP’en.
Som et led i arbejdet med såvel EU’s integrerede maritime politik, som regeringens samlede
maritime strategi, er interesseorganisationer med maritime interesser jævnligt blevet hørt ved
bl.a. høringsmøder og rundbordsdrøftelser. Der eksisterer således allerede et ad hoc
dialogforum for alle maritime parter i Danmark, hvor tværsektorielle maritime forhold
drøftes. Et sådant forum er særdeles væsentligt i forhold til at forebygge og løse eventuelle
konflikter, identificere og udnytte muligheder samt tilvejebringe input til regeringens
arbejde. Udover indsatsen i medfør af Unionsprioritet 6 om gennemførelse af IMP, er der ikke
forudset yderligere EHFF-finansiering til IMP.
Koordination mellem ESI-fondene
Indsatsen under Regionalfonds- og Socialfondsprogrammerne vil blive koordineret med
indsatsen under Landdistriktsprogrammet og Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, bl.a. via
Erhvervsstyrelsens og NaturErhvervstyrelsens gensidige repræsentation i
overvågningsudvalgene for fondene.
Det er desuden hensigten efter behov at afholde koordineringsmøder mellem
forvaltningsmyndighederne for ESI-fondene med henblik på f.eks. at drøfte status på
partnerskabsaftalen og fremdriften i de operationelle programmer. Ligeledes kan der efter
behov afholdes ad hoc møder eller tages telefonisk kontakt mellem
forvaltningsmyndighederne med henblik på f.eks. at drøfte emner i relation til
implementeringen af programmerne.
For så vidt angår CLLD er det samme forvaltningsorgan, der administrerer og er ansvarlig for
LAG- indsatsen såvel som FLAG-indsatsen. Begge indsatser vil uændret blive understøttet
gennem Netværkscentret, der er en integreret del af ministeriet. Det giver muligheder for at
udveksle erfaringer og informationer på tværs af de to indsatser og programperioder og
samtidig sikre ensartethed og kontinuitet.
[1] By- og Landskabsstyrelsen, DMI, Farvandsvæsenet, Forsvarskommandoen,
Forsvarsministeriet, NaturErhvervstyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen, Kystdirektoratet,
Miljøstyrelsen, Søfartsstyrelsen og Søværnets Operative Kommando.
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3.4.2 Main actions planned to achieve a reduction in administrative burden
De administrative byrder for tilskudsmodtagerne i perioden 2007-2013 var især:
 Uensartet vejlednings- og ansøgningsmateriale
 Krav om indsendelse af to tilbud for overholdelse af tilbuds- og udbudsreglerne
I NaturErhvervstyrelsen er der allerede gjort en stor indsat for at sikre større ensartethed samt
bedre ansøgnings- og vejledningsmateriale for ansøgerne med henblik på at reducere de
administrative byrder. De vigtigste indsatser er fortsat:





Regelforenkling og ensretning
Overensstemmelse mellem regler og vejledning
Forenkling af supplerende materiale til ansøgninger
Tydelig og forståelig beskrivelse af ansøgers forpligtelser

Regelforenkling og ensretning: Hvor det er muligt og giver mening, vil NaturErhvervstyrelsen
beskrive generelle regler ens for forskellige ordninger. Derudover vil NaturErhvervstyrelsen
arbejde for en ensartet implementering af reglerne.
Overensstemmelse mellem regler og vejledning: NaturErhvervstyrelsen vil sikre, at indholdet
i vejledningerne til ansøger beskrives i overensstemmelse med reglerne (forordningsgrundlag,
program og nationale regler), så der ikke er uklarhed omkring reglerne.
Forenkling af supplerende materiale til ansøgninger: NaturErhvervstyrelsen vil udarbejde
skabeloner til områder, som har vist sig at være vanskelige for ansøger, fx tilbud og
projektansættelser.
Tydelig og forståelig beskrivelse af ansøgers forpligtelser: NaturErhvervstyrelsen vil beskrive
ansøgers forpligtelser vedr. synliggørelse af tilskud tydeligere, mere præcist og mere
fyldestgørende, da ansøgere i flere tilfælde har været i tvivl om det konkrete indhold af disse
forpligtelser.

Indikativ tidsplan for så vidt angår reduktion af administrative byrder:
(Tabel 18: Reduktion af administrative byrder)
Tydeligere sammenhæng til regler i vejledning:
 Planlagt aktion: Gennemgang og opdatering af regler og vejledninger.
 Resultat: Vejledningerne skal gengive de lovpligtige regler i et så enkelt som muligt
sprog.
 Start/slut: 2. kvartal 2014 - 3. kvartal 2015.
Forenkling af supplerende materiale til ansøgninger:
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 Planlagt aktion: Der skal udarbejdes flere fælles skabeloner og de eksisterende skal
opdateres.
 Resultat: Det vil være mere overskueligt for ansøger, hvis der er udarbejdet en
intelligent skabelon i forbindelse med ansøgning om tilsagn og anmodning om
udbetaling, således at brugeren guides igennem udfyldningen af ansøgningen.
 Start/slut: 1. kvartal 2014 - 3. kvartal 2015.
Tydelig og forståelig beskrivelse af ansøgers forpligtelser:
 Planlagt aktion: Gøre forpligtigelser for ansøger mere tydeligt og enkelt.
 Resultat: Det skal fremgå tydeligt for ansøgerne, hvilke forpligtigelser der gælder.
 Start/slut: 2. kvartal 2014 - 2. kvartal 2015.
Standardbreve
 Planlagt aktion: Forenkling af den skriftlige kommunikation med tilsagnshavere.
 Resultat: Bedre forståelse af muligheder, regler og krav, og dermed minimere fejl og
tilbagebetalingskrav.
 Start/slut: 2. kvartal 2014 - 2. kvartal 2015.
Standartomkostninger
 Planlagt aktion: Der arbejdes på at implementere standardomkostninger i
overensstemmelse med Kommissionens vejledning herom. jf. afsnit 4.3.
 Resultat: Enklere krav til ansøgnings- og udbetalingsmateriale.
 Start/slut: 4. kvartal 2014 - 4. kvartal 2015.
Forskuds-udbetaling til drift af FLAG
 Planlagt aktion: Løbende forskuds-udbetaling med årsafregning.
 Resultat: Færre udbetalingsanmodninger fra FLAG’en og reduktion af FLAG’ens
egenfinansiering.
 Start/slut: 1. kvartal 2015 - 2. kvartal 2015.
IT-understøttelse
Foranstaltningen for vandløbsrestaurering vil blive administreret i et nyt IT-system CAP-Tas.
Med dette system vil ansøger søge direkte i systemet med en elektronisk ansøgning. Med
elektroniske ansøgninger forventer vi færre høringer, da systemet er bygget op så vi kan
validere de data, ansøger sender ind. Mangler der data eller ligger data ikke i forud definerede
intervaller, er der mulighed for at sætte systemet op så det enten blokerer for indsendelse eller
får ansøger til at tage stilling til data igen inden skemaet indsendes. Ved udbetalingen kan
systemet validere mod data fra tilsagnet, således at det bliver svære at søge om for meget
udbetaling eller flytte mellem omkostningsposter.
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Det er planlagt, at CAP-Tas systemet også skal erstatte det nuværende BTAS system for de
resterende støtteordninger inden for de første år af programperioden og dermed lette
ansøgeres administrative byrder.

3.5 Information on the macro-regional or sea-basin strategies (where relevant)
Danmark har løbende bidraget med indsatser til implementering af EU’s Strategi for
Østersøregionen, EUSBSR, men der har under det nuværende EFF-program ikke været afsat
særskilte støttemidler direkte til projekter under strategien.
Inden for strategisamarbejdet har Danmark allerede bidraget aktivt til samarbejdet om
fiskerirelaterede emner i ”The Baltic Fisheries Forum, BALTFISH”, som er et særdeles
relevant forum for regionalt samarbejde. Under PA AGRI (tidl. indsatsområde 9) har
Danmark været ansvarlig for et flagskibsprojekt om at sætte en stopper for discard i
Østersøen, herunder udarbejdelse af forslag om indførelse af discardforbud i Østersøen.
BALTFISH fremsendte i maj 2014 fælles henstilling til Kommissionen om forslag til en
discardplan for Østersøen. Den fælles indstilling har dannet grundlag for EU’s forslag om
indførelse af discardforbuddet i Østersøen, som trådte i kraft med virkning fra den 1. januar
2015. I forbindelse med indførelsen af discardforbuddet kan det blive særdeles relevant med
nye fælles projekter til belysning af, hvor meget ekstra fisk, der landes, og evt. hvilke
muligheder der er for håndtering af de ekstra fisk til andre formål end konsum.
Danmark har endvidere i forbindelse med arbejdet med strategien bidraget til udarbejdelse af
”best practice” vedrørende akvakultur, samt deltaget i andre fiskerirelaterede samarbejder.
BALTFISH forventes at forsætte det regionale samarbejde samt eventuelt iværksætte nye
tiltag på fiskeriområdet, herunder fiskeriregulering i marine Natura 2000-områder. Det
forventes endvidere, at Danmark fortsat vil stå i spidsen for koordinering af arbejdet med en
gennemførelse af beslutningen om discardforbuddet. Under samarbejdet i den regionale
havkonvention, HELCOM, er der i øjeblikket ved at blive udarbejdet en fælles handlingsplan
om marint affald. Danmark deltager i dette arbejde. Der vil herudover kunne iværksættes
andre samarbejder i Østersøregionen eksempelvis om effektiv implementering af de
operationelle programmer. Programmets strategi er et udtryk for politisk prioritering af de
indsatser, som vurderes bedst at adressere de identificerede behov, og der er i lighed med den
foregående programperiode ikke på forhånd afsat midler alene med henblik på gennemførelse
af Østersøstrategien. Der vil imidlertid på en række områder være indsatser, eksempelvis i
forhold til reduktion af fiskeriets miljøpåvirkning som vil bidrage til Østersøstrategiens
målsætninger.
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Programmets indsatser jf. bl.a. afsnit 4.1. vil også kunne bidrage til at nå anbefalingerne
fremsat i OSPAR (OSPAR-konventionen om beskyttelse af havmiljøet i det Nordøstlige
Atlanterhav).
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4. REQUIREMENTS CONCERNING SPECIFIC EMFF MEASURES
4.1 Description of the specific needs of natura 2000 areas and the contribution of the
programme to the establishment of a coherent network of fish stock recovery areas as
laid out in Article 8 of the CFP Regulation
Den overordnede bevaringsstatus for beskyttede arter og habitater rapporteres under
Habitatdirektivet artikel 17 og fugledirektivet artikel 12[1]. Danmark udarbejder 6 årige
naturplaner i alle Natura2000-områder med målsætninger og indsats. I EHFF-programmets
løbetid opereres med to planperioder. I forhold til fiskeri er der i indsatsprogrammet for den
første planperiode særlig opmærksomhed på at beskytte rev gennem at udvikle bæredygtige
fiskeredskaber samt regulere fiskeri. Desuden er der fokus på at forbedre kvaliteten af
vandløb og søer som naturtyper og som levesteder for arter. I anden planperiode forventes et
øget fokus på mulighederne for at skabe mere robuste habitater med bedre sammenhæng
mellem eksisterende naturlige habitater og imellem udpegede områder. Den danske regering
har udkast til reviderede Natura 2000-planer for perioden 2016-21 i proces efter den offentlige
høring. Heri indgår prioritering af midler til medfinansiering af EU-ordninger til Natura 2000
på baggrund af indsatsbehov, som Miljøministeriet har identificeret i forbindelse med
planerne.
SWOT-analysen identificerer behov, som relaterer sig til udvikling af specifikke bevaringsog forvaltningsplaner for marine Natura 2000 områder og forbedring af den økologiske
tilstand i ferske vande. Foranstaltningerne opført i den gældende danske PAF (Prioritised
Action Framework for Natura 2000) i afsnit G.1.a; G.1. d om prioriterede indsatser er derfor
stadig relevante og foranstaltninger i programmet som især vandløbsrestaurering, og
udvikling af bevaringsforanstaltninger mv. vil bidrage til forbedringer af akvatiske habitater i
Natura 2000 områder og hermed til foranstaltningerne i PAF.
I arbejdet med de kommende naturplaner vil man inden for rammerne af de fiskerirelaterede
bevaringsforanstaltninger især arbejde på at tilvejebringe bedre indblik i trusler for
udpegningsgrundlaget samt bedre viden om naturtyper og levesteder for arter, som grundlag
for at kunne iværksætte målrettede, fiskerirelaterede bevaringsforanstaltninger i forhold til de
økologiske behov, som arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget måtte have, og som
følger af bevaringsmålsætningen for de enkelte områder. Desuden iværksættes bl.a. udvikling
af bæredygtige fiskemetoder og redskaber og udvikling af modeller for estimering af
bifangstrater herunder til vurdering af niveauet for bifangst for marsvin.
Udover de ovenfor nævnte aktiviteter vil IMP-projekter og aktiviteter efter
vandrammedirektivet, som medfinansieres af programmet, have gavnlig virkning for arter og
naturtyper i Natura 2000-områder i det omfang, indsatsen er lokaliseret i tilknytning hertil.
Foranstaltningerne til beskyttelse af habitattyperne 1170 og 1180 vil omfatte forbud mod
anvendelse af forskellige typer af fiskeredskaber eksempelvis bundslæbende trawl i de
relevante Natura 2000 områder. Sådanne restriktioner vil ikke kræve finansiel støtte fra
EHFF.
Under hensyntagen til eksisterende bevaringsforanstaltninger og om nødvendigt inden for
rammerne af artikel 8.1 i Rådsforordning (EU) 1380/2013, kan programmet bidrage til
potentiel identifikation og oprettelse af områder til genopretning af fiskebestande i danske
havområder.
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[1] Se rapportering for Danmark i følgende: Habitats Directive article 17 report:
http://bd.eionet.europa.eu/activities/Reporting/Article_17/Reports_2013/Member_State_Deliv
eries (se under DK)
Birds Directive article 12
report: http://bd.eionet.europa.eu/article12/report?period=1&country=DK

4.2 Description of the action plan for the development, competitiveness and
sustainability of small-scale coastal fishing
I de medlemsstater, hvor over 1000 fartøjer kan beskrives som fiskerfartøjer til kystfiskeri af
mindre omfang, skal der udarbejdes en handlingsplan for kystfiskeri med fokus på udvikling,
konkurrenceevne og bæredygtighed. Fiskerfartøjer til kystfiskeri af mindre omfang er i artikel
3 i EHFF-forordningen defineret som fartøjer under 12 meter, som ikke anvender trukne
redskaber. Der er i Danmark under 1000 af sådanne fartøjer, som udfører erhvervsmæssigt
fiskeri[1], og der er derfor ikke krav om en sådan handlingsplan.
I dansk sammenhæng er kystfiskeri blevet defineret bredere. I den nationalt udarbejdede
kystfiskerordning[2] er kravet for deltagelse, at fartøjet maximalt er 17 meter langt, ligesom
fartøjer, som fisker med trukne redskaber, godt kan deltage i ordningen. Fordelen ved at
deltage i kystfiskerordningen for fartøjerne er, at de får et ekstra kvotetillæg oven i deres
almindelige kvote for torsk, tunge og rødspætte. Der er desuden regler i fiskerireguleringen,
som modvirker koncentration af fiskerettigheder på få fartøjer.

[1] NaturErhvervstyrelsens Fartøjsregister, 2014.
[2] Bekendtgørelse nr. 1423 af 12. december 2013

4.3 Description of the method for the calculation of simplified costs in accordance with
Article 67(1)(b) to (d) of CPR Regulation
Standardomkostninger kan blive indført for visse foranstaltninger i overensstemmelse med
reglerne i forordning nr. 1303/2013 og tilhørende vejledninger, herunder særligt
Kommissionens vejledning om forenklede omkostninger. Det gælder især standardiserede
investeringer og til projektlønomkostninger. Standardomkostninger vil blive anvendt på
baggrund af tilbundsgående analyser. Danmark forventer at gå i dialog med EUkommissionen herom. Implementeringen af anvendelse af standardomkostninger, og herunder
hvilke foranstaltninger det vil omfatte er for nuværende ikke muligt at beskrive fuldt ud.
Metoderne udover ovennævnte eksempler vil som nævnt blive udviklet i overensstemmelse
med artikel 67 para 5. i Forordning (EU) nr. 1303/2013 samt Kommissionens guidelines og
vil være baseret på principperne om validerbare metoder på baggrund af statistiske data eller
anden objektiv information, historiske data for individuelle støtteberettigede eller anvendelse
af individuelle støtteberettigedes sædvanlige bogføringspraksis.
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Eksempelvis forberedes en metode til anvendelse af standardpriser i forhold investeringer
ombord på fiskerfartøjer (artikel 38, 1., a)-d) og artikel 42). Det faste beløb samt udregning til
et konkurrencedygtigt prisniveau er under udarbejdelse og vil blive sendt til gennemgang hos
uafhængig tredjepart.
Endelig vil der i indsatsen for vandløbsrestaurering kunne være mulighed for at anvende
standardomkostninger for visse udgiftstyper. Afgrænsede tiltag kan fx være udlæg af
gydegrus eller åbning af rørlagte strækninger. Prisen vil blive udarbejdet nationalt. Faste
satser vil endvidere blive anvendt i forbindelse med støtten til produktions- og
afsætningsplaner. I forbindelse med produktions- og afsætningsplaner vil en del af støtten
blive afsat til forberedelse af planerne og til producentorganisationernes udgifter til at
varetage opgaven med projektledelse, jf. Kommissionens henstilling om udarbejdelse og
gennemførelse af produktions og afsætningsplaner (2014/117/EU). Denne støtte vil blive
fastsat på grundlag af PO’ernes forslag til budget i deres produktions- og afsætningsplaner,
idet det vil blive undersøgt om der kan anvendes en fast sats baseret på lønudgifterne,
eventuelt opdelt på relevante kategorier af personale.

Det vil ligeledes være muligt at bruge en flat rate til indirekte udgifter på som hovedregel 15
% ved tilskud til løn til ansatte (overhead) (jf. artikel 67, stk. 1, litra b i forordning (EU) nr.
1303/2013).

4.4 Description of the method for the calculation of additional costs or income foregone
in accordance with Article 97
Programmet omfatter ikke foranstaltningerne i art. 53 og i art. 54 vedrørende kompensation til
akvakulturbrugere, og der er derfor ikke formuleret en model for beregning af
ekstraomkostninger eller indkomsttab.

4.5 Description of the method for the calculation of compensation according to relevant
criteria identified for each of the activities deployed under Article 38(1), 53, 54, 55 and
70
I forhold til støtte til oplagring (artikel 67) beregnes støtten som et tilskud til afholdelse af de
udgifter efter fastsat takt i forbindelse med transport, forarbejdning og oplagring af
fiskeriprodukterne. De tekniske og finansielle omkostninger til oplagring fastsættes i henhold
til artikel 67, stk. 4 på baggrund af oplysninger fra PO’erne, leverandører og frysehuse.
Der fastsættes en omkostning pr. ton for den første uges oplagring og en yderligere
omkostning pr. ton pr. følgende uge. Der fastsættes omkostninger for indfrysning i bulk og en
anden, højere, for indfrysning i kartoner. Omkostningen fastsættes ud fra oplysninger om
priser fra markedsledende frysehuse og transportfirmaer og skal dække udgiften til transport
fra fiskerihavn til frysehus, indfrysning og opbevaring på frysehus.
Der vil eventuelt blive åbnet for støtte til andre former for oplagring end frysning, og om
nødvendigt fastsat tekniske omkostninger for disse former for oplagring. Indtil videre ydes
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der ikke støtte til de finansielle omkostninger. De tekniske omkostninger fastsættes i en
bekendtgørelse efter høring af PO’erne.

4.6 As regards the measures for the permanent cessation of fishing activities under
Article 33, such description shall include the targets and measures to be taken for the
reduction of the fishing capacity in accordance with Article 22 of the CFP Regulation. A
description of the method for the calculation of the premium to be granted under
Articles 33 and 34 shall also be included
Indsatser med henblik på endeligt ophør af fiskeriaktivitet er ikke omfattet af programmet.

4.7 Mutual funds for adverse climatic events and environment incidents
Gensidige fonde for ugunstige vejrforhold og miljøhændelser er ikke omfattet af
programmet.

4.8 Description on the use of technical assistance
4.8.1 Technical assistance at the initiative of the MS
Under teknisk bistand er det muligt at støtte forberedelse, gennemførelse og evaluering af
programmet, herunder dataindsamling, samt udvikling af monitorerings- og
forvaltningssystemer med henblik på at evaluere bidraget til det operationelle programs
målsætninger. Generelt vil der være tale om at Teknisk bistand anvendes til at gennemføre de
nødvendige aktiviteter, som medlemsstaten er forpligtet til i henhold til forordningerne.
Med henblik på implementering og gennemførelse af programmet, herunder understøttelse af
opfyldelsen af de strategiske mål i programmet, kan der under teknisk bistand finansieres:
Forvaltning, implementering, overvågning og kontrol:
 Administrative udgifter, som vedrører forberedelse, gennemførelse af programmet og
vurdering af projekter, herunder uddannelse af personale i administrative systemer til
forvaltning af programmet herunder:
o Fastlæggelse af udvælgelseskriterier og støtteberettigelsesregler
o Træffe afgørelse i sager der er indstillet til støtte eller afslag
o Forvaltningsmyndighedens vurdering af indkomne projektregnskaber,
herunder opfølgning på aktiviteter og indikatorer
o Vejledning af ansøgere og støttemodtagere om regler, dokumentationskrav og
forretningsgange
 Udgifter i forbindelse med overvågningsudvalgets møder, herunder evt. tolkebistand
og deltagelse af eksperter samt besigtigelse af projekter mv.
 Revision og kontrol, herunder kontrolbesøg (kontrol på stedet)
 Etablering af netværk med henblik på at fremme samarbejde og erfaringsudveksling
om information med henblik på en bæredygtig udvikling af fiskeriområder
 Facilitator for programmets gennemførelse
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Andre udgifter
 Informationsaktiviteter og PR
 Særlige udredninger, undersøgelser og analyser som bistand til overvågningsudvalget
og forvaltningsmyndigheden, Europakommissionen og Miljø- og Fødevareministeriet
 Udgifter til evaluering, herunder betaling af ekstern evaluator
 Særlige arrangementer, som indgår i gennemførelsen og overvågningen af
programmet, fx seminarer og anden form for erfaringsudveksling
 Udvikling og tilpasning af administrative it-systemer
 Udvikling af statistiske redskaber vedr. implementering af prioriteringerne i
programmet
Personaleudgifter og lønninger
 Lønninger og andre personaleudgifter afholdt af forvaltningsmyndigheden kan
finansieres, i det omfang personalet udfører ovennævnte opgaver i forhold til
sagsbehandling, kontrol mv. eller andre tilskudsberettigede opgaver som nævnt i
EHFF-forordningen. Indirekte udgifter vil indgå i udgiften. Indirekte udgifter vil indgå
i henhold til NaturErhvervstyrelsens instruks om beregning af årsværksnorm.

4.8.2 Establishment of national networks
Formålet med netværket er, at:
 Understøtte og sikre inddragelse af fiskeri- og maritime aktører i udmøntningen af
fiskeriudviklingsprogrammets FLAG-indsats
 Forbedre kvaliteten af udmøntningen af FLAG og sikre den bedst mulige udnyttelse af
tilskudsmidlerne
 Informere offentligheden og potentielle tilskudsmodtagere om FLAG
Der er således behov for fleksible metoder til at understøtte og udvide netværket og for
løbende at foretage justering af målsætninger, værktøjer og aktører i netværket.
Finansiering af nationale netværk
Det danske landdistrikts- og fiskerinetværk finansieres ved hjælp af teknisk bistand fra
Landdistriktsfonden (ELFUL) og Fiskeriudviklingsfonden (EHFF). Der kan opnås EUmedfinansiering til:
 Etablering og drift af de strukturer, der er nødvendige for at drive landdistrikts- og
fiskerinetværket
 Til forberedelse og udmøntning af en aktionsplan
Der i alt afsat 4 årsværk i den nationale netværksenhed for landdistriktsprogrammet og EHFFprogrammet under Erhvervs- og Vækstministeriet, som finansieres under teknisk bistand fra
programmerne.
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Fristen for oprettelse
Danmark vil videreføre det nationale landdistrikts- og fiskerinetværk, der er oprettet i
programperioden 2007-2013.

Nationalt landdistrikts- og fiskerinetværks målsætninger og forpligtelser
Handlingsplanen kan blandt andet inkludere planlægning af netværksstyringen samt følgende
aktiviteter:
 Administration af netværket
 Dialog og inddragelse af centrale, regionale og lokale myndigheder og andre
landdistriktsaktører i udvikling og udmøntning af Hav- og
fiskeriudviklingsprogrammet
 Tilrettelæggelse af aktiviteter for kompetenceudvikling i forbindelse med etablering
og drift af lokale aktionsgrupper
 Samling af projekteksempler, der viser ”best practice”
 Studier og analyser
 Forvaltningsopgaver i forbindelse med forberedelse og implementering af programmet
 Netværksaktiviteter for lokale aktionsgrupper og i særdeleshed teknisk assistance til
fremme af transnationale samarbejde og samarbejde mellem lokale aktionsgrupper og
søgning af samarbejdspartnere, jf. art. 36-indsatsen
 Kommunikation, herunder information af offentligheden om bl.a. Aktiv Europæisk
netværksdeltagelse, herunder deltagelse i det europæiske netværk for udvikling af
fiskeriområder, FARNET
Værktøjer til drift af det nationale fiskeri- og landdistriktsnetværk
Følgende værktøjer anvendes eller vil blive udviklet af den nationale netværksenhed:
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Hjemmeside på flere sprog: Link mellem de netværk, der er aktive i Danmark
Involverede aktører, europæiske netværk og i de forskellige medlemsstater
Projektdatabase
Publikationer og andre kommunikationsværktøjer
Temaaktiviteter/arbejdsgrupper
Bistand til tværnationalt samarbejde
Temamøder vedr. samarbejde
Rådgivning
Uddannelsesværktøjer til nye lokale aktionsgrupper
Støtte til lokale aktionsgrupper vedr. evalueringstemaet
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5. SPECIFIC INFORMATION ON INTEGRATED TERRITORIAL DEVELOPMENT
5.1 Information on the implementation of CLLD
5.1.1 A description of the strategy for CLLD
CLLD skal styrke indsatsen under EHFF i særligt udpegede fiskeriområder, der oplever en
generel nedgang i beskæftigelsen, såvel som inden for fiskerisektoren og i befolkningen.
Indsatsen vil gennem en lokalt prioriteret strategisk indsats bidrage til en territoriel og
integreret tilgang til udvikling og supplerer dermed den branche- og typeorienterede støtte,
som kendetegner mange af de øvrige tilskudsmuligheder i fiskeriprogrammet.
Målene søges opfyldt gennem indsatser, der kan relateres til fiskerisektoren med fokus på
erhvervsrelaterede initiativer, herunder understøtte innovation, kompetenceopbygning,
videnoverførsel og jobskabelse. Disse initiativer søges bl.a. udmøntet gennem lokale
samarbejdsprojekter og netværk til udvikling af fiskeriområderne, men også gennem en
diversificering af økonomien i områderne.
Aktiviteterne kan således gennemføres inden for såvel som uden for fiskerisektoren. CLLDindsatsen vil tage udgangspunkt i LEADER-metodens styrker i etableringen af lokale
partnerskaber og projekter, der kan forbedre rammerne for udvikling i fiskeri- og
akvakulturområder gennem en målrettet og strategisk indsats gennem FLAG’ernes
udviklingsstrategier. Målet er bl.a. at understøtte kystfiskeriet og fiskersamfundene som
kulturbærende.
Fiskeriområderne i Danmark er karakteriseret ved en nedgang i antal beskæftigede i
fiskerisektoren. Det gælder for primærerhvervet såvel som for forarbejdningssektoren. I dag
har de beskæftigede i fiskerisektoren ikke nødvendigvis arbejdssted og bosted i samme
område. Arbejdskraften kan rekrutteres fra et langt større område end det traditionelle
fiskersamfund. Mange fiskersamfund har i en årrække oplevet en befolkningsnedgang, hvor
muligheden for alternativ beskæftigelse er nødvendig, hvis befolkningsniveauet skal
opretholdes.
Formålet med at understøtte en bæredygtig udvikling i fiskeriområder er at bidrage til
beskæftigelsen i områderne, herunder gennem en diversificering af økonomien, der blandt
andet skal understøtte kystfiskeriet, der er af betydning for opretholdelse af de mindre
fiskersamfund. Der kan være tale om at understøtte nye afsætnings- og markedsinitiativer,
herunder ’short supply chain’-initiativer og initiativer der kan forbedre kvalitet, friskhed og
pris.

5.1.2 A list of criteria applied for selecting the fisheries areas
De lokale aktionsgrupper skal bidrage til en udvikling i fiskeriområderne, styret af
lokalsamfundet, der skal tilskynde til innovative tilgange til vækst og arbejdspladser, gennem
integrerede multisektorale udviklingsstrategier. Denne territoriale tilgang, der går på tværs af
sektorer og interesser, er afgørende for at sikre den merværdi, som adskiller denne indsats fra
de øvrige foranstaltninger under EHFF.
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I EHFF-forordningens artikel 3 (5) defineres fiskeriområder som et ”område med kyst eller
søbred eller med damme eller en flodmunding, hvor en stor del af befolkningen er
beskæftigede inden for fiskeri eller akvakultur, og som er udpeget af medlemsstaten”.
Områderne skal som udgangspunkt have mellem 10.000 og 150.000 indbyggere, som fastlagt
i de fælles gennemførelsesbestemmelser, artikel 29 (6).

Kriterier for udvælgelse af fiskeriområder
Hovedmålet for FLAG-indsatsen er at bidrage til vækst- og beskæftigelse i de danske
fiskeriområder og skal dermed supplere indsatsen i landdistrikterne og yderområderne.
Et fiskeriområde er i henhold til forordningen om Den Europæiske Hav- og Fiskerifond
(508/2014, artikel 3 (5)) et område karakteriseret ved en kyst, søbred m.v. og hvor en stor del
af befolkningen er beskæftigede inden for fiskerisektoren, herunder fiskeri og akvakultur.
Området skal være funktionelt sammenhængende i geografisk, økonomisk og social
henseende, som udpeget af medlemsstaten.
I lyset heraf og erfaringerne fra den tidligere programperiode, er der behov for en geografisk
fokuseret indsats sammenlignet med FLAG-områder i den tidligere programperiode.
Kriterierne for udpegning af FLAG-områderne afspejler dette. Der tages udgangspunkt i
fiskerisektorens relative beskæftigelsesmæssige betydning for lokalområdet og områder hvor
det primære fiskeri har en relativ høj økonomisk eller beskæftigelsesmæssig betydning.
Der lægges endvidere vægt på, at der kan udpeges sammenhængende geografiske
kystområder, der gør det muligt at etablere FLAG omfattende flere kommuner eller, at
FLAG-grupperne kan integreres med lokale aktionsgrupper (LAG) i landdistrikter etableret i
det pågældende geografiske område. Der vil blive anvendt forberedelsestilskud til at
understøtte det lokale arbejde med etablering af nye aktionsgrupper og udvikling af lokale
udviklingsstrategier.
Det vil være op til lokal beslutning at organisere FLAG-grupper, herunder om integration med
LAG inden for de udpegede områder.
Følgende kriterier er på den baggrund lagt til grund for udpegningen af FLAG-områderne:
 Andel af beskæftigede i den samlede fiskerisektor ≥ 0,4 % af samtlige beskæftigede i
kommunen (2013)
og enten
 andel af beskæftigede i fiskeriet ≥0,3 % af kommunens samlede beskæftigede (2013),
eller
 havne i kommunen med samlede landingsværdier på ≥ 20 mio. kr. i et af årene 20112013.
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Herudover tages der særlige hensyn til de 27 danske småøer, hvortil der afsættes en budget,
der målrettes de småøer, hvor der fortsat eksisterer erhvervsfiskeri.

Udpegning af lokale aktionsgrupper
Den endelige udvælgelse vil ske via en særlig udvælgelsesudvalg, der indstiller til Erhvervsog Vækstministeriet med henblik på udvælgelse af gruppernes udviklingsstrategier.
Som udgangspunkt vil hver aktionsgruppe bestå af et sammenhængende geografisk område,
som i geografisk omfang vil svare til mindst én kommune afhængig af befolkningstallet.
På øerne kan der være behov for at dispensere for kravet om geografisk sammenhæng og
indbyggertal, som for eksempel de danske småøer hvor den samlede befolkning på de 27
småøer udgør 4.612 indbyggere (kilde: Ø-posten, nr. 152, juni 2013).
Endvidere kan det i kommuner med større byer være nødvendigt at afvige fra det generelle
krav om befolkningstal eller udelukke disse fra FLAG-udpegningen for at sikre, at
fiskeriområdet som udgangspunkt ikke overstiger en befolkning på over 150.000 indbyggere.
Aktiviteter i disse områder uden for udpegningen vil kunne komme i betragtning til tilskud i
det omfang aktiviteten gennemføres af aktører i et område med en godkendt lokal
aktionsgruppe, og aktiviteten kommer fiskeriområdet til gode.

Multifondsaspektet
Områder, der udpeges under EHFF med henblik på etablering af LEADER-grupper, kan
operere i overensstemmelse med bestemmelserne om multifond. Dette indebærer, at der i det
samme geografiske område kan ydes tilskud fra flere fonde. Denne mulighed forventes
udnyttet for EAFRD og EHFF. Det vil være op til en lokal beslutning, om de skal være
integreret LAG og FLAG, eller de skal fungere som adskilte enheder.
Modellen giver for eksempel mulighed for, at de stærke fiskeriområder kan operere som
selvstændige FLAG, eller det vil være muligt at integrere indsatsen med LEADER-grupper
bl.a. for at opnå den nødvendige kritiske masse.
Dette vil også forenkle administrationen, hvilket endvidere anvendelse af lead-fond princippet
kan bidrage til.

5.1.3 A list of selection criteria for local development strategies
Mobilisering
Det lokale partnerskab er drivkraften bag lokalstyret udvikling af fiskeriområderne. Der finder
forud for etableringen af en lokal aktionsgruppe en mobilisering af lokale ressourcepersoner
sted. Forud for nedsættelse af en lokal aktionsgruppe skal der derudover tages stilling til en
række spørgsmål vedrørende bl.a. geografisk område, lokale udfordringer og potentialer samt
fondsfinansieringen.

EN

77

EN

Erhvervs- og Vækstministeriet vil i samarbejde med fx lokale aktører samt lokale og
regionale myndigheder understøtte dette mobiliseringsarbejde gennem oplysningskampagner,
informationsmøder, kompetenceudvikling m.v. Mobilisering af lokale kræfter, etablering af
nye aktionsgrupper og forberedelse af lokale udviklingsstrategier forventes at finde sted i
første halvdel af 2015, således at aktionsgrupperne kan overgå til en driftsfase i løbet af sidste
halvdel af 2015. Der forventes gennemført mindst en ansøgningsrunde i efteråret 2015.
Budgettet til indsatsen fastsættes via politiske aftaler for en årrække, og principper for
fordelingen af budgettet vil fremgå af bekendtgørelse om etablering og drift af lokale
aktionsgrupper.
Interessetilkendegivelse
Erhvervs- og Vækstministeriet inviterer lokale aktører i udpegede fiskeriområder til at
tilkendegive interesse for at blive udpeget som et lokalt partnerskab.
Det er en forudsætning
 At partnerskabet opererer inden for et nærmere afgrænset geografisk område
 At partnerskabet er lokalstyret og sammensat af repræsentanter fra de lokale offentlige
og private socioøkonomiske interesser
En lokal aktionsgruppe skal inden for rammerne af et budget og lokal udviklingsstrategi
arbejde med henblik på at understøtte den lokale udvikling i et geografisk afgrænset område.
Generalforsamling
Partnerskabet forpligter sig til at afholde informationsmøde om LEADER-metoden og
tilskudsmulighederne samt at oprette en forening efter de almindelige foreningsprincipper
med bl.a. afholdelse af årlig generalforsamling og valg af kandidater til bestyrelsen.
Principperne for sammensætningen af bestyrelserne vil blive videreført fra programperiode
2007-2013, og aktionsgrupperne vil således bestå af en bred repræsentation af offentlige
myndigheder, borgere, lokale organisationer, erhvervsrepræsentanter og foreninger.
Almindelige borgere, lokale foreninger, sociale og økonomiske partnere vælges på
demokratisk vis til den lokale aktionsgruppe.
Myndighederne udpeger deres repræsentanter i den lokale aktionsgruppe. Dette sikrer, at
aktionsgruppen har tæt kontakt til området og består af motiverede lokale aktører, der kan
udvikle og gennemføre projekter i overensstemmelse med målene i udviklingsstrategien.
Samtidig sikres den mest effektive afvejning af behov, muligheder og ressourceanvendelse.
Udarbejdelse og godkendelse af lokale udviklingsstrategier
Lokale aktionsgrupper udarbejder i løbet af 2015 en lokal udviklingsstrategi i tæt samarbejde
med andre regionale og kommunale aktører, koordineret med deres udviklingsplaner.
Den lokale udviklingsstrategi er gruppens vigtigste styringsredskab. I udviklingsstrategien
tager den lokale aktionsgruppe stilling til mål, indsatser og finansiering og skal sætte
rammerne for aktionsgruppens projektprioriteringer.
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Erhvervs- og Vækstministeriet stiller bistand til rådighed for de lokale aktionsgrupper i denne
forberedende fase i forbindelse med for eksempel:





Opbygning af kompetencer
Udarbejdelse af analyser af området
Udarbejdelse af den lokale strategi
Administration

En lokal udviklingsstrategi skal som minimum omfatte følgende elementer:
 Afgræsning af strategiens område og den befolkning
 En analyse af udviklingsbehovet og potentialet i området, herunder en analyse af
områdets styrker, svagheder, muligheder og trusler
 En beskrivelse af stratgien og dens mål og integrerende og innovative karakter,
herunder klare og målbare mål for output eller resultater.
 En beskrivelse af processen med at involvere lokalsamfundet i udviklingen af
strategien
 En handlingsplan, der beskriver, hvordan målene omsættes til aktioner
 En beskrivelse af strategiens forvaltnings- og kontrolordninger, der dokumenterer den
lokale aktionsgruppes evne til at gennemføre strategien
 Beskrivelse af evalueringstiltag
 En finansieringsplan. Under den lokale aktionsgruppes ledelse udarbejder det lokale
partnerskab en udviklingsstrategi, der indsendes til det udvælgelsesudvalg, som er
oprettet af Erhvervs- og Vækstministeriet.
Godkendelsesprocedurer
Udvælgelsesudvalget
Erhvervs- og Vækstministeriet nedsætter et udvælgelsesudvalg med repræsentation fra bl.a.
de centrale, regionale og lokale myndigheder samt repræsentation af landdistrikts- og
fiskeriaktører og eksperter på området.
Det er udvælgelseskomiteens opgave at vurdere de indkomne udviklingsstrategier og gå i
dialog med de lokale aktionsgrupper om strategierne for at opnå de bedst mulige
styringsværktøjer for bestyrelsernes arbejde.
Udvælgelsesudvalget vurderer i første omgang, om ansøgningerne opfylder de formelle krav
til oprettelse af en lokal aktionsgruppe, og dernæst skal udvælgelsesudvalget rangordne
ansøgninger efter den forventede opnåede merværdi for lokaludviklingen. De partnerskaber,
som udvælgelsesudvalget vurderer, vil give den højeste merværdi for den lokale udvikling, vil
blive indstillet til godkendelse.
Udvælgelsesudvalgets vurdering af strategierne
Udvælgelsesudvalget vurderer strategierne ud fra en række på forhånd kendte kriterier,
herunder:
 Lokalsamfundets involvering i udarbejdelse af strategien, herunder partnerskabets
bredde og repræsentativitet i forhold til sammensætningen af lokalsamfundet
 Partnerskabets kompetencer, ressourcer og færdigheder
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Partnerskabets vilje og evne til at indgå i tværgående samarbejdsrelationer
Mål og indsatsernes relevans og lokale forankring
Strategiens logiske sammenhæng og kvalitet
Strategiens sammenhæng med andre udviklingsindsatser
Partnerskabets erfaringer og kompetenceniveau, herunder kompetence til
kommunikation og formidling
 Klar organisering og transparente beslutningsprocedurer i partnerskabet
 Omfanget af kritisk masse i området
Udvælgelsesudvalget indstiller de lokale udviklingsstrategier, som kan indfri kvalitetskravene
til endelig godkendelse i Erhvervs- og Vækstministeriet.
Anvendelse af ”lead-fond”
Landdistriktsfonden kan udpeges som ”lead-fonden”, hvilket betyder, at Landdistriktsfonden
dækker samtlige udgifter til drift og animation med et beløb, der svarer til op til 25 % af de
totale offentlige udgifter til lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder.
I forbindelse med Udvælgelseskomiteens vurdering af de lokale udviklingsstrategier, indgår
vurdering af aktionsgruppens brug af ”lead-fond”.
Samarbejdsprojekter
Forberedelse, udvikling og gennemførelse af samarbejdsprojekter er integreret i den lokale
udviklingsstrategier og finansieres som udgangspunkt inden for rammerne af de budgetter, der
er udmeldt til de enkelte lokale aktionsgrupper.

5.1.4 A clear description of the respective roles of the FLAGs, the managing authority or
designated body for all implementation tasks relating to the strategy
Opgavefordelingen mellem de lokale aktionsgrupper og myndighederne bygger på respekt for
LEADER-principperne, hvilket indebærer et ”bottom-up”-princip om lokal indflydelse på de
strategiske og økonomiske beslutninger og prioriteringer.
Opgaverne er fordelt på 2 niveauer,
FLAG niveau
FLAG’ens bestyrelse sammensættes af lokale aktører inden for fire hovedkategorier: lokale
foreninger, lokale borgere, lokale og regionale myndigheder samt lokale virksomheder og
virksomhedsorganisationer. Principperne for sammensætningen af bestyrelserne
aktionsgrupper vil blive videreført fra programperiode 2007-2013. Borgere, lokale foreninger,
sociale og økonomiske partnere vælges på demokratisk vis til den lokale aktionsgruppes
bestyrelse. Myndighederne udpeger deres repræsentanter til den lokale aktionsgruppe. Dette
sikrer, at aktionsgruppen er forankret i lokalområdet og består af motiverede lokale aktører,
der arbejder for at gennemføre projekter i overensstemmelse med den lokale
udviklingsstrategi. Erhvervs- og Vækstministeriet godkender, at de nye lokale aktionsgrupper
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er oprettet i overensstemmelse med de almindeligt gældende foreningsprincipper, herunder
har vedtaget vedtægter, der sætter rammen for foreningens virke.
FLAG’ens bestyrelse skal udarbejde og gennemføre en strategi gennem inddragelse af
relevante lokale parter og interessenter. Som led heri har FLAG’ens bestyrelse ansvaret for en
række opgaver, herunder:
 At opbygge kompetencer i FLAG-bestyrelsen og sekretariatet, animere projektholdere,
prioritere og anbefale projekter til tilskud, etablere netværk og samarbejdsstrukturer til
opfyldelse af strategiens mål samt sørge for en effektiv drift af FLAG’en. Bestyrelsens
arbejde understøttes af en koordinatorklynge.
 At udarbejde ikke-diskriminerende og transparente udvælgelsesprocedurer og
objektive kriterier for projektudvælgelse.
 At sikre koordination og sammenhæng mellem den lokale udviklingsstrategi og de
valgte indsatser og projekter. Det forudsættes, at bestyrelsen kan dokumentere sine
indstillinger om tilskud med henvisning til relevante mål i strategien. Sammenhængen
til andre lokale strategier sikres gennem godkendelsesproceduren for strategien samt
de lokale myndigheders repræsentation i aktionsgruppens bestyrelse.
 At fremme netværk og samarbejde på tværs af sektorer med henblik på at initiere
innovative lokale projekter, blandt andet gennem information og kommunikation.
 At indkalde projektansøgninger i ansøgningsrunder.
 At modtage og vurdere, om projektansøgning er i overensstemmelse med
udvælgelseskriterier og den lokale udviklingsstrategi
 At indstille projektansøgninger til tilskud, herunder indstille en tilskudssats.
 At overvåge gennemførelsen af strategien. Indsatsen overvåges løbende, og der
afrapporteres årligt til myndigheden bl.a. ved anvendelse af et sætligt
evalueringsværktøj. Endvidere rapporteres til FLAG-foreningens medlemmer gennem
den årlige generalforsamling.
Koordinator
Målet med at ansætte faglige koordinatorer og administrative koordinatorer er at styrke
bestyrelserne og FLAG-sekretariaternes kompetencer og tværfaglighed, så der opnås et højt
kompetenceniveau i de enkelte FLAG’er, hvilket også kan bidrage til en mere ensartet og
professionel sekretariatsbetjening.
Faglige koordinatorer har følgende opgaver:
 Administration, dvs. administrative opgaver samt styring af den daglige drift, herunder
FLAG’ens økonomi, rapportering, monitering og evaluering samt rapportering m.v.
 Animation, hvilket vil sige opgaver, der skal animere til gode projekter og fremme
gennemførelsen af strategien gennem opsøgende og rådgivende arbejde i forhold til
potentielle ansøgere, og som initiativtager til etablering af netværk og tværgående
samarbejder på tværs af interesser, sektorer og geografiske områder.
Administrative koordinatorer har følgende opgaver:
 For at nedbringe sagsbehandlingstiden ansættes administrative koordinatorer i de
lokale aktionsgrupper for at styrke fagligheden og gøre kontakten mellem ansøger og
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lokale aktionsgrupper og kontakten mellem de lokale aktionsgrupper og de centrale
myndigheder enstrenget. Koordinatorerne har til formål at kvalitetssikre de
ansøgninger, som aktionsgruppen har indstillet til tilskud, inden ansøgningerne
videresendes til legalitetskontrol hos de centrale myndigheder. Endvidere vil de
administrative koordinatorer være kontaktleddet til de centrale myndigheder, når det
gælder spørgsmål om ansøgningerne, information om status, afklaring af ny regler og
praksis i forhold til sagsbehandlingen af ansøgningerne m.v. Målet er at forbedre
dialogen og informationsniveauet for aktionsgrupperne, ansøgerne og potentielle
ansøgere og at yde en bedre rådgivning. Tilsammen forventes de administrative
koordinatorer at kunne medvirke til en hurtigere sagsbehandling af ansøgningerne og
en bedre betjening af ansøgerne.
De administrative og faglige koordinatorer finansieres inden for LAG´ernes udmeldte
driftsrammer.
Myndigheder
Myndighedsfunktionen for implementering af FLAG er henlagt til Erhvervs- og
Vækstministeriet. Ministeriet er ansvarligt for tilrettelæggelsen og administrationen af
politikken for tilskud til FLAG’erne, og har som forvaltningsmyndighed (bemyndiget organ)
det forvaltningsmæssige ansvar og ministeransvaret samt ansvaret for policy og
bekendtgørelsesarbejde, som definerer den administrative praksis. Desuden er ministeriet
klagemyndighed og varetager den administrative og fysiske kontrol.
Erhvervs- og Vækstministeriet varetager således ansvaret med behandling af ansøgninger om
tilskud indstillet af FLAG-bestyrelserne og meddeler tilsagn eller afslag om tilskud. Erhvervsog Vækstministeriet anviser tilskud til de godkendte projekter til udbetaling. Endvidere er
ministeriet ansvarlig for behandling og anvisning af udbetaling af støtten til FLAG’ernes drift.
NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsen vil skulle føre tilsyn med ministeriet.
Den nærmere opgavefordeling fremgår af administrations- og driftsaftaler mellem Erhvervsog Vækstministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet.

5.1.5 Information on advance payments to FLAGs
Udbetaling af tilskud til aktionsgruppernes mobilisering og etablering, forberedelse af lokale
udviklingsstrategier, aktionsgruppernes løbende drift og til animation gennemføres efter
samme principper som i programmerne for perioden 2007-2013, hvilket indebærer, at
udbetaling kan foregå som
 Forskudsudbetaling (acontoudbetaling), eller
 Efter dokumenterede afholdte og betalte udgifter
I henhold til artikel 63 (2) i EMFF forordningen, artikel 63 (2) og EAFRD-forordningen
artikel 42 (2) kan forskud til drift og animation maksimalt udgøre 50 % af tilskudsbeløbet
afsat til formålet.
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Forskudsudbetalingen vil ske på baggrund af en årlig anmodning om acontoudbetaling, der
opdeles med fx halvårlige acontobeløb, der maksimalt kan udgøre 50 % af aktionsgruppens
årlige tilsagn til drift og animation.
Hvert år indsender aktionsgruppen dokumentation for de afholdte udgifter til
udbetalingsmyndigheden.
Forskellen mellem acontoudbetalingen og det faktisk afholdte udgifter vil blive modregnet i
det kommende kalenderårs forskudsudbetaling.
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5.2 Information on integrated territorial investments
EMFF measures covered
Article 37 Support for the design and implementation of conservation measures
Article 38 Limiting the impact of fishing on the marine environment and
adapting fishing to the protection of species (+ art. 44.1.c Inland fishing)
Article 39 Innovation linked to the conservation of marine biological resources
(+ art. 44.1.c Inland fishing)
Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters –
investments to facilitate compliance with the obligation to land all catches
Article 47 Innovation
Article 77 Data collection
Article 62.1.a Preparatory support
Article 63 Implementation of local development strategies (incl. running costs
and animation)
Article 64 Cooperation activities
Article 66 Production and marketing plans
Article 67 Storage aid
Article 68 Marketing measures
Article 80.1.c Improving the knowledge on the state of the marine environment
Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of marine biodiversity –
contribution to a better management or conservation, construction, installation
or modernisation of static or movable facilities, preparation of protection and
management plans related to NATURA2000 sites and spatial protected areas,
management, restoration and monitoring marine protected areas, including
NATURA 2000 sites, environmental awareness, participation in other actions
aimed at maintaining and enhancing biodiversity and ecosystem services (+ art.
44.6 Inland fishing)
Article 48.1.a-d, f-h Productive investments in aquaculture
Article 76 Control and enforcement
Article 69 Processing of fisheries and aquaculture products
Article 51 Increasing the potential of aquaculture sites
Article 42 Added value, product quality and use of unwanted catches (+ art.
44.1.e Inland fishing)
Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters investments improving fishing port and auctions halls infrastructure or landing
sites and shelters; construction of shelters to improve safety of fishermen (+ art.
44.1.f Inland fishing)
Article 56 Animal health and welfare measures
Article 26 Innovation (+ art. 44.3 Inland fishing)
Article 28 Partnerships between fishermen and scientists (+ art. 44.3 Inland
fishing)
Indicative financial allocation from EMFF (€) 0.00
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6. FULFILMENT OF EX-ANTE CONDITIONALITIES
6.1 Identification of applicable ex-ante conditionalities and assessment of their fulfilment
6.1.1 Applicable EMFF specific ex-ante conditionalities
Ex-ante conditionality

Union
priorities to
which
conditionality
applies

Fulfilled

1 - Report on fishing capacity has been submitted in accordance with
Article 22(2) of Regulation (EU) No 1380/2013

1

Yes

2 - The establishment of a multiannual national strategic plan on
aquaculture, as referred to in Article 34 of Regulation (EU) No 1380/2013,
by 2014

2

Yes

3 - Administrative capacity: administrative capacity is available to comply
with the data requirements for fisheries management set out in Article 25
of Regulation (EU) No 1380/2013 and Article 4 of Regulation (EC) No
199/2008

3

Yes

4 - Administrative capacity: administrative capacity is available to comply
with the implementation of a Union control, inspection and enforcement
system as provided for in Article 36 of Regulation (EU) No 1380/2013 and
further specified in Regulation (EC) No 1224/2009

3

Yes

6.1.1 Criteria and assessment of their fulfilment

EN

Ex-ante conditionality

Criterion

Fulfille
d

Reference

Explanation

1 - Report on fishing
capacity has been
submitted in accordance
with Article 22(2) of
Regulation (EU) No
1380/2013

1 - The report is made in
accordance with
common guidelines
issued by the
Commission

Yes

Kapacitetsrapp
orten for
Danmark 2013

NaturErhvervstyr
elsen, der har stor
erfaring med at
udarbejde den
danske
kapacitetsrapport,
vil også fremover
varetage denne
opgave efter de
samme
principper, som
hidtil har været
styrende for deres
arbejde – at
rapporten
indsendes til
Kommissionen
inden tidsfristen,
udarbejdet i
overensstemmels
e med
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vejledningen.
Arbejdet vil blive
udført med bidrag
fra relevante
vidensinstitutione
r.

EN

1 - Report on fishing
capacity has been
submitted in accordance
with Article 22(2) of
Regulation (EU) No
1380/2013

2 - Fishing capacity does
not exceed the fishing
capacity ceiling set up in
Annex II to Regulation
(EU) No 1380/2013

Yes

Kapacitetsrapp
orten for
Danmark 2014

Jf.
kapacitetsrapport
en overstiger
fiskerikapaciteten
ikke lofterne i
bilag II i
forordning (EU)
nr. 1380/2013.

2 - The establishment of a
multiannual national
strategic plan on
aquaculture, as referred to
in Article 34 of Regulation
(EU) No 1380/2013, by
2014

1 - A multiannual
national strategic plan on
aquaculture is
transmitted to the
Commission at the latest
by the day of
transmission of the
operational programme

Yes

Flerårig
National
Strategi 2014.

Der er udarbejdet
en flerårig
national
akvakulturstrategi
i et samarbejde
mellem
Fødevareminister
iet og
Miljøministeriet,
med bidrag fra
erhverv og øvrige
interessenter.
Akvakulturstrateg
ien fremsendes til
Kommissionen
sammen med
Hav- og
fiskeriudviklings
programmet.

2 - The establishment of a
multiannual national
strategic plan on
aquaculture, as referred to
in Article 34 of Regulation
(EU) No 1380/2013, by
2014

2 - The operational
programme includes
information on the
complementarities with
the multiannual national
strategic plan on
aquaculture

Yes

Flerårig
National
Strategi 2014.

Akvakulturstrateg
ien er lavet
sideløbende med
udarbejdelsen af
programmet.
Situationsbeskriv
elsen, SWOT og
behov trækker
således direkte på
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oplysninger fra
akvakulturstrategi
en.

3 - Administrative
capacity: administrative
capacity is available to
comply with the data
requirements for fisheries
management set out in
Article 25 of Regulation
(EU) No 1380/2013 and
Article 4 of Regulation
(EC) No 199/2008

1 - A description of the
administrative capacity
to prepare and apply a
multiannual programme
for data collection, to be
reviewed by STECF and
accepted by the
Commission

Yes

Det godkendte
danske
program for
perioden 20112013 kan
findes på
Kommissionen
s side for
dataindsamling
.
Link: http://dat
acollection.jrc.
ec.europa.eu/n
p/2013/document_libr
ary_display/2h
9Q/view/2145
2

Danmark har
under den
nuværende
dataindsamlingsf
orordning for
hver af
programperiodern
e fremsendt det
nationale
program inden de
fastsatte
deadlines (hhv.
15/10 2008 og
31/3 2010).
Begge de
nationale
programmer
(2009-2010 og
2011-2013) har
været evalueret af
STECF og er
efterfølgende
blevet godkendt
af Kommissionen
og vedtaget af
DG MARE’s
forvaltningskomit
é.
DTU Aqua, der
varetager
myndighedsopga
ven med
dataindsamling
for
NaturErhvervstyr
elsen, har
varetaget denne
opgave i mange
år og har således
god erfaring med,
hvilke ressourcer
det kræver at
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udarbejde og
implementere de
flerårige
nationale
programmer for
dataindsamling.
Danmark
indsendte et
opdateret
program for 2012
og dette program
er blevet
videreført for
2013 og igen for
2014-2016. Både
programmet for
2011-2013 og
2014-2016 er
blevet godkendt
af
Kommissionen.

3 - Administrative
capacity: administrative
capacity is available to
comply with the data
requirements for fisheries
management set out in
Article 25 of Regulation
(EU) No 1380/2013 and
Article 4 of Regulation
(EC) No 199/2008

EN

2 - A description of the
administrative capacity
to prepare and implement
work plans for data
collection, to be
reviewed by STECF and
accepted by the
Commission

88

Yes

Det godkendte
danske
program for
perioden 20112013 kan
findes på
Kommissionen
s side for
dataindsamling
.

Danmark
indsendte et
opdateret
program for 2012
inden for den
fastsatte deadline
(jf. CR 199/2008)
og dette program
er blevet
videreført for
2013 og igen for
Link: http://dat 2014-2016. Både
acollection.jrc. programmet for
ec.europa.eu/n perioden 2011p/2013/2013 samt 2014/document_libr 2016 er godkendt
ary_display/2h af
9Q/view/2145 Kommissionen.
2
Årsrapporter for
2009-2013 er
blevet fremsendt
til Kommissionen
inden for den

EN

givne deadline
(den 31. maj
efterfølgende år).
Kommissionen
har godkendt
samtlige
indsendte
årsrapporter.
Årsrapporter for
2009-2013 er
blevet fremsendt
til Kommissionen
inden for den
givne deadline
(den 31. maj
efterfølgende år).
Kommissionen
har godkendt
samtlige
indsendte
årsrapporter.
Danmark har
opfyldt alle
anmodninger om
datalevering for
2010-2013 inden
for fastsatte
deadline.
Kommissionen
har ikke pålagt
Danmark nogen
reduktion i EUmedfinansieringe
n af
dataindsamlingen
for perioden 2009
- 2013, da alle
data er afleveret
inden for de
givne deadlines.

3 - Administrative
capacity: administrative
capacity is available to
comply with the data
requirements for fisheries

EN

3 - A description of the
capacity in human
resources allocation to
undertake bilateral or
multilateral agreements

Yes
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Det godkendte
danske
program for
perioden 2011-

Danmark har
indgået aftaler
med en række
relevante lande

EN

management set out in
Article 25 of Regulation
(EU) No 1380/2013 and
Article 4 of Regulation
(EC) No 199/2008

with other Member
States if the work to
implement the data
collection obligations is
shared

2013 kan
findes på
Kommissionen
s side for
dataindsamling
.

for så vidt angår
opfyldelse af
dataindsamlingsforpligtelsen.
Aftaler er indgået
med
medlemslande,
Link: http://dat hvis fartøjer
acollection.jrc. lander fisk i
ec.europa.eu/n Danmark, eller
p/2013/hvor danske
/document_libr fartøjer lander
ary_display/2h fangster i
9Q/view/2145 udlandet. Aftaler
2
er også indgået,
hvor det
omkostningsmæs
sigt eller af
hensyn til
effektivisering
har været
hensigtsmæssigt
at indgå aftale.
Danmark har
indgået bilaterale
aftaler med
Belgien, Finland,
Holland, Irland,
Polen, Sverige og
Tyskland. Der
har ikke været
anbefalinger om,
at yderligere
aftaler burde
indgås.
Oversigt over
indgåede aftaler
er vedlagt som
bilag 10.

4 - Administrative
capacity: administrative
capacity is available to
comply with the
implementation of a Union
control, inspection and

EN

1 - A description of the
administrative capacity
to prepare and implement
the section of the
operational programme
pertaining to the 2014-

90

Yes

Kommissionen
har i marts
2014 godkendt
de danske
specifikke

For så vidt angår
offentligt udbud,
har
NaturErhvervstyr
elsens enhed for

EN

EN

enforcement system as
provided for in Article 36
of Regulation (EU) No
1380/2013 and further
specified in Regulation
(EC) No 1224/2009

2020 national control
financing programme as
referred to in point (o) of
Article 18(1)

4 - Administrative
capacity: administrative
capacity is available to
comply with the
implementation of a Union
control, inspection and
enforcement system as
provided for in Article 36
of Regulation (EU) No
1380/2013 and further

2 - A description of the
administrative capacity
to prepare and implement
the national control
action programme for
multiannual plans, as
provided for in Article
46 of Regulation (EC)
No 1224/2009

91

Yes

kontrol- og
inspektionspro
grammer.

Jura en særlig
enhed for
kontraktstyring,
indkøb og udbud.
Her sørger man
for, at
NaturErhvervstyr
elsen overholder
EU-regler og
national
lovgivning på
udbudsområdet.
På styrelsens
intranet
informerer
enheden løbende
styrelsens øvrige
medarbejdere om
denne lovgivning
samt korrekte
procedurer for
håndtering af
udbud. Enhedens
medarbejdere
gennemgår
desuden løbende
uddannelse og
efteruddannelse i
regler og
procedurer for
offentligt udbud.
For nærmere
beskrivelse om
offentlige indkøb
henvises der i
øvrigt til
partnerskabsaftal
en.

Kommissionen
har i marts
2014 godkendt
de danske
specifikke
kontrol- og
inspektionspro

Danmark har i
NaturErhvervstyr
elsen etableret et
Center for
Kontrol, som er
ansvarlig for
forberedelsen og
gennemførelsen
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specified in Regulation
(EC) No 1224/2009

grammer.

af det nationale
kontrolaktionspro
gram. Center for
Kontrol
gennemfører
risikoanalyser
med henblik på
en effektbaseret
kontrol, som så
varetages af
regionale
kontrolafdelinger
og
fiskerikontrolskib
e. Målsætninger
og
ressourceallokeri
ng evalueres
månedligt på
stabsmøder.
Der er i 2014
allokeret 12,6
mio. € til
fiskerikontrol
under anvendelse
af 170 årsværk.
Heri indgår tre
fiskerikontrolskib
e, der opererer på
fuld tid.
Den danske
kontrolindsats
evalueres hver
måned med
henblik på
optimeret
ressourceanvende
lse.

4 - Administrative
capacity: administrative
capacity is available to
comply with the
implementation of a Union
control, inspection and
enforcement system as
provided for in Article 36

EN

3 - A description of the
administrative capacity
to prepare and implement
a common control
programme that may be
developed with other
Member States, as
provided for in Article

92

Yes

Kommissionen
har i marts
2014 godkendt
de danske
specifikke
kontrol- og

Center for
Kontrol i
NaturErhvervstyr
elsen vil stå for at
udarbejde og
implementere det

EN

of Regulation (EU) No
1380/2013 and further
specified in Regulation
(EC) No 1224/2009

94 of Regulation (EC)
No 1224/2009

4 - Administrative
capacity: administrative
capacity is available to
comply with the
implementation of a Union
control, inspection and
enforcement system as
provided for in Article 36
of Regulation (EU) No
1380/2013 and further
specified in Regulation
(EC) No 1224/2009

4 - A description of the
administrative capacity
to prepare and implement
the specific control and
inspection programmes,
as provided for in Article
95 of Regulation (EC)
No 1224/2009

Yes

inspektionspro
grammer.

fælles
kontrolprogram,
jf. art. 94 i
kontrolforordning
en, såfremt dette
skulle blive
relevant i
programperioden
2014-2020.

Kommissionen
har i marts
2014 godkendt
de danske
specifikke
kontrol- og
inspektionspro
grammer.

Center for
Kontrol i
NaturErhvervstyr
elsen vil stå for
udarbejdelse og
implementering
af specifikke
kontrol- og
inspektionsprogra
mmer, jf. art. 95 i
kontrolforordning
en.
Den danske
kontroltilrettelæg
gelse, jf. art. 95
er identisk med
tilrettelæggelsen
under art. 46, jf.
ovenfor.
Der budgetteres i
2014 med 21
årsværk til
landbaseret
kontrol og 22
årsværk til den
søbaserede
kontrol.

4 - Administrative
capacity: administrative
capacity is available to
comply with the
implementation of a Union
control, inspection and
enforcement system as
provided for in Article 36

EN

5 - A description of the
administrative capacity
to apply a system of
effective, proportionate
and dissuasive sanctions
for serious
infringements, as
provided for in Article
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Yes

Kommissionen
har i marts
2014 godkendt
de danske
specifikke
kontrol- og

Sanktionering af
overtrædelser
foregår dels i det
strafferetlige
system, dels i det
administrative

EN

of Regulation (EU) No
1380/2013 and further
specified in Regulation
(EC) No 1224/2009

90 of Regulation (EC)
No 1224/2009

inspektionspro
grammer.

system. Den
administrative del
er forankret i
NaturErhvervstyr
elsens Center for
Kontrol og
omfatter primært
midlertidig
inddragelse af
fiskeritilladelser i
forbindelse med
grove
overtrædelser af
den fælles
fiskeripolitik.
Herudover
afgøres en del
sagstyper
administrativt,
hvis overtræderen
uden videre
erklærer sig
skyldig og
indforstået med
sanktionsfastsætt
elsen.
Overblik over
både
administrative og
strafferetlige
afgørelser sikres
ved brug af et
elektronisk
register for
overtrædelser af
fiskerilovgivning
en.

4 - Administrative
capacity: administrative
capacity is available to
comply with the
implementation of a Union
control, inspection and
enforcement system as
provided for in Article 36
of Regulation (EU) No
1380/2013 and further

EN

6 - A description of the
administrative capacity
to apply the point system
for serious
infringements, as
provided for in Article
92 of Regulation (EC)
No 1224/2009

94

Yes

Kommissionen
har i marts
2014 godkendt
de danske
specifikke
kontrol- og
inspektionspro

Pointsystemet er
forankret i Center
for Kontrol, der
også
administrerer
tildelingen af
point og
suspension af

EN

specified in Regulation
(EC) No 1224/2009

grammer.

fartøjslicenser og
fartøjsejernes ret
til at føre
fiskerfartøjer.

6.1.2 Applicable general ex-ante conditionalities and assessment of their fulfilment
De relevante generelle forhåndsbetingelser for EHFF er alle opfyldt. Nedenfor fremgår disse
forhåndsbetingelser og en forklaring på deres opfyldelse. Yderligere uddybning findes i
Partnerskabsaftalen.
 Offentlige indkøb: Der foreligger ordninger, som sikrer effektiv anvendelse af
Unionens lovgivning om offentlige indkøb inden for ESI-fondene.
Opfyldelse
Den danske udbudsmyndighed, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, vejleder på sin
hjemmeside om udbudsreglerne og om, hvordan de overholdes. NaturErhvervstyrelsen
henviser i vejledning om tilskud for de relevante støtteordninger til Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsen.
NaturErhvervstyrelsen har en enhed for kontraktstyring, indkøb og udbud. Her sørger man
for, at styrelsen overholder EU-regler og national lovgivning på udbudsområdet. På styrelsens
intranet informerer enheden løbende de øvrige medarbejdere om denne lovgivning samt
korrekte procedurer for håndtering af udbud. Relevante medarbejdere gennemgår løbende
efteruddannelse i regler og procedurer for offentligt udbud.
 Miljølovgivning vedrørende vurdering af virkninger på miljøet (VVM) og
strategisk miljøvurdering (SMV): Der foreligger ordninger, som sikrer effektiv
anvendelse af Unionens miljølovgivning vedrørende VVM og SMV.
Opfyldelse
VVM-direktivet: Direktivet er implementeret i dansk lovgivning. Miljøministeriet har
udarbejdet vejledning om udarbejdelse af VVM. Detaljeret information om emnet findes på
Naturstyrelsens hjemmeside.
SMV-direktivet: Direktivet er implementeret i dansk lovgivning. Miljøministeriet har
udarbejdet vejledning og eksempelsamling omkring anvendelse af SMV.
Der afholdes årligt kurser og seminarer med deltagelse fra myndigheder, konsulenter og
universiteter med henblik på opdatering og erfaringsudveksling både hvad angår VVM og
SMV.
 Statsstøtte: Der foreligger ordninger, som sikrer effektiv anvendelse af Unionens
statsstøtteregler på området for ESI-fondene.
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Opfyldelse
Nationalt vejleder Erhvervs- og Vækstministeriet om forståelsen af statsstøttereglerne. På
ministeriets hjemmeside (evm.dk) findes der vejledninger om forståelse af reglerne, bl.a. en
statsstøttehåndbog.
I Danmark er der en forpligtende koordinering af alle statsstøttesager i Statsstøtteudvalget,
mhp. varetagelse af de danske interesser ved deltagelse i multilaterale møder med EUKommissionen og medlemsstaterne. Erhvervs- og Vækstministeriet har det overordnede
ansvar for statsstøttereglerne, men på landbrugs- og fiskeriområdet er det dog
Fødevareministeriet, der har ansvaret. Det er det enkelte ministeriums ansvar, at
statsstøttereglerne overholdes, men Statsstøtteudvalget kan bistå med assistance.
Hos forvaltningsmyndigheden er der medarbejdere med en særlig viden i forhold til
statsstøttereglernes anvendelse, der bistår sagsbehandlerne. Disse medarbejdere gennemgår
løbende efteruddannelse.
 Statistiske systemer og resultatindikatorer: Der foreligger et statistisk grundlag,
som er nødvendigt for at foretage evalueringer til at vurdere programmets effektivitet
og virkning. Der foreligger et system af resultatindikatorer, som er nødvendige for at
vælge de tiltag, der mest effektivt bidrager til at opnå de ønskede resultater, overvåge
fremskridt mod resultater og foretage en evaluering af virkningerne.
Opfyldelse
Opfyldelse af denne forhåndsbetingelse er sikret gennem dataindsamlingssystemet for fiskeri
og indsamlingen af fælles resultatindikatorer under monitorerings- og evalueringssystemet,
som det fremgår af Hav- og fiskeriudviklingsprogrammets kapitel 3.2.

6.2 Description of the actions to be taken, the bodies responsible and the timetable for
their implementation
6.2.1 Actions envisaged to achieve the fulfilment of the EMFF specific ex-ante
conditionalities
Ex-ante conditionality

Criterion

Actions to be taken

Deadline

Bodies responsible for fulfilment

6.2.2 Actions envisaged to achieve the fulfilment of the general ex-ante conditionalities
Alle relevante ex ante-konditionaliteter er opfyldt.
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7. DESCRIPTION OF THE PERFORMANCE FRAMEWORK
7.1 Table: Performance framework

Union priority

1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient,
innovative, competitive and knowledge based fisheries

Indicator and measurement
unit, where appropriate
Financial indicator

Milestone for 2018
12,700,000.00

51,900,000.00

37.00

125.00

162.00

690.00

1.3 - N° of projects on added
value, quality, use of unwanted
catches and fishing ports,
landing sites, actions halls and
shelters
1.6 - N° of projects on
protection and restoration of
marine biodiversity,
ecosystems

Union priority

2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient,
innovative, competitive and knowledge based aquaculture

Indicator and measurement
unit, where appropriate
Financial indicator

Milestone for 2018

Targets for 2023

9,000,000.00

25,600,000.00

18.00

53.00

1.00

1.00

2.2 - N° of projects on
productive investments in
aquaculture
2.4 - N° of projects on
increasing potential of
aquaculture sites and measures
on public and animal health
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Union priority

3 - Fostering the implementation of the CFP

Indicator and measurement
unit, where appropriate
Financial indicator

Milestone for 2018
36,300,000.00

85,600,000.00

59.00

141.00

9.00

21.00

3.1 - N° of projects on
implementing the Union's
control, inspections and
enforcement system
3.2 - N° of projects on
supporting the collection,
management and use of data

Union priority

4 - Increasing employment and territorial cohesion

Indicator and measurement
unit, where appropriate
Financial indicator

Milestone for 2018

Targets for 2023

2,300,000.00

8,300,000.00

4.1 - N° of local development
strategies selected

10.00

10.00

4.2 - N° of projects on
preparatory support

11.00

11.00

Union priority

5 - Fostering marketing and processing

Indicator and measurement
unit, where appropriate
Financial indicator

Milestone for 2018

Targets for 2023

5,400,000.00

18,100,000.00

2.00

2.00

5.1 - N° of producers
organisations or associations of
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producers organisations
supported for production and
marketing plans
5.3 - N° of projects on
processing

Union priority

7.00

30.00

6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy

Indicator and measurement
unit, where appropriate

Milestone for 2018

Financial indicator

Targets for 2023

1,100,000.00

3,300,000.00

1.00

3.00

6.2 - N° projects on the
protection and improvement of
knowledge on marine
environment

7.2 Table: justification for the choice of output indicators to be included in the
performance framework

Union priority

1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient,
innovative, competitive and knowledge based fisheries

Rationale for the selection of output
indicators included in the performance
framework , including an explanation of the
share of financial allocation represented by
operations, which will produce the outputs,
as well the method applied to calculate the
share, which must exceed 50% of the
financial allocation to the priority

EN

Der er valgt 3 ud af de 9 foranstaltninger,
som implementeres og som samtidig udgør
mere end 50 % af budgettet for
unionsprioritet 1. Den finansielle andel, som
indikatorerne repræsenterer for
unionsprioritet1 udgør 52 %. De valgte
foranstaltninger omfatter generel indsats for
bæredygtighed og reduktion af fiskeriets
miljøpåvirkning, fiskerihavne samt merværdi
og kvalitet om bord på fiskerfartøjer.
Foranstaltningerne dækker dermed alle
aspekter af indsatserne under unionsprioritet
1.
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Data or evidence used to estimate the value
of milestones and targets and the calculation
method (e.g. unit costs, benchmarks,
standard or past rate of implementation,
expert advice, conclusions of ex-ante
evaluation)

Delmålene for 2018 er fastlagt på baggrund
af erfaringer fra EFF og forventninger om
hvornår foranstaltningerne iværksættes. For
hver foranstaltning er det konkret vurderet
hvor mange operationer, der kan gives tilsagn
til i hvert af årene. På baggrund af
erfaringerne fra tilsvarende foranstaltninger i
EFF programmet er det dernæst vurderet
hvornår operationerne kan være afsluttet og
støtten udbetalt.
Gennemsnitsstørrelsen pr. operation lagt til
grund ved beregningen af den finansielle
indikator.
Det er forudsat at tilsagn, der bortfalder eller
ikke udnyttes fuldt ud genanvendes.

Information on how the methodology and
mechanisms to ensure consistency in the
functioning of the performance framework
have been applied in line with the provisions
of the Partnership Agreement

Union priority

EN

Partnerskabsaftalens elementer om EHFF er
opdateret parallelt med udarbejdelsen af
resultatrammen i programmet og der er
overensstemmelse for metode der skal sikre
konsekvens i resultatrammens funktion.

2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient,
innovative, competitive and knowledge based aquaculture

Rationale for the selection of output
indicators included in the performance
framework , including an explanation of the
share of financial allocation represented by
operations, which will produce the outputs,
as well the method applied to calculate the
share, which must exceed 50% of the
financial allocation to the priority

Der er valgt de 2 ud af de 4 foranstaltninger,
som implementeres og som samtidig udgør
75 % af budgettet for unionsprioritet 2. Den
ene af de 2 foranstaltninger, der ikke er
medtaget vedrører veterinær indsats og der er
indtil videre ikke afsat midler hertil. Den
anden vedrører innovation, som ganske vist
er en vigtig foranstaltning, men som ikke
ville være tilstrækkelig til at dække 50 % af
unionsprioritet 2.

Data or evidence used to estimate the value
of milestones and targets and the calculation
method (e.g. unit costs, benchmarks,

Delmålene for 2018 er fastlagt på baggrund
af erfaringer fra EFF og forventninger om
hvornår foranstaltningerne iværksættes. For
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standard or past rate of implementation,
expert advice, conclusions of ex-ante
evaluation)

hver af de 2 foranstaltning er det konkret
vurderet, hvor mange operationer, der kan
gives tilsagn til i hvert af årene. På baggrund
af erfaringerne fra tilsvarende
foranstaltninger i EFF programmet er det
dernæst vurderet hvornår operationerne kan
være afsluttet og støtten udbetalt.
Gennemsnitsstørrelsen pr. operation lagt til
grund ved beregningen af den finansielle
indikator.
Det er forudsat at tilsagn, der bortfalder eller
ikke udnyttes fuldt ud genanvendes.

Information on how the methodology and
mechanisms to ensure consistency in the
functioning of the performance framework
have been applied in line with the provisions
of the Partnership Agreement

Union priority
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Partnerskabsaftalens elementer om EHFF er
opdateret parallelt med udarbejdelsen af
resultatrammen i programmet og der er
overensstemmelse for metode, der skal sikre
konsekvens i resultatrammens funktion.

3 - Fostering the implementation of the CFP

Rationale for the selection of output
indicators included in the performance
framework , including an explanation of the
share of financial allocation represented by
operations, which will produce the outputs,
as well the method applied to calculate the
share, which must exceed 50% of the
financial allocation to the priority

Unionsprioriteten omfatter 2 foranstaltninger,
som implementeres og som begge er
medtaget. Den finansielle andel, som
indikatorerne repræsenterer for
unionsprioritet 3 udgør derfor

Data or evidence used to estimate the value
of milestones and targets and the calculation
method (e.g. unit costs, benchmarks,
standard or past rate of implementation,
expert advice, conclusions of ex-ante
evaluation)

Delmålene for 2018 er fastlagt fra en
forventning om en proportional årlig
tilsagnsgivning i programperioden og
udbetaling i de 3 efterfølgende år. Dog er der
lidt færre operationer vedrørende
fiskerikontrol i de 2 sidste år af
programperioden.

Information on how the methodology and
mechanisms to ensure consistency in the
functioning of the performance framework
have been applied in line with the provisions

Partnerskabsaftalens elementer om EHFF er
opdateret parallelt med udarbejdelsen af
resultatrammen i programmet og der er
overensstemmelse for metode der skal sikre

100 %
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of the Partnership Agreement

Union priority

konsekvens i resultatrammens funktion.

4 - Increasing employment and territorial cohesion

Rationale for the selection of output
indicators included in the performance
framework , including an explanation of the
share of financial allocation represented by
operations, which will produce the outputs,
as well the method applied to calculate the
share, which must exceed 50% of the
financial allocation to the priority

Der er valgt de 2 ud af de 3 foranstaltninger,
som implementeres. Den finansielle andel,
som indikatorerne repræsenterer for
unionsprioritet 4 udgør 94 %.

Data or evidence used to estimate the value
of milestones and targets and the calculation
method (e.g. unit costs, benchmarks,
standard or past rate of implementation,
expert advice, conclusions of ex-ante
evaluation)

Delmålene for 2018 er fastlagt på baggrund
af erfaringer fra EFF og forventninger om
hvornår foranstaltningerne iværksættes. Det
er vurderet, at de forberedende operationer vil
være afsluttet inden 2018. Mht.
implementering af strategierne er det vurderet
hvor stor en brøkdel af strategien, der kan
iværksættes i form at tilsagn til operationer i
hvert af årene 2015-2020. På baggrund af
erfaringerne fra den tilsvarende
foranstaltninger i EFF programmet er det
dernæst vurderet hvornår operationerne kan
være afsluttet og støtten udbetalt.
Ved beregningen af den finansielle indikator
er graden af gennemførelse for strategierne
lagt til grund.
Det er forudsat at tilsagn, der bortfalder eller
ikke udnyttes fuldt ud genanvendes.

Information on how the methodology and
Metode og mekanismer er i
mechanisms to ensure consistency in the
overensstemmelse med partnerskabsaftalen.
functioning of the performance framework
have been applied in line with the provisions
of the Partnership Agreement

Union priority
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5 - Fostering marketing and processing
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Rationale for the selection of output
indicators included in the performance
framework , including an explanation of the
share of financial allocation represented by
operations, which will produce the outputs,
as well the method applied to calculate the
share, which must exceed 50% of the
financial allocation to the priority

Der er valgt de 2 ud af de 4 foranstaltninger,
som implementeres og som samtidig udgør
mere end 50 % af budgettet for
unionsprioritet 5. Den finansielle andel, som
indikatorerne repræsenterer for
unionsprioritet 5 udgør 70 %

Data or evidence used to estimate the value
of milestones and targets and the calculation
method (e.g. unit costs, benchmarks,
standard or past rate of implementation,
expert advice, conclusions of ex-ante
evaluation)

Delmålet for 2018 vedr. forarbejdning er
fastlagt pba. foranstaltningens størrelse og
forventninger om hvornår operationerne
iværksættes. Ud fra erfaringerne fra den
tilsvarende foranstaltning i EFF programmet
er det dernæst vurderet hvornår operationerne
kan være afsluttet og støtten udbetalt.
Gennemsnitsstørrelsen pr. operation er lagt til
grund ved beregningen af den finansielle
indikator. Mht Produktions- og
afsætningsplaner forventes det, at antallet af
PO’er vil være uændret. Det er forudsat, at
støtten fordeles med lige store beløb i årene
2016-2021 og udbetales i de to efterfølgende
år. Tidspunktet for udbetaling vedrører de
endelige betalinger på grundlag af godkendte
årlige rapporter. Støtten vil også omfatte
aktiviteter, der udføres i 2014 og 2015. Der
vil blive udbetalt forskud, når programmet er
godkendt, på grundlag af de godkendte
planlagte indsatser.
Det er forudsat at tilsagn, der bortfalder eller
ikke udnyttes fuldt genanvendes.

Information on how the methodology and
mechanisms to ensure consistency in the
functioning of the performance framework
have been applied in line with the provisions
of the Partnership Agreement

Union priority

6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy

Rationale for the selection of output
indicators included in the performance
framework , including an explanation of the

EN

Partnerskabsaftalens elementer om EHFF er
opdateret parallelt med udarbejdelsen af
resultatrammen i programmet og der er
overensstemmelse for metode der skal sikre
konsekvens i resultatrammens funktion.

Unionsprioriteten omfatter kun en
foranstaltning, som implementeres og som
derfor er medtaget som outputindikator. Den
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share of financial allocation represented by
operations, which will produce the outputs,
as well the method applied to calculate the
share, which must exceed 50% of the
financial allocation to the priority

finansielle andel, som indikatoren
repræsenterer for unionsprioritet 6 udgør
derfor 100 %

Data or evidence used to estimate the value
of milestones and targets and the calculation
method (e.g. unit costs, benchmarks,
standard or past rate of implementation,
expert advice, conclusions of ex-ante
evaluation)

Delmålene for 2018 er fastlagt ud fra en
forventning om at der iværksættes tre
operationer, en i hvert af årene 2016, 2017 og
2019 med udbetaling i løbet af de 2
efterfølgende år.

Information on how the methodology and
mechanisms to ensure consistency in the
functioning of the performance framework
have been applied in line with the provisions
of the Partnership Agreement

Partnerskabsaftalens elementer om EHFF er
opdateret parallelt med udarbejdelsen af
resultatrammen i programmet og der er
overensstemmelse for metode der skal sikre
konsekvens i resultatrammens funktion.
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8. FINANCING PLAN
8.1 Total EMFF contribution planned for each year (€)
Year

EN

EMFF main allocation

EMFF performance reserve

2014

0.00

0.00

2015

54,034,378.00

3,449,003.00

2016

27,437,199.00

1,751,311.00

2017

27,881,900.00

1,779,696.00

2018

28,530,683.00

1,821,107.00

2019

28,725,768.00

1,833,560.00

2020

29,244,166.00

1,866,649.00

Total

195,854,094.00

12,501,326.00
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8.2 EMFF contribution and co-financing rate for the union priorities, technical assistance and other support (€)
Total support
Union priority

Measure under the Union Priority

1 - Promoting environmentally
sustainable, resource efficient,
innovative, competitive and
knowledge based fisheries

1 - Article 33, Article 34 and Article 41(2)
(Article 13(2) of the EMFF)

Main allocation (total funding less performance
reserve)

EMFF contribution
(performance
reserve included)

National
counterpart
(performance
reserve included)

EMFF cofinancing
rate

a

b

c = a / (a +
b) * 100

0.00

0.00

2 - Financial allocation for the rest of the
Union priority 1 (Article 13(2) of the
EMFF)

74,150,155.00

24,716,723.00

2 - Fostering environmentally
sustainable, resource efficient,
innovative, competitive and
knowledge based aquaculture

-

25,750,497.00

3 - Fostering the
implementation of the CFP

1 - the improvement and supply of
scientific knowledge and collection and
management of data (Article 13(4) of the
EMFF)

EMFF support

National
counterpart

d=a–f

Performance reserve
EMFF Performance
reserve

e=b–g

f

National
counterpart

g = b * (f / a)

Performa
nce
reserve
amount
as
proportio
n of total
Union
support
h=f/a*
100
6.24%

0.00

0.00

0.00

75.00%

69,522,993.00

23,174,335.00

4,627,162.00

1,542,388.00

8,583,500.00

75.00%

24,143,599.00

8,047,867.00

1,606,898.00

535,633.00

6.24%

40,095,077.00

10,023,770.00

80.00%

37,593,041.00

9,398,261.00

2,502,036.00

625,509.00

6.24%

2 - the support to monitoring, control and
enforcement, enhancing institutional
capacity and an efficient public
administration without increasing the
administrative burden (Article 76(2)(a) to
(d) and (f) to (l)) (Article 13(3) of the
EMFF)

25,359,059.00

2,817,674.00

90.00%

23,776,588.00

2,641,844.00

1,582,471.00

175,830.00

3 - the support to monitoring, control and
enforcement, enhancing institutional
capacity and an efficient public
administration without increasing the
administrative burden (Article 76(2)(e))
(Article 13(3) of the EMFF)

5,092,092.00

2,182,326.00

70.00%

4,774,332.00

2,046,143.00

317,760.00

136,183.00

4 - Increasing employment and
territorial cohesion

-

7,518,393.00

1,326,776.00

85.00%

7,049,225.00

1,243,982.00

469,168.00

82,794.00

5 - Fostering marketing and
processing

1 - Storage aid (Article 67) (Article 13(6)
of the EMFF)

1,609,192.00

100.00%

1,609,192.00

75.00%

17,019,131.00

6.24%
6.24%

2 - Compensation for outermost regions
(Article 70) (Article 13(5) of the EMFF)
3 - Financial allocation for the rest of the
Union priority 5 (Article 13(2) of the
EMFF)

EN

18,258,955.00

6,086,319.00
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5,673,044.00

1,239,824.00

413,275.00

EN

6 - Fostering the
implementation of the
Integrated Maritime Policy

-

2,500,000.00

833,334.00

75.00%

2,343,993.00

781,332.00

156,007.00

52,002.00

6.24%

7 - Technical assistance

-

8,022,000.00

2,674,000.00

75.00%

8,022,000.00

2,674,000.00

0.00

0.00

0.00%

208,355,420.00

59,244,422.00

77.86%

195,854,094.00

55,680,808.00

12,501,326.00

3,563,614.00

6.00%

Total
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8.3 EMFF contribution to the thematic objectives of the ESI funds
Thematic objective

EMFF contribution (€)

03 - Enhancing the competitiveness of small and mediumsized enterprises, the agricultural sector (for the EAFRD)
and the fisheries and aquaculture sector (for the EMFF)
06 - Preserving and protecting the environment and
promoting resource efficiency
08 - Promoting sustainable and quality employment and
supporting labour mobility

EN
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64,117,944.00

128,697,083.00
7,518,393.00
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9. HORIZONTAL PRINCIPLES
9.1 Description of the actions to take into account the principles set out in articles 5*, 7
and 8 of the CPR
9.1.1 Promotion of equality between men and women and non- discrimination
Antidiskrimination
Der findes en række danske love og regler om forskelsbehandling og tilgængelighed, som
projekterne skal overholde, herunder Forskelsbehandlingsloven af 16. december 2008 og
Bygningsreglementet.
Ingen ansøger under EHFF-programmet vil på grundlag af køn, race, etnisk oprindelse,
religion eller tro, handikap, alder eller seksuel orientering blive forhindret i at ansøge om og
opnå støtte under EHFF. Med undtagelse af alder (ansøger skal være myndig og dermed over
18 år), vil disse forhold ikke indgå i vurderingen af ansøgninger til Fonden. Alene forhold, der
har betydning for gennemførelse af projektet eller overholdelse af ansøgningsbetingelserne,
vil blive lagt til grund for vurderingen.
Ansøgere til støtte under EHFF har mulighed for at indsende ansøgning til
NaturErhvervstyrelsen per brevpost, e-mail og fax, ligesom der er også mulighed for at
indlevere ansøgningen personligt til NaturErhvervstyrelsen. NaturErhvervstyrelsens lokaler er
indrettet efter Bygningsreglementets krav om tilgængelighed, og kravet om tilgængelighed til
ansøgningsproceduren under EHFF vurderes således at være opfyldt.
Ligestilling mellem mænd og kvinder
EU-traktaten prioriterer fjernelse af uligheder og fremme af ligestilling, og indeholder dermed
et forbud mod forskelsbehandling på grund af køn. Traktaten understreger, at EU skal
indarbejde et ligestillingsaspekt i alle sine politikker og aktiviteter.
Inden for ESI-fondene er dette princip fastsat i CPR art. 7, hvorefter medlemsstaterne og
Kommissionen skal fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrering af et
ligestillingsperspektiv i fondens forskellige gennemførelsesfaser, herunder i udformningen af
programmet, gennemførelsen, overvågningen og evalueringen. Medlemsstaterne og
Kommissionen skal ligeledes tage passende skridt til at forhindre enhver forskelsbehandling
på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handikap, alder og seksuel
orientering under udarbejdelsen og gennemførelsen af programmet.
I Danmark understøttes ligestilling mellem kvinder og mænd bl.a. af den danske lov om
ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004. Lovens
formål, jf. lovens § 1, er at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder, herunder lige
integration, lige indflydelse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med
udgangspunkt i kvinders og mænds lige værd. Lovens formål er desuden at modvirke direkte
og indirekte forskelsbehandling på grund af køn samt at modvirke seksuel chikane.
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Der er lige adgang for mænd og kvinder i Danmark til at søge om tilskud efter programmets
tilskudsordninger.
Kvinder i fiskeri- og akvakultursektoren
Der er tidligere blevet gennemført en undersøgelse for Europa-Kommissionen af kvinders
rolle inden for fiskeri- og akvakultursektoren i Danmark. I rapporten konkluderes det:
 At mulighederne for kvinder i den danske fiskerisektor er begrænsede
 At målet er alternativ beskæftigelse og diversificering for at lette kvinders adgang til
at finde alternativer til sektorens faldende beskæftigelsesmuligheder
 At fiskeindustrien har vist positive træk med hensyn til at etablere jobs året rundt i
flere funktioner
 At det ikke er hensigtsmæssigt at lave særregler, der forbedrer mulighederne for
supplerende understøttelse for kvinder med sæsonarbejde i fiskeindustrien
Endelig peger analysen på udfordringen i at tænke ligestilling ind i programmet som en
udvikling og understøttelse af de dele af sektoren, der især er – eller kunne blive – attraktive
for kvinder.
Det er karakteristisk for lande med en høj erhvervsfrekvens for kvinder, at der også er en høj
grad af kønsopdeling på arbejdsmarkedet. Dette gælder også for den danske fiskerisektor, jf.
figur 1 og figur 2. Ved administrationen af Det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram vil
der blive tage behørigt hensyn til ligestillingsaspektet i forbindelse med gennemførelsen af
programmet. Der vil dog ikke blive lavet særligt foranstaltninger for at udjævne
kønsopdelingen i fiskeri- og akvakultursektoren, uden at dette dog udelukker konkrete
projekter målrettet mod fx kvinder.
[FIGUR 1 OG FIGUR 2 – SE BILAG 7]
Programmet vil kunne have en positiv virkning på kvinders mulighed for beskæftigelse samt
motivation for at søge beskæftigelse inden for fiskeri- og akvakultursektoren gennem fx støtte
til projekter inden for innovation og teknologiudvikling i fiskeindustrien. Sådanne projekter
vil kunne målrettes mod særlige problemstillinger, der kan have en positiv virkning i relation
til ligestilling.
Udvalg og lokale grupper
Den overordnede koordinering og overvågning af programmet foretages af et
overvågningsudvalg, der sammensættes at kompetente regionale og lokale myndigheder,
arbejdsmarkedets parter, økonomiske interesseorganisationer og andre relevante organer, der
bl.a. repræsenterer civilsamfundet (se kapitel 11.4.). Ved nedsættelsen af udvalget vil
forvaltningsmyndigheden tilstræbe, at udvalget har en ligelig fordeling af mænd og kvinder.
Endvidere vil der blive taget højde for, at løbende udskiftninger blandt repræsentanterne
finder sted på en måde, der bevarer den ligelige kønsfordeling i udvalget.
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På tilsvarende måde vil forvaltningsmyndigheden i forbindelse med sammensætning af lokale
aktionsgruppers bestyrelse, der har til opgave at indstille projekter i fiskeriområderne,
tilstræbe, at aktionsgrupperne har en ligelig fordeling af kvindelige og mandlige
repræsentanter i hele sin funktionsperiode.

9.1.2 Sustainable development
Indsatsen i Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet skal bidrage til at gennemføre den fælles
fiskeripolitiks målsætninger og dermed fremme et miljømæssigt, socialt og økonomisk
bæredygtigt fiskeri og akvakultur gennem udvikling af en mere bæredygtig fiskeriforvaltning.
Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet 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. I den
forbindelse vil der kunne ydes støtte til udstyr og anvendelsen udstyr, der lever op til, eller i
visse tilfælde er bedre end, gældende nationale og EU-regler, herunder eventuelle krav om
anvendelse af de bedste tilgængelige teknologier, hvor dette er relevant. Samtidig vil der ved
administrationen af programmet generelt blive lagt vægt på ressourceeffektivitet. Med henblik
på at kunne sikre miljøbeskyttelseshensyn vil programmet kunne medfinansiere relevante
aktiviteter i sammenhæng med gennemførelsen af EU’s vandrammedirektiv, havmiljøstrategi
og Natura 2000 (habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet). På ferskvandsområdet vil
Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet kunne understøtte vandområde- og naturplanerne og
dermed også være med til at sikre miljøbeskyttelseshensyn på dette område.
Forebyggelse af klimaforandringer vil kunne fremmes indirekte gennem foranstaltninger, der
bidrager til forbedring af biodiversiteten, af fiskeriforvaltningen og forbedring af den
biologiske rådgivning.
Den danske regering har besluttet at igangsætte en række initiativer, der skal understøtte en
klimatilpasningsindsats, der kan medvirke til at gøre Danmark robust over for
klimaændringerne. Indsatsen er beskrevet i ”Kortlægning af klimaforandringer – muligheder
og barrierer for handling”. Som udgangspunkt vil der således ikke være en særlig indsats i
Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet omkring klimatilpasning, da dette er omfattet af en
national indsats.
I forbindelse med tilskudstildeling til projekter under EHFF vil forskellige parametre kunne
indgå i vurderingen af de relevante indsatser: miljøbeskyttelseskrav, ressourceeffektivitet,
forebyggelse og tilpasning til klimaforandring og endelig robusthed overfor katastrofer og
risikoforebyggelse. De fire parametre vil ikke alle indgå i alle tilskudsordningerne, men kun
hvor det er relevant, og de vil for relevante ordninger blive indarbejdet i
ansøgningsskemaerne, så ansøgerne skal redegøre for, hvordan deres projekt lever op til de
pågældende parametre.
Miljøbeskyttelseskravene kan fx være at fremme selektive redskaber, så mængden af
utilsigtede fangster minimeres, mens tilsagn til akvakulturanlæg fx vil kunne blive prioriteret
efter, hvordan investeringerne samtidig minimerer påvirkningen af det omgivende miljø.

EN

111

EN

Et andet parameter ved prioritering af ansøgninger er ressourceeffektivitet, som vil kunne
indgå som en parameter ved prioriteringen. Ansøgninger inden for akvakultur samt
ansøgninger om tilskud til investeringer i forarbejdning vil bl.a. kunne blive prioriteret efter, i
hvor høj grad investeringerne fx minimerer vandforbruget.
Forebyggelse og tilpasning til klimaforandringer kan indgå i ansøgningerne på fiskerihavne,
hvor der i relevante projekter redegøres for, hvordan forebyggelse og tilpasning til
klimaforandringer håndteres.

9.2 Indication of the indicative amount of support to be used for climate change
objectives
EMFF measures contributing to the climate change
objectives
01 - Article 37 Support for the design and implementation of
conservation measures

0.00

02 - Article 38 Limiting the impact of fishing on the marine
environment and adapting fishing to the protection of species (+ art.
44.1.c Inland fishing)

40.00

03 - Article 39 Innovation linked to the conservation of marine
biological resources (+ art. 44.1.c Inland fishing)

40.00

05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters
– investments to facilitate compliance with the obligation to land all
catches

0.00

01 - Article 47 Innovation

0.00

01 - Article 77 Data collection

0.00

01 - Article 62.1.a Preparatory support

0.00

02 - Article 63 Implementation of local development strategies (incl.
running costs and animation)

40.00

03 - Article 64 Cooperation activities

0.00

01 - Article 66 Production and marketing plans

0.00

02 - Article 67 Storage aid

0.00

03 - Article 68 Marketing measures

0.00

03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the state of the marine
environment
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01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of marine
biodiversity – contribution to a better management or conservation,
construction, installation or modernisation of static or movable
facilities, preparation of protection and management plans related to
NATURA2000 sites and spatial protected areas, management,
restoration and monitoring marine protected areas, including
NATURA 2000 sites, environmental awareness, participation in other
actions aimed at maintaining and enhancing biodiversity and
ecosystem services (+ art. 44.6 Inland fishing)
01 - Article 48.1.a-d, f-h Productive investments in aquaculture

0.00

01 - Article 76 Control and enforcement

0.00

01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture products

0.00

03 - Article 51 Increasing the potential of aquaculture sites
08 - Article 42 Added value, product quality and use of unwanted
catches (+ art. 44.1.e Inland fishing)
09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, auction halls and
shelters - investments improving fishing port and auctions halls
infrastructure or landing sites and shelters; construction of shelters to
improve safety of fishermen (+ art. 44.1.f Inland fishing)

40.00
0.00
40.00

03 - Article 56 Animal health and welfare measures

0.00

01 - Article 26 Innovation (+ art. 44.3 Inland fishing)

0.00

02 - Article 28 Partnerships between fishermen and scientists (+ art.
44.3 Inland fishing)

0.00

The indicative EMFF contribution (€)

Share of the total EMFF allocation to the
operational programme (%)

25,121,144.28
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10. EVALUATION PLAN
Objectives and purpose of the Evaluation Plan
Formålet med evalueringsplanen er at sikre, at der foretages fyldestgørende og relevante
evalueringsaktiviteter samt at tilstrækkelige og relevante ressourcer er tilgængelige til at
gennemføre en løbende evaluering, særligt med henblik på:
 At sikre tilvejebringelse af data til offentliggørelse af oplysning om programmet på
styrelsens hjemmeside
 At tilvejebringe den nødvendige information til styring af programmet og til at påvise
udviklingen i forhold til programmets målsætninger samt til at føde ind i de årlige
gennemførelsesrapporter, herunder de udvidede årsrapporter i 2017 og 2019
 At sikre, at de nødvendige data er disponible i rette tid og i rette format til evaluering
 At sikre dataindsamling i overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik og CPR,
herunder at bidrage til en aggregeret dataindsamling på EU-niveau
Evalueringsplanen vil således opstille en række overvejelser og hensyn, der ved opfyldelse
sikrer, at disse mål opnås. Evalueringsplanen har imidlertid ikke til hensigt at være et
forvaltningsværktøj, der detaljeret beskriver al evalueringsaktivitet, som
NaturErhvervstyrelsen påtager sig i sin kapacitet af forvaltningsmyndighed.
Data om projekternes forventede og opnåede resultater indhentes fra ansøgninger og
projektrapporter og bygger dermed på ansøger og projektholders oplysninger. Validering af
disse data sker gennem vurdering af ansøgningerne og kan endvidere ske gennem den løbende
evaluering i form af særlige undersøgelser, eksempelvis hvor der suppleres med interview
eller spørgeskemaundersøgelser.

Governance and coordination
Den primære monitorerings- og evalueringsindsats i henhold til Hav- og
fiskeriudviklingsprogrammet ligger i NaturErhvervstyrelsen, hvor Center for
Erhvervsudvikling har det overordnede ansvar dels for evaluering af projekter, der har
modtaget støtte under Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, dels for løbende evaluering af
programmets udvikling i henhold til opstillede mål og milepæle.
NaturErhvervstyrelsens Center for IT og Center for Kontrol vil endvidere skulle bidrage til
dataindsamling og databehandling, ligesom styrelsens afdeling for Intern Revision løbende vil
foretage revisionsmæssige evalueringer som led i sine normale opgaver.
I forbindelse med evalueringsindsatsen i henhold til de opstillede resultatindikatorer vil
NaturErhvervstyrelsen desuden indhente data fra blandt andet Danmarks Statistik, DTU
Aqua, Søfartsstyrelsen og Naturstyrelsen.
For beskrivelse af evaluering af FLAG-indsatsen, henvises til afsnit 10.6.
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Der er ikke forudset etablering af styregruppe for evalueringsaktiviteter. Evalueringer vil
blive besluttet i dialog med partnerskabet. Større evalueringer vil blive organiseret af I
NaturErhvervstyrelsen med bidrag fra forskellige enheder i styrelsen og eksterne parter.

Evaluation topics and activities
Foruden den løbende evaluering gennem output- og resultatindikatorer, vil der i løbet af
programperioden blive foretaget mere omfattende tema- og ordningsspecifikke evalueringer.
Det kan fx være programmets effekt på beskæftigelsen inden for fiskeri- og
akvakultursektoren eller evaluering af programmets natur- og miljøindsatser.
Det forventes, at en anseelig del af programmets evalueringsindsats vil foregå gennem
temaevalueringer, idet de forordningsfastsatte resultatindikatorer kun i begrænset omfang
forventes at kunne beskrive effekten af den indsats, der støttes under det danske Hav- og
fiskeriudviklingsprogram. På den ene side er der en række obligatoriske indikatorer, der har
til hensigt at måle effekten af indsatser, som ikke vil blive forfulgt under det danske program.
Der er således ikke en forventning om at kunne måle umiddelbare resultater af programmet
med disse indikatorer. På den anden side har det danske program en række indsatser i forhold
til innovation og udvikling af bedre fiskeriforvaltning, for hvilke de obligatoriske
resultatindikatorer ikke opfanger de forventede resultater. Eksempler sådanne evalueringer er
programmets bidrag og effekt i forhold til: gennemførelse af landingsforpligtelsen, udvikling
af kystfiskeriet, markedsføring og eksportindsatsen og gennemførelse af økosystem tilgang i
fiskeriforvaltningen.
Der vil således skulle ske en supplerende evalueringsindsats især i forhold til innovations, og
miljøindsatserne samt markedsforanstaltningerne. I forbindelse med iværksættelse af disse
indsatser, vil der i det omfang det er muligt, blive formuleret relevante nationale indikatorer.

Valideringen af de af ansøger oplyste effekter på rentabilitet og beskæftigelse kan fx ske med
udgangspunkt i regnskabsdata for hhv. erhvervsfiskeri og akvakultur. Mulighederne for
valideringen vil afhænge af dataadgang og – kvaliteten. Erfaringsmæssigt kan det være en
udfordring, at det statistiske grundlag ikke er tilstrækkeligt til at lave en robust analyse og på
baggrund heraf drage de nødvendige konklusioner.

Data and information strategy
I rapporteringer om programmet på styrelsens hjemmeside[1] og i de årlige
gennemførelsesrapporter skal der løbende rapporteres på:
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Finansielle indikatorer for udviklingen i tilsagn og udbetalinger under programmet
Outputindikatorer (se kapitel 3.3.)
Resultatindikatorer (se kapitel 3.2.)
Øvrig information i overensstemmelse med kravene i CPR
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Ordningerne under Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet administreres i
tilskudsadministrationssystemet BTAS (Basis Tilskuds Administrations System), som er
NaturErhvervstyrelsens tilskudsadministrationssystem for alle projekt- og
investeringsordninger. For hver enkelt støtteordning er der i BTAS knyttet skemaer, hvori der
for hver tilskudssag udfyldes relevante oplysninger til senere afrapportering. Et nyt
administrationssystem, med højere grad af mulighed for elektronisk ansøgning (CAP-Tas),
forventes at afløse BTAS i løbet af programperioden.
For at sikre den nødvendige dokumentation vil alle relevante oplysninger blive indsamlet i
forbindelse med ansøgningen om støtte. Ansøgningsskemaerne udformes således, at ansøger
skal opgive relevante oplysninger for netop den foranstaltning, der søges under. Det
bemærkes, at det først er ved udbetaling af sagen, at outputresultaterne kommer til at indgå i
afrapporteringen. Dermed tælles sager, der annulleres under forløbet, ikke med.
Gennem BTAS (og CAP-Tas) er det således muligt til enhver tid at trække information om
finansielle indikatorer, outputindikatorer og øvrig relevant information som er indsamlet i
overensstemmelse med krav fra EU.
Følgende påføres i BTAS for at kunne håndtere kravene til kontrol:
 Finansieringskilder: Der er udviklet et modul for at kunne angive alle former for
finansieringskilder for hvert projekt. Finansieringskilderne er henholdsvis EHFF,
NaturErhvervstyrelsen, anden offentlig finansiering, privatfinansiering og indtægter.
 Pålidelighedstjek: Angivelse af støttemodtagers øvrige udbetalingssager under
programmet med dertil hørende økonomiske oplysninger for at kontrollere
støttemodtagers pålidelighed. Pålidelighedskontrollen kontrollerer alle sager fra BTAS
på CVR-nummer niveau for tidligere tilbagebetalinger og indberetninger tilbage til år
2000 via krydstabeller. Dette tjek vil også omfatte antagelighed af ansøgningen i
overensstemmelse med kravene i EHFF (art. 10 i forordningen).
For så vidt angår afrapportering på resultatindikatorer har NaturErhvervstyrelsens Center for
Erhverv det overordnede ansvar for indsamlingen og afrapportering af data med bidrag fra
Center for Kontrol og eksterne parter. Arbejdet hermed vil løbende pågå for at sikre, at de
nyeste data er indhentet til de relevante afrapporteringer.

[1] I henhold til art. 97 i forordning 508/2014.

Timeline
 Årlige rapporteringer af kumulative gennemførelsesdata jf. artikel 97 i EHFFforordningen, skal forelægges Kommissionen senest 31. marts hvert år,
 Årlige gennemførelsesrapporter skal forelægges Kommissionen senest den 31. maj i
2016 og hvert år derefter.
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 I 2017 og 2019 skal der udarbejdes udvidede gennemførelsesrapporter til brug for
resultatvurderingen i 2019 jf. artikel 21 i CPR.
 Til brug for den udvidede gennemførelsesrapport for 2019 vil der blive gennemført en
større evaluering af programmets opnåede resultater
 Ex-post evalueringen vil blive forestået af Kommissionen jf. artikel 117 i EHFFforordningen, men den danske forvaltningsmyndighed vil bidrage til evalueringen.
Planlægning af processen omkring udarbejdelse af de årlige gennemførelsesrapporter vil blive
igangsat i god tid forud for afleveringsfristen. Selve udarbejdelsen af
gennemførelsesrapporterne forventes at tage op mod seks måneder. Der vil i den forbindelse
blive afsat det fornødne årsværk til, at dette arbejde kan gennemføres inden tidsfristen. Det vil
på baggrund af dette arbejde desuden blive vurderet, om der skal afsættes yderligere
forberedelsestid og/eller ressourcer til udarbejdelsen af de udvidede gennemførelsesrapporter i
2017 og 2019.
Tidligst i 2017 vil de første temaevalueringer af fx indsatsen til fremme af gennemførelse af
landingsforpligtelsen blive igangsat.

Specific requirements for evaluation of CLLD
De lokale aktionsgrupper evaluerer løbende sine aktiviteter gennem årlige indberetninger til
den nationale netværksenhed (Netværkscentret). Netværksenheden bidrager til den løbende
evaluering af programmets implementering i overvågningsudvalget samt gennem bidrag til de
årlige indberetninger til Kommissionen og kan på den måde inddrage oplysninger og
erfaringer fra gruppernes arbejde og resultater.
FLAG-gruppernes udviklingsstrategier fungerer som et effektivt styringsværktøj for
FLAG’ernes ansvarlige ledelse (bestyrelserne). Bestyrelserne skal derfor gennem hele
programperioden have mulighed for at justere deres udviklingsstrategi med henblik på at sikre
en optimal implementering af strategierne samt opnå konkrete resultater og opfyldelse af
effektmål.
Der udvikles derfor et simpelt selvevalueringsværktøj, som gruppen får stillet til rådighed og
kan anvende til vurdering af deres strategiske arbejde og resultater.
Resultatet af selvevalueringen vil også kunne finde anvendelse som led i den årlige
indberetning til de ansvarlige myndigheder.

Vurdering af ansøgninger
Bestyrelserne foretager endvidere en vurdering af de enkelte ansøgninger i forbindelse med
indstilling af projekter til tilskud. Vurderingen skal sikre, at projekterne bidrager til de mål,
der er fastsat i den lokale udviklingsstrategi. Der vil derfor blive udarbejdet et
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vurderingsskema for indstilling af projekter til tilskud, tilpasset mål og indikatorer i den
enkelte aktionsgruppes udviklingsstrategi.
Der vil endvidere blive udarbejdet et prioriteringsværktøj indeholdende et pointsystem, som
kan anvendes i prioriteringen mellem projektansøgninger. Disse erfaringer opsamles som
udgangspunkt kun på lokalt FLAG-niveau, og indgår som viden grundlag for FLAG’ens
selvevaluering og til information af FLAG’ens medlemmer.
Evaluering på programniveau
CLLD-indsatsen indgår på lige fod med andre tilskudsordninger i Hav- og
fiskeriudviklingsprogrammet i den løbende evaluering af programmet.
CLLD-indsatsens løbende evaluering sker på programniveau gennem
 Overvågningsudvalgets løbende evaluering af programmets implementering
 Årlige indberetninger til Kommissionen
Derudover vil det blive besluttet løbende, om der skal gennemføres evalueringer af særskilte
temaer eller problemstillinger. Det kan fx være evaluering af CLLD-grupperne i et geografisk
område, hvor der er identificeret særlige udfordringer eller særligt gode resultater. En
evaluering, der specifikt ser på hvilke projekttyper, der skaber flest arbejdspladser eller en
evaluering, der analyserer merværdien ved CLLD-metoden. En sådan analyse blev
gennemført i 2012.

Communication
Resultaterne af evalueringsprocessen vil blive formidlet til medlemmerne af
overvågningsudvalget, herunder de ansvarlige myndigheder for de øvrige ESI-fonde, ligesom
resultaterne og opfølgning herpå vil kunne være genstand for drøftelse på møder i udvalget.
Evalueringsresultater vil desuden blive gjort tilgængelige for offentligheden via
NaturErhvervstyrelsens hjemmeside og nyhedsbreve.

Resources
NaturErhvervstyrelsens Center for Erhverv har det overordnede ansvar for evaluering af
programmets effekt, mens styrelsens afdeling for Intern Revision har ansvaret for den
revisionsmæssige evaluering. NaturErhvervstyrelsens Center for Kontrol og Center for IT vil
derudover skulle levere bidrag til den samlede evalueringsindsats. Der vil i disse afdelinger
blive afsat de nødvendige ressourcer til at gennemføre evalueringen efter de i forordningerne
opstillede krav. Begge afdelinger har god erfaring med at levere bidrag i forhold til
evaluering. Naturstyrelsen vil skulle bidrage til evalueringsindsatsen om vandløbsrestaurering
og Erhvervs- og Vækstministeriet har ansvaret for evaluering af FLAG-indsatsen jf. afsnit
10.6. Teknisk bistand vil i vidt omfang blive anvendt som finansiering af
evalueringsindsatser.
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Samlet set forventes disse overvågnings- og evalueringsaktiviteter årligt at beløbe sig til
gennemsnitligt ca. 1 årsværk i NaturErhvervstyrelsen, finansieret med programmets midler til
teknisk bistand. For så vidt angår FLAG-indsatsen forventes det, at ca. 1 årsværk vil blive
anvendt til EHFF-programmet til netværks- og evalueringsopgaver. Teknisk bistand vil i vidt
omfang blive anvendt som finansiering af evalueringsindsatser.

EN

119

EN

11. PROGRAMME IMPLEMENTING ARRANGEMENTS
11.1 Identification of authorities and intermediate bodies
Authority/body

Name of the authority/body

Email

Managing authority

NaturErhvervstyrelsen (Center
for Erhverv)

mail@naturerhverv.d
k

Certifying authority

NaturErhvervstyrelsen (Center
for Tilskudsudbetaling)

mail@naturerhverv.d
k

Audit authority

NaturErhvervstyrelsen (Intern
Revision)

mail@naturerhverv.d
k

Intermediate body of the
managing authority

Erhvervs- og Vækstministeriet.
Der er besluttet
ressortomlægning ved kongelig
resolution af 28. juni 2015,
hvorefter det hidtidige
Ministeriet for By, Bolig og
Landdistrikter nedlægges og
opgaver overføres til Erhvervsog Vækstministeriet.

mbbl@mbbl.dk

11.2 Description of the monitoring and evaluation procedures
Gennemførelsen af EHFF-programmet hører under Miljø- Fødevareministeriet, hvor
NaturErhvervstyrelsen har det overordnede ansvar for de administrative opgaver, der vedrører
programmet.
NaturErhvervstyrelsen er opdelt i tre overordnede afdelinger (se figur 6) med hver sin
underdirektør, der refererer til styrelsens øverste direktør. Den administrative tilrettelæggelse
skal sikre, at princippet om opgaveadskillelse inden for styrelsen overholdes.
Forvaltningsmyndigheden for EHFF ligger hos Center for Erhverv, mens
udbetalingsmyndigheden ligger hos Center for Tilskudsudbetaling. Intern Revision er
revisionsmyndighed for EHFF. Intern Revision er (jf. figur 6) placeret uden for de andre
afdelinger med direkte reference til styrelsens øverste direktør. Intern Revision er operationelt
uafhængig og arbejder på grundlag af en særlig instruks, som beskriver enhedens
organisation, kompetence og opgaver.
Opgaverne som forvaltningsmyndighed, udbetalingsmyndighed og revisionsmyndighed
varetages således alle af NaturErhvervstyrelsen, men opgaverne er placeret i adskilte enheder
i forskellige afdelinger. Erhvervs- og Vækstministeriet er bemyndiget organ til varetagelse af
FLAG-administrationen.
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I forbindelse med evalueringsindsatsen inddrages vidensinstitutioner som eksempelvis
Fødevareøkonomisk Institut (IFRO) under Københavns Universitet samt DTU Aqua og evt.
andre eksterne partnere, der kan bidrage med vidensberedskab til NaturErhvervstyrelsen i
forbindelse med evalueringsindsatsen.
Som en yderligere foranstaltning til kvalitetssikring, nedsættes der i henhold til artikel 112 i
EHFF forordning 508/2014 samt artikel 47 i forordning 1303/2013 om de fælles
bestemmelser for ESI-fondene, et overvågningsudvalg, der er yderligere beskrevet bl.a. i
kapitel 1.1 og 11.3.
Som skitseret i foregående kapitel, vil overvågningsprocessen baserer sig på en løbende
evaluering gennem kontekst-, output-, og resultatindikatorer jf. kapitel 2.2., 3.2. og 3.3,
ligesom udviklingen i implementeringen af programmet også løbende vil blive monitoreret
gennem finansielle indikatorer.
Information om resultat- og outputindikatorer forefindes i styrelsens datasystem BTAS,
hvorfra data løbende kan trækkes. Den information, der er nødvendig for at holde data
opdateret, vil støttemodtager skulle bidrage med.
Data til validering af resultatindikatorerne, vil blive indsamlet løbende af
NaturErhvervstyrelsen, og f.s.v.a. FLAG-indsatsen af Erhvervs- og Vækstministeriet, med
bidrag fra eksterne dataleverandører.
Evaluering på FLAG-niveau
FLAG-indsatsen vil blive evalueret på lokalt og aggregeret nationalt plan.
Evalueringsindsatsen er yderligere beskrevet i kapitel 10.6.

11.3 General composition of the Monitoring Committee
Forventede medlemmer af overvågningsudvalget
Følgende organisationer, institutioner og myndigheder forventes at blive udpeget til
overvågningsudvalget. Herefter vil det være op til den enkelte organisation, institution og
myndighed at udpege de(n) person(er), der skal repræsentere dem i udvalget. I
overensstemmelse med ligestillingslovens § 10 skal disse organisationer, institutioner og
myndigheder så vidt muligt indstille både en mand og en kvinde til udvalget. Den påtænkte
udpegning indberettes til Ligestillingsministeriet.
Industrien samt sociale parter:
3F
Danish Seafood Association
Danmarks Fiskehandlere
Danmarks Fiskeriforening PO
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Danmarks Pelagiske Producentorganisation
Dansk Akvakultur
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd
Foreningen for Danmarks Fiskemel- og Fiskeolieindustri
Danske Havne
Interesseorganisationer:
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Amatørfiskerforening
Greenpeace
WWF Verdensnaturfonden
Forskning, dataindsamling og fiskerikontrol:
Relevante institutioner (fx DTU Aqua, IFRO,)
Center for Kontrol, NaturErhvervstyrelsen)
Center for Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen
LEADER:
Landdistrikternes Fællesråd
Lokale Aktionsgrupper (Fiskeriområder)
Øvrige myndigheder:
Kommunernes Landsforening
Danske Regioner
Klima, Energi og Bygningsministeriet
Regionerne
Naturstyrelsen
Erhvervs- og Vækstministeriet
Europa-Kommissionen
Desuden er Institut for Menneskerettigheder blevet inviteret til at deltage i
overvågningsudvalget som repræsentant for minoriteter i Danmark, men har takket nej.
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11.4 A summary description of the information and publicity measures to be carried out
in accordance with Article 120
NaturErhvervstyrelsens kommunikation vedrørende EHFF-programmet skal understøtte
implementeringen af programmet ved at synliggøre og sikre kendskab til programmet, dets
muligheder og resultater over for både potentielle støttemodtagere og den brede befolkning.
De overordnede mål for kommunikationsindsatsen er, at:
 Sikre et bredt kendskab til programmet og dets konkrete muligheder
 Synliggøre visionerne bag programmet og de muligheder det åbner for fiskeri- og
akvakultursektoren, den regionale udvikling, miljøforbedringer mv.
 Bidrage til at skabe engagement om gennemførelsen af aktiviteterne i programmet og
sikre fortsat involvering af centrale, regionale og lokale aktører
Det overordnede budskab i kommunikation om programmet er, at EU og Miljø- og
Fødevareministeriet bidrager til en positiv udvikling i og omkring fiskeri- og
akvakultursektoren.
Information
På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside vil information om støttemuligheder, regler,
vejledninger og ansøgningsskemaer blive stillet til rådighed for potentielle støttemodtagere,
ligesom det samlede danske EHFF-program vil være at finde her. Ligeledes vil det her være
muligt at finde information om muligheder for kontakt til styrelsen. Fødevareministeriet,
herunder NaturErhvervstyrelsen, har i januar 2014 fået ny hjemmeside, med henblik på at
gøre den mere brugervenlig og brugerorienteret.
Initiativer over for potentielle støtteansøgere
Målgruppen af potentielle støttemodtagere under programmet er stor og spænder vidt.
Kommunikation skal sikre, at alle disse målgrupper er opmærksomme på mulighederne for
støtte under EHFF-programmet.
På NaturErhvervstyrelsens hjemmeside er der for hver ordning en overskuelig oversigt over,
hvornår der kan søges under ordningen, hvem der kan ansøge, hvad der gives tilskud til,
tilskuddets størrelse, betingelser for tilskud, lovens hjemmel, hvordan man søger, formål med
tilskuddet samt skema og vejledning til at søge om støtte. Desuden er der også her en klar
angivelse af, hvordan støtteansøgere og andre kan komme i kontakt med styrelsen i tilfælde af
spørgsmål. Programmets facilitator vil endvidere informere potentielle ansøgere om
tilskudsmuligheder, og der vil blive afholdt informationsmøder om tilskudsmulighederne.
Information til støttemodtagere
Forvaltningsmyndigheden sikrer, at støttemodtagere informeres om fællesskabstilskuddet.
Denne information sker i tilsagnet og i forbindelse med udbetalingen. I forbindelse med
tilsagn og udbetaling af støtte vil der blive stillet betingelser om information til
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offentligheden, fx om resultaterne af et projekt. Kommunikationsaktiviteterne og herunder
design skal leve op til de specifikke krav som fastsat i forordningen.
Initiativer over for den brede offentlighed
Over for offentligheden vil der blive gjort en indsats for at udbrede kendskabet til visionerne
bag Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og de resultater fonden har skabt. Det skal
synliggøres, at EU og Miljø- og Fødevareministeriet med indsatsen under fonden spiller en
positiv rolle i udviklingen i og omkring fiskeri- og akvakultursektoren. Det vil først og
fremmest ske ved at fremhæve en række konkrete eksempler på nye projekter under
programmet og den effekt, de har skabt.
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12. INFORMATION ON THE BODIES RESPONSIBLE FOR IMPLEMENTING THE
CONTROL, INSPECTION AND ENFORCEMENT SYSTEM
12.1 Bodies implementing the control, inspection and enforcement system
Name of the authority/body
Fødevarestyrelsenaa
NaturErhvervstyrelsen (Center for Kontrol)aa

12.2 Brief description of human and financial resources available for fisheries control,
inspection and enforcement
NaturErhvervstyrelsen anvender ca. 150 årsværk beskæftiget i den regionale fiskerikontrol og
ca. 25 i den centrale koordinationsenhed. Hertil kommer et mindre antal kontrollører fra
Fødevarestyrelsen, der varetager importkontrol. NaturErhvervstyrelsens udgifter til
fiskerikontrol, inspektion og håndhævelse for 2013 fremgår af nedenstående skema. Dette
forventes at være den samme ramme for 2014 og 2015. Rammen vil løbende blive justeret for
at tilpasse kontrolaktiviteterne til det givne behov.
Omkostninger til fiskerikontrol 2023

Mio. euro* (afrundet)

Direkte omkostninger til den udøvende kontrol

12,89 mio. euro

Forvaltning (NaturErhvervstyrelsen)

2,20 mio. euro

IT-udvikling, drift og centrale fællesfunktioner m.v.
I alt

6,50 mio. euro
21,58 mio. euro

*kurs 7,45

12.3 The major equipment available, in particular the number of vessels, aircraft and
helicopters
NaturErhvervstyrelsen råder over 3 fiskerikontrolfartøjer
 1 skib på 50 meter med 3 besætninger af 9 mand, der kan operere døgnet rundt alle
årets 365 dage
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 1 skib på 35 meter med 3 besætninger af 5 mand, der kan operere døgnet rundt alle
årets 365 dage
 1 skib på 20 meter med 3 besætninger af 3 mand, der opererer i dagtimerne året rundt
Fartøjerne deltager også i internationale kontrolopgaver (JDP), og det største skib deltager
årligt i NEAFC-kontrolopgaver i Nordatlanten. Fartøjerne anvendes udelukkende til
kontrolformål. Dog kan de bistå i forbindelse med redningsaktioner på havet, hvis
nødvendigt.
Der rådes ikke over flyvende materiel til brug for kontrol.

12.4 List of selected types of operations
Type of Operation

Description

a - The purchase, installation and development of
technology, including computer hardware and
software, vessel detection systems (VDS), closedcircuit television (CCTV) systems and IT
networks enabling the gathering, administration,
validation,
analysis,
risk
management,
presentation (by means of the websites related to
control) and exchange of, and the development of
sampling methods for, data related to fisheries, as
well as interconnection to cross-sectoral data
exchange systems

Datavalidering, jf. art. 76, stk. 2:
Tilretning af myndighedens databaser
og datasystemer til fiskerikontrol, jf.
Prioritet c) om gennemførelse af
datavalideringssystemer. Discardforbud,
jf. artikel 76, stk. 2: Etablering af
sensor- og kameraovervågning (CCTV)
på op til 450 fartøjer og oprettelse af
overvågningscenter i land, jf. Prioritet
d) om kontrol og håndhævelse af
forpligtelsen til at lande alle fangster
Pilotprojekter om DNA-analyser til
identifikation af fangster

c - The development, purchase and installation of
the components, including computer hardware
and software, which are necessary to ensure the
traceability of fishery and aquaculture products,
as referred to in Article 58 of Regulation (EC) No
1224/2009

Sporbarhed, jf. art. 76, stk. 2:
Anskaffelse af udstyr til vejning af fisk
på op til 100 fartøjer samt tilhørende
mærkningsudstyr
til
brug
for
sporbarhed, jf. Prioritet i) om kontrol og
håndhævelse
af
sporbarhedskrav.
Videreudvikling
af
fangstcertifikatsystemer jf. prioritet e)
om kontrol og håndhævelse af
fangstattestordningen,

d - The implementation of programmes aiming at Udveksling af data med andre
exchanging and analysing data between Member medlemsstater jf. Prioritet h) om
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Type of Operation

Description

States and analysing them

kontrolkoordinering

e - The modernisation and purchase of patrol
vessels, aircrafts and helicopters, provided that
they are used for fisheries control for at least 60
% of their total periodtime of use per year

Fiskerikontrol, jf. artikel 76, stk. 2:
Anskaffelse
af
4-6
mindre
kontrolfartøjer Modernisering af 3
større kontrolfartøjer

f - The purchase of other control means, including Kontrol med maskinkraft, jf. art. 76, stk.
devices to enable the measurement of engine 2: Anskaffelse af udstyr til kontrol med
power and weighing equipment
fiskefartøjers maskinkraft Prioritet f)
om gennemførelse af projekter, der
tager sigte på certificering, verificering
og måling af maskineffekt

EN

g - The development of innovative control and
monitoring systems and the implementation of
pilot projects related to fisheries control,
including fish DNA analysis or the development
of web–sites related to control

Fiskerikontrol, jf. artikel 76, stk. 2:
Pilotprojekter
om
udvikling
af
innovative kontrolmetoder, herunder
risikobaseret kontrol

h - Training and exchange programmes, including
between Member States, of personnel responsible
for the monitoring, control and surveillance of
fisheries activities

Fiskerikontrol, jf. artikel 76, stk. 2:
Uddannelse
af
fiskerikontrollører,
herunder deltagelse i seminarer
organiseret af EFCA og med særlig
fokus
på
kontrol
med
landingsforpligtelsen, jf. Prioritet h) om
kontrolkoordinering.

j - Initiatives, including seminars and media tools,
aimed at enhancing awareness, among both
fishermen and other players such as inspectors,
public prosecutors and judges, as well as among
the general public, of the need to fight illegal,
unreported and unregulated fishing and of the
implementation of the CFP rules

Fiskerikontrol, jf. artikel 76, stk. 2:
Uddannelse
af
fiskerikontrollører,
herunder deltagelse i seminarer
organiseret af EFCA og med særlig
fokus
på
kontrol
med
landingsforpligtelsen, jf. Prioritet h) om
kontrolkoordinering. Afvikling af 4-6
seminarer med deltagelse fra erhvervet.
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Type of Operation

Description

k - Operational costs incurred in carrying out
more stringent control for stocks subject to
specific control and inspection programmes
established in accordance with Article 95 of
Regulation (EC) No 1224/2009 and subject to
control coordination in accordance with Article
15 of Council Regulation (EC) No 768/2005

SCIP, art. 76, stk. 2: Udarbejdelse af
specifikke
kontrolog
inspektionsprogrammer, særlig med
fokus på landingsforpligtelsen, jf.
Prioritet g) om gennemførelse af de
særlige
kontrolog
inspektionsprogrammer.

12.5 Link to priorities defined by the Commission
For at realisere målet om langsigtet miljømæssig bæredygtig forvaltning af fiskeri er det af
afgørende betydning at den fælles fiskeripolitik efterleves af operatørerne inden for fangst,
opdræt, forarbejdning og omsætning. En effektiv fiskerikontrol og håndhævelse er væsentlige
elementer til at sikre dette.
EHFF vil medfinansiere aktiviteter, der sikrer den nødvendige administrative kapacitet,
herunder træning, videreuddannelse, drift (jf. EHFF art. 76, stk. 2, litra k), it-udvikling,
studier, analyser, workshops og møder. Forsøg og afprøvning samt indkøb af udstyr i
forbindelse hermed. Anskaffelse af udstyr til kontrol. Modernisering og anskaffelse af
kontrolfartøjer.
Aktiviteterne vil omfatte:









Træning, videreuddannelse af administrativt- og kontrolpersonale
Drift (jf. EHFF art. 76, stk. 2, litra k)
Projekter med henblik på it-udvikling
Studier og analyser
Workshops og møder
Udviklingsprojekter
Forsøg og afprøvning
Indkøb af udstyr, herunder til brug for overholdelse af kravene til sporbarhed som
f.eks. vejeudstyr.

Aktiviteterne ovenfor vil bidrage til at adressere prioriteterne, jf. Kommissionens
gennemførelsesafgørelse af 15. juli 2014 om fastlæggelse af Unionens prioriteter for
håndhævelse og kontrol inden for rammerne af Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Jf.
SWOT-analysens identificerede behov vil indsatsen især være orienteret om fortsat udvikling
af IT-systemer og af effektbaseret kontrol samt bidrag til ressourceeffektiv tilrettelæggelse af
kontrollen jf. de nævnte prioriterede aktiviteter og sammenhæng til Unionens prioriteter om
kontrol og håndhævelse som listet i afsnit 12.4.
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Fokus vil især være på fiskerireformens hjørnesten, landingsforpligtelsen, idet programmet
kan bidrage til løsning af de kontrolmæssige udfordringer forbundet med en effektiv
forvaltning af landingsforpligtelsen og de tilhørende restriktioner på anvendelse af fangsterne.
I denne sammenhæng vil anvendelse af data indsamlet fra fiskerioperationerne være af central
betydning, da disse data kan give væsentlige informationer om fiskerimønstre,
fangstsammensætninger og fangsteffektivitet. Et udbygget datavalideringssystem vil være en
afgørende forudsætning for en styrkelse af forvaltningen, herunder både kontrolelementet og
den biologiske rådgivning der ligger til grund for en bæredygtig forvaltning.
Styrkelse af datavalidering suppleret med tværgående kontrolsamarbejde med andre
medlemslande understøttet af koordination og risikoudvikling i EFCA-regi vil endvidere
promovere en styrkelse af de specifikke kontrol- og inspektionsprogrammer.
I den forbindelse vil fortsat udvikling af sporbarhedssystemet kunne medvirke til kvalificering
af kontrolarbejdet og en bedre information af forbrugeren.
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13. DATA COLLECTION
13.1 A general description of activities of data collection foreseen for the period 20142020
I forhold til SWOT-analysens identificerede behov, vil Danmark i arbejdsgrupper, workshops,
og lignende igennem Det International Havundersøgelsesråd (ICES) arbejde for
harmonisering af dataindsamlingen igennem udvikling og standardisering af
dataindsamlingsprogrammer i de forskellige regioner. For at fremme denne proces, vil
samarbejdet med de forskellige interessenter herunder også med andre Medlemsstater i de
regioner blive styrket.
Udvikling af og fremme af innovative dataindsamlingsløsninger eller udstyr vil blive forsøgt
fremmet på international plan igennem samarbejdet inden for ICES og igennem de Regional
Koordinations Grupper (RCG’s). Der vil fra dansk side blive arbejdet med udvikling af
databaser og IT løsninger der kan fremme anvendelsen af fiskeridata og visse miljødata, for
at give mulighed for faktabaseret innovation inden for både fiskeri og miljø.
Data indsamlet i medfør af dataindsamlingsforordningen vil kunne bidrage til monitering af
målsætninger under Havstrategidirektivet (Direktiv 2008/56/EC) forudsat, at de er omfattet af
det flerårige program (DC-Map).

1. Aktiviteter
A. For perioden 2014-2016
For perioden 2014-2016 vil Danmark gennemføre dataindsamling til understøttelse af den
fælles fiskeripolitik, herunder gennemførelse af det nationale program som fastsat i
Kommissionens beslutning K (2013) 5568 af 30. august 2013.
Danmark vil for perioden 2014-2016 gennemføre en række togter med havundersøgelsesskibe
i et tværnationalt samarbejde. Dette samarbejde vil blive gennemført mellem Danmark og
Sverige, hvor de to landes forpligtelser vil blive udført samlet.
Det forventes desuden, at der i reginalt regi vil blive gennemført pilotforsøg med henblik på at
indhøste erfaring til udarbejdelse statistisk velfunderede regionale
dataindsamlingsprogrammer.
B. For perioden 2017-2020
For perioden 2017-2020 vil Danmark udarbejde dataindsamlingsprogram i overensstemmelse
med kravene i den kommende DC-MAP (Data Collection – Multi Annual Programme).
Dataindsamlingsaktiviteterne for 2017 til 2020 kan først specificeres, når DC-MAP er
vedtaget.
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I det omfang det er relevant og muligt, forventes der at blive iværksat et øget samarbejde om
dataindsamlingen med andre medlemsstater, fx i form af bilaterale, multilaterale eller
regionale dataindsamlingsprogrammer, i stedet for et nationalt program. Gennem et større
transnationalt samarbejde vil der sandsynligvis kunne opnås synergieffekter og dermed
besparelser. Danmark vil for perioden 2014-2016 gennemføre en række togter med
havundersøgelsesskibe i et tværnationalt samarbejde. Dette samarbejde vil blive gennemført
mellem Danmark og Sverige, hvor de to landes forpligtelser vil blive udført samlet.

2. Hovedkategorier for støtteberettigede omkostninger over hele perioden
Det danske dataindsamlingsprogram vil indeholde aktiviteter, som kan opstilles i følgende
hovedkategorier.
1. Fiskeriafhængige data
1. Indsamling af økonomiske variable
2. Indsamling af biologiske variable
3. Indsamling af tværgående variable (indsamlet i henhold til
Kontrolforordningen)
2. Fiskeriuafhængige data
1. Gennemførelse af forskningsundersøgelser til havs
3. Akvakulturens og forarbejdningsindustriens økonomiske status
1. Indsamling af økonomiske data om akvakultur
2. Indsamling af økonomiske data om forarbejdningsindustrien
4. Data til vurdering af fiskeriets indvirkning på det marine økosystem
5. Forvaltning og anvendelse af data omfattet af ordningen for dataindsamling
6. Deltagelse i regionale koordineringsmøder, møder i regionale
fiskeriforvaltningsorganisationer, eller møder i internationale organisationer, der har
ansvar for at give videnskabelig rådgivning
7. Deltagelse i aktiviteter med henblik på forbedring af dataindsamlings- og
dataforvaltningssystemer og gennemførelse af pilotundersøgelser for at forbedre de
nuværende dataindsamlings- og dataforvaltningssystemer

13.2 A description of data storage methods, data management and data use
Data som indsamles og anvendes i forbindelse med det danske program vil blive lagret i
følgende databaser:
 Fartøjsregister: data vedrørende fiskeriflåde (indsamlet i henhold til
Kontrolforordningen) (NaturErhvervstyrelsen)
 Logbogsdatabase: data vedrørende fangsternes oprindelse og mængde (indsamlet i
henhold til Kontrolforordningen) (NaturErhvervstyrelsen)
 Afregningsdatabasen: data vedrørende mængde og pris af landinger i første
omsætningsled (indsamlet i henhold til Kontrolforordningen) (NaturErhvervstyrelsen)
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 Artssammensætningsdatabase: data vedrørende artssammensætning i landinger af
industrifisk (indsamlet i henhold til Kontrolforordningen) (NaturErhvervstyrelsen)
 Biologisk database: biologiske parametre såsom art, længde, vægt, køn, modenhed og
alder indsamlet af landinger, om bord på fiskefartøjer eller om bord på
havundersøgelsesskibe (DTU Aqua)
 Økonomisk data for fiskeflåden, akvakultursektoren og forarbejdningsindustrien
(Danmarks Statistik)
For at de tre involverede institutioner (NaturErhvervstyrelsen, DTU Aqua og Danmarks
Statistik) anvender samme rådata vedrørende kapacitet, fiskeriindsats og geografisk
fordelinger af fangster, etableres der hvert år en samlet database – Dansk Fiskeris
Analysedatabase (DFAD). I denne database kombineres rådata fra Fartøjsregisteret,
Logbogsdatabasen og Afregningsdatabasen, hvorefter det er muligt at kategorisere hver enkelt
landing i et givet flådesegment, et givet fiskeri o.l.. Kvalitetssikringen af disse data følger de
generelle kvalitetssikringsrutiner som gælder for kontrolforordningsdata. Denne database
indeholder hovedparten af de informationer, der efterspørges i relation til
dataindsamlingsopgaverne, til fiskeriforvaltning og i forskningsprojekter inden for
fiskeriforvaltning. DFAD opdateres kvartalsvist og årligt. For at sikre høj kvalitetsdata, sikre
effektivisering og undgå overlap varetages udvikling og design af databasen i samarbede
mellem de involverede institutioner.
Alle biologiske data er lagret i en database ”Fiskeline”, som er udviklet og administreret af
DTU Aqua. Kvalitetssikringen af disse data følger de generelle kvalitetssikringsrutiner som er
udviklet i samarbejde med og anvendes i regional databaser i f.eks. det internationale
havundersøgelsesråd (ICES). Disse rådata behandles med fortrolighed og vil ikke blive
videreformidlet til andre personer eller myndigheder uden forudgående tilladelse.
Økonomiske data indsamles og opbevares af Danmarks Statistik. Disse rådata er strengt
fortrolige og vil ikke under nogen omstændigheder blive videregivet til andre personer eller
myndigheder, da de betragtes som personfølsomme data i henhold til persondataloven. Hvert
år producerer Danmarks Statistik en analysefil på individuelt niveau, der inkluderer relevant
data til stratifikation og gruppering til statistiske formål. På baggrund af denne analysefil
producerer Danmarks Statistik en række statistiske filer, der gøres tilgængelige for eksterne
brugere.
Danmark bidrager med datasæt til at understøtte den fælles fiskeripolitik. Dette inkluderer
parametre til evalueringsformål og andre videnskabelige formål, såsom input data til
bestandsvurderingsarbejde i de relevante ICES ekspertgrupper samt til STECFekspertgrupper, som leverer rådgivning til EU-Kommissionen. Desuden leveres data til
forskningsprojekter, som har til formål at understøtte den fælles fiskeripolitik eller til andre
forskningsprojekter.
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13.3 A description of how sound financial and administrative management in data
collection will be achieved
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FVM) har udpeget en National
Korrespondent, som hverken er tilsagnshaver eller bemyndiget til udførelse af opgaver for
forvaltningsmyndigheden.
Den Nationale Korrespondent og forvaltningsmyndigheden (NaturErhvervstyrelsen) afholder
koordinationsmøder på ad hoc basis, og i relevant omfang deltager den attesterende
myndighed i disse møder. Den Nationale Korrespondent koordinerer
dataindsamlingsprogrammet i Danmark og vil sikre at aktiviteterne er inden for programmet.
Til udførelse af forpligtelserne i henhold til dataindsamlingsforordningen, er det for
nuværende DTU Aqua, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet
(IFRO) og Danmarks Statistik (DST), som udfører opgaverne. Herudover udføres en del af
dataindsamlingen af NaturErhvervstyrelsen, som er ansvarlig for fiskeristatistikken i
Danmark.
Dataindsamlingsopgaverne, dataoparbejdning samt dataleverance deles for nuværende
imellem partnerne som angivet i figur 4. Der er ikke uddelegeret forvaltnings- og
kontrolopgaver i forbindelse administration af støtte til dataindsamling.
[FIGUR 4 – SE BILAG 7]
Det årlige arbejdsprogram for dataindsamling, som er en del af det operationelle program, vil
sammen med den årlige afrapportering vedr. dataindsamlingens gennemførelse indgå som
bilag til Danmarks årlige gennemførelsesrapporter.
Hver af parterne i dataindsamlingskonsortiet har implementeret databaser, som indeholder de
data, der er indsamlet i henhold til dataindsamlingsforordningen samt andre relevante data for
udførelsen af arbejdet. I tillæg til disse databaser gennemfører DTU Aqua regelmæssigt en
sammenkøring af fangst- og kapacitetsdata data med VMS-data. Disse data gøres tilgængelig
for alle parter i konsortiet.
Hvert af de involverede institutter har egne rutiner til kvalitetscheck af data. Nogle af disse
rutiner er implementeret i de programmer, der anvendes til data indtastning, og andre ved
databehandling og dataupload i databaserne.
Ved ”data calls” vil DTU Aqua, DST og IFRO som tidligere levere data i henhold til
anmodningen. Levering af data til ICES og STECF som er Danmarks primære
dataslutbrugere, vil blive udført efter de angivne forskrifter og med anvendelse af de
specificerede dataudvekslingsformatet. Data vil inden fremsendelse/upload blive screenet ved
hjælp af de relevante kvalitetssikringsrutiner.
De regionale koordinationsgrupper har primært til opgave at diskutere og koordinere
indsamling af biologiske data fra det kommercielle fiskeri. Danmark deltager i alle de
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grupper, der er relevant for dansk fiskeri og har i flere tilfælde varetaget formandskabet ved
disse møder. Deltagelse i koordinationsgrupperne indgår i det danske program
Hvert år, når mødeplanen kendes for møder i regi af ICES eller i regi af EU-Kommissionen,
som er relevante for dataindsamlingsarbejdet, gennemføres en planlægning af deltagelse i de
møder, der er relevante for dansk fiskeri, eller møder, som er vigtige for den paneuropæiske
dataindsamling. Specielt møder, som vedrører dataindsamlingsprocedurer eller
standardisering.
Danmark har siden indførelses af dataindsamlingsforordningen i 2002 dokumenteret at være i
stand til at gennemføre dataindsamling, dataregistrering og databehandling samt datalevering
i henhold til kravene i forordningerne. I det danske program indgår anvendelse af 2
havundersøgelsesskibe, ’Havfisken’, et mindre skib med en længde på 13 meter og ’Dana’
med en længde på 78 meter. ’Havfisken’ vil i løbet af 2015 blive erstattet af et nyt skib på ca.
17 meter, og der pågår forhandlinger om udskiftning af ’Dana’ inden for de næste 3-4 år.
I omkostningerne til dataindsamlingsopgaven kan medregnes indirekte omkostninger med op
til 25 % af lønudgifterne. Endvidere medregnes udgifterne til brug af havundersøgelsesskibe i
form af udgift til drift og afskrivning for den periode, skibene anvendes til opgaven i forhold
til et normalt driftsår.
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14. FINANCIAL INSTRUMENTS
14.1 Description of the planned use of financial instruments
Erfaringerne fra andre programmer i perioden 2007-2013 har været, at finansielle
instrumenter kan være komplekse og kræver stor volumen for at være rentable. For at
kunne etablere et finansielt instrument under programmet i perioden 2014-2020 skal det
på forhånd påvises, at der er et generelt ”gab” i det finansielle marked, der nødvendiggør
et nyt finansielt instrument (jf. art. 37 i forordning 1303/2013 om de fælles bestemmelser
for ESI-fondene).
Der er foretaget indledende undersøgelser af i hvilken grad, der er behov og mulighed for
at anvende finansielle instrumenter for fiskeri og akvakultursektoren gennem Hav- og
fiskeriudviklingsprogrammet. I de indledende undersøgelser er der lagt vægt på, at
ressourcerne, der vil skulle bruges på implementeringen af en ordning indeholdende
finansielle instrumenter, skal stå mål med de effekter man vil forvente at opnå ved
anvendelse af finansielle instrumenter. Det er især overvejet, om midlerne, der vil kunne
prioriteres til finansielle instrumenter ud af programmets samlede ramme, har volumen
nok til for alvor at kunne afhjælpe finansieringsproblemerne i erhvervet. Det er på
baggrund af denne analyse besluttet ikke at etablere finansielle instrumenter med
medfinansiering fra EHFF ved programperiodens start. Hvis det senere besluttes, at der
skal etableres finansielle instrumenter med EHFF-medfinansiering, vil Kommissionen
skulle ansøges om en programændring.
På trods af, at problemer med adgang til finansiering i SWOT-analysen er identificeret
som en udfordring for inden for fiskeri og akvakultur, har partnerskabet ikke peget på
prioritering af midler til finansielle instrumenter inden for programmet. Det er foreløbig
vurderingen at EHFF-foranstaltninger gennemført som finansielle instrumenter, ikke vil
løse de finansieringsmæssige behov der er i sektoren.

14.2 Selection of the EMFF measures planned to be implemented through the
financial instruments
EMFF Measure
01 - Article 37 Support for the design and implementation of conservation
measures
02 - Article 38 Limiting the impact of fishing on the marine environment and
adapting fishing to the protection of species (+ art. 44.1.c Inland fishing)
03 - Article 39 Innovation linked to the conservation of marine biological
resources (+ art. 44.1.c Inland fishing)
05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters –
investments to facilitate compliance with the obligation to land all catches
01 - Article 47 Innovation
01 - Article 77 Data collection
01 - Article 62.1.a Preparatory support

02 - Article 63 Implementation of local development strategies (incl. running
costs and animation)
03 - Article 64 Cooperation activities
01 - Article 66 Production and marketing plans
02 - Article 67 Storage aid
03 - Article 68 Marketing measures
03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the state of the marine
environment
01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of marine biodiversity –
contribution to a better management or conservation, construction, installation or
modernisation of static or movable facilities, preparation of protection and
management plans related to NATURA2000 sites and spatial protected areas,
management, restoration and monitoring marine protected areas, including
NATURA 2000 sites, environmental awareness, participation in other actions
aimed at maintaining and enhancing biodiversity and ecosystem services (+ art.
44.6 Inland fishing)
01 - Article 48.1.a-d, f-h Productive investments in aquaculture
01 - Article 76 Control and enforcement
01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture products
03 - Article 51 Increasing the potential of aquaculture sites
08 - Article 42 Added value, product quality and use of unwanted catches (+ art.
44.1.e Inland fishing)
09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters investments improving fishing port and auctions halls infrastructure or landing
sites and shelters; construction of shelters to improve safety of fishermen (+ art.
44.1.f Inland fishing)
03 - Article 56 Animal health and welfare measures
01 - Article 26 Innovation (+ art. 44.3 Inland fishing)
02 - Article 28 Partnerships between fishermen and scientists (+ art. 44.3 Inland
fishing)

14.3 Indicative amounts planned to be used through the financial instruments
EMFF total amount 2014-2020 (€) 0.00
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Documents
Document title

Commission
reference

Document date

Maps showing the size and
location of the fisheries and
aquaculture sectors, the
location of main fishing
harbours and aquaculture
sites, and the location of
protected areas (ICZM,
MPAs, Natura 2000)

12-Mar-2015

Annex 2 Ex ante evaluering

Report of the ex-ante
evaluation

19-Dec-2014

Ares(2015)28931
15

Annex 4 Resumé af
forvaltnings- og
kontrolsystemet

Summary description of the
management and control
system

12-Mar-2015

Annex 9 Note om
ressortomlægning

Supplementary information

Annex 8 Fish products
import/export

Annex 6 Fiskerihavne,
akvakultur, Natura2000
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Local
reference

Document type

Ares(2015)28931
15

Files
Fiskerihavne

Sent date

Sent By

09-Jul-2015

nsveisuf

Ex ante evaluering

09-Jul-2015

nsveisuf

Ares(2015)28931
15

Annex 4 Resume af forvaltnings- og kontrolsystemet

09-Jul-2015

nsveisuf

02-Jul-2015

Ares(2015)28931
15

Annex 8 vedrørende FLAG-administration

09-Jul-2015

nsveisuf

Supplementary information

12-Mar-2015

Ares(2015)28931
15

fishproducts import/export

09-Jul-2015

nsveisuf

Annex 7 Tabels and figures

Supplementary information

12-Mar-2015

Ares(2015)28931
15

Tables and figures

09-Jul-2015

nsveisuf

Annex 1 Inddragelse af
interessenter

List of partners consulted

03-Jul-2015

Ares(2015)28931
15

Inndragelse af interessenter

09-Jul-2015

nsveisuf

Annex 3 Strategisk
miljøvurdering

Report on Strategic
Environmental Assessment

08-Jul-2014

Ares(2015)28931
15

Sammenfattende redegørelse

09-Jul-2015

nsveisuf

Natura 2000
Akvakultur
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