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Forord 
 
 
 
Dette program er afløseren for FIUF-programmet. FIUF har skiftet navn til EFF – 
Den Europæiske Fiskerifond. EFF-programmet er den nye ramme for hvordan vi i 
perioden 2007-2013 kan understøtte en bæredygtig udvikling, der giver størst mu-
lig vedvarende udbytte af den danske fiskeri- og akvakultursektor. 
 
Foruden navnet er der flere andre nyheder. Der skal som noget nyt udarbejdes en 
strategi som grundlag for programmet. Strategien udgør den overordnede ramme 
for programmet, og indeholder de overordnede mål for udviklingen af den danske 
fiskeri- og akvakultursektor. I programmet er analysen af sektoren og begrundelsen 
for de forskellige foranstaltninger er uddybet, og programmet indeholder oplysnin-
ger om hvordan det vil blive gennemført, om finansiering, administration, over-
vågning, kommunikation og meget mere. Programmet udgør den operationelle del. 
 
Programmet støtter de enkelte led i værdikæden. Fra fisker og akvakultur til havne, 
forarbejdning og afsætning. Hertil kommer muligheden for bl.a. at støtte kompe-
tenceudvikling, udviklings- og pilotprojekter der har en bredere interesse. Der er 
fortsat fokus på bæredygtighed og tilpasningen af fiskerikapaciteten. Men med den 
Ny Regulering af dansk fiskeri er tiden moden til at styrke udvikling frem for at 
støtte afvikling af flåden. Pengene vil altså blive brugt på en ny måde. Der er fort-
sat også fokus på en bæredygtig udvikling af akvakultur og som noget nyt kan ud-
viklingen i fiskeriområderne understøttes. Ikke med udgangspunkt i fiskeri- og 
akvakultursektoren, men ud fra områdets behov.  
 
Program og strategi er udarbejdet af en projektgruppe i Direktoratet for Fødevare-
erhverv med repræsentanter fra Fiskeridirektoratet, Fiskeribanken, Danmarks Fi-
skeriundersøgelser, Fødevareøkonomisk institut og Direktoratet for FødevareEr-
hverv. Derudover har en række organisationer, institutioner og myndigheder bidra-
get og inspireret arbejdet. 
 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
Direktoratet for FødevareErhverv 

Marts 2007 
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Læsevejledning 

Strategi og program for den danske fiskeri- og akvakultursektor 2007-2013 
er udarbejdet på baggrund af en partnerskabsproces i perioden december 
2006 til november 2007. Denne proces har resulteret i et udbredt ønske om 
et program, der i vid udstrækning giver mulighed for at støtte større og 
tværgående projekter, der kan skabe synergi mellem de enkelte brancher 
inden for fiskeri- og akvakultursektoren. 
 
De strategiske mål og prioriterede foranstaltninger afspejler dette ønske.  
Programmets struktur vil på nogle områder derfor adskille sig fra strukturen 
i Forordningen om den Europæiske Fiskerifond, ligesom nogle af foran-
staltningerne i programmet går på tværs af akserne og ikke vil genfindes i 
forordningen på akseniveau, men skal genfindes på foranstaltningsniveau. 
 
For at lette sammenligningen mellem strategi, program og forordningen er 
der i bilag en oversigt over de prioriterede akser og foranstaltninger i hen-
holdsvis forordningen og programmet. 
 
I programmets kapitel 3 fremgår miljøvurderingen af programmet og i ka-
pitel 4 visionen og de strategiske mål. 
 
Målopfyldelsen sker gennem anvendelse af en række foranstaltninger. Der 
vil ofte være flere foranstaltninger til at opfylde de enkelte mål, ligesom en 
foranstaltning vi kunne bidrage til opfyldelsen af flere strategiske mål. 
 
I kapitel 5 er sammenhængen mellem de strategiske mål og de prioriterede 
foranstaltninger beskrevet. Til hver enkelt foranstaltning er endvidere angi-
vet indikatorer med kvantitative mål, der vil blive anvendt for at måle ef-
fekten og målopfyldelsen.  
 
Kapitlerne 6 og 7 vedrører den praktiske gennemførelse af programmet. 
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1 Indledning  
 
Den stigende globalisering betyder, at de økonomiske, sociale, miljømæs-
sige og politiske forhold er under konstant forandring. Dette giver også 
ændringer og udfordringer for den danske fiskeri- og akvakultursektor - 
Øget koncentration, ændret arbejdsdeling og outsourcing. Støtteinstrumen-
terne skal tilpasses disse forandringer og udfordringer.  
 
Den danske fiskeri- og akvakultursektor har gode forudsætninger for at 
bevare og styrke sin position som global aktør. 
 
EU´s fælles fiskeripolitik giver rammerne for den danske fiskeripolitik. 
Den fælles fiskeripolitik haft et betydeligt strukturelt islæt, og har de sidste 
tyve år bidraget til en betydelig modernisering af den danske fiskerisektor. 
Dette arbejde bør fortsættes, idet der lægges særlig vægt på øget værditil-
vækst og en tilfredsstillende økonomisk levedygtighed i sektoren. 
 
Programmet for Den Europæiske Fiskerifond 2007-2013 skal understøtte 
en bæredygtig udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren, såvel økono-
misk, socialt som miljømæssigt. Programmet skal medvirke til at udvikle 
viden og metoder, der kan sikre grundlaget for, at den enkelte virksomhed 
investerer innovativt. 
 
Foranstaltningerne skal endvidere bidrage til at erhverve viden, der er nød-
vendig for en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne og sikre en kom-
petenceudvikling blandt andet med henblik på at tiltrække den unge til sek-
toren og fremme ligestillingen mellem mænd og kvinder. 
 
For at tage større hensyn til erhvervets særlige karakter, der følger af sekto-
rens sociokulturelle og naturbetingede forhold, målrettes foranstaltninger 
mod en bæredygtig udvikling af fiskeriområder. Foranstaltningerne kom-
plementerer de øvrige EU-instrumenter, herunder EU´s strukturfonde.  
 
 
Geografisk støtteberettigelse 
Dette program gælder for Danmark som ikke er omfattet af konvergensmå-
let, som introduceret på mødet i det Europæiske Råd i Berlin i 1999. EU’s 
konvergensmål omfatter de mest ugunstigt stillede områder i EU. Pro-
grammet giver rammerne for ydelse af offentligt tilskud hvortil der er med-
finansiering fra Den Europæiske Fiskerifond.  
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I programmet opstilles Danmarks særlige mål og prioriteter for fondens 
indsats på fiskeri- og akvakulturområdet på baggrund af de strategiske ret-
ningslinjer for den fælles fiskeripolitik. 
 
 
Definitioner 
  
Fiskeri- og akvakultur-
sektor eller  
Fiskerisektor 

Inkluderer alle fiskerirelaterede aktiviteter i Danmark, herunder fiskeri, akvakul-
tur, forarbejdning, engroshandel, detailhandel, havne, fiskeriets serviceerhverv 
og offentlige aktiviteter i tilknytning til fiskeri og akvakultur som forvaltning, 
kontrol, rådgivning, innovation og forskning.  
 

 
Branche 
 
 
 
Convenience fødevarer 
 
EFF 
 
Fiskeriområder 
 
 
Funktionelle fødevarer 
 
 
Innovation 

 
Erhvervsgren der producerer samme type af produkter og som er i direkte kon-
kurrence. 
 
 
Færdiglavede eller semifærdiglavede fødevarer 
 
Den Europæiske Fiskerifond 
 
Geografisk afgrænset landområde kendetegnet ved erhvervsmæssig og socio-
kulturel tilknytning til fiskerisektoren. 
 
Fødevarer som har fået tilført bestemte egenskaber, fx øget/ændret vitaminind-
hold.  
 
Kommerciel anvendelse af ny viden eller kendt viden på en ny måde. 

 
Monitering 
 
Omregningskurs 
 
SWOT-analyse 
 
Værdikæden  
 
 
 
Værditilvækst 

 
Overvågning, måling og registrering. 
 
1 € = 7,45 DKK. 
 
Analyse af styrker, svagheder, muligheder og trusler 
 
Angiver fiskens vej fra hav til forbruger gennem alle de led hvor fisken tilføjes 
værdi, fra den fanges eller opdrættes, via forarbejdning, engroshandel, detailhan-
del til slutforbrugeren  
 
Værditilvækst er et mål for samfundets samlede produktion og opgøres som 
forskellen mellem produktionsværdi og forbrug i produktionen. Værditil-
vækst angiver den værdiforøgelse der sker ved forarbejdning af råvarer og ved 
videresalg af råvarer og færdigvarer. 

 
  

1.1. Sammenhængen til andre politikområder og strategier 
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1.1.1. Strategi for Danmark i den globale økonomi 
 
Regeringen har i sin strategi om Danmarks fremtid i den globale videnøko-
nomi som overordnet mål at fastholde Danmarks position som et af verdens 
rigeste lande. Dette skal ske gennem fornyelse der sikrer en stærk konkur-
rencekraft samtidig med sikring af en stærk sammenhængskraft, der kan 
danne rammerne for et trygt samfund uden store skel.  Udgangspunktet for 
denne fornyelse er: Uddannelser i verdensklasse, stærk og nyskabende 
forskning, flere iværksættere, omstilling og fornyelse 
 
Fiskerifonden og de strategiske mål om at skabe det største mulige udbytte 
af fiskeri- og akvakultursektoren forudsætter fokus på konkurrencekraft, 
mens målene om bæredygtighed for fokus på miljø, sikkerhed og den regi-
onale udvikling af fiskeriområderne er med til at sikre sammenhængskraf-
ten. 
 
Særligt skal fremhæves globaliseringsstrategiens fokus på  
 
• innovation i erhvervslivet,  
• det offentlig-private samarbejde og andre forpligtende samarbejder 

samt  
• mulighederne for at lære hele livet  
 
Disse indsatsområder vil alle være prioriterede mål og dermed være inte-
greret i det danske program for Fiskerifonden 2007-2013. Endvidere inde-
holder programmet tværgående foranstaltninger om efteruddannelse og 
kompetenceudvikling og om netværk og samarbejde. 
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1.1.2. Ny regulering af dansk fiskeri  
 
I efteråret 2005 blev der i Danmark indgået politisk aftale om indførelse af 
en ny regulering af dansk fiskeri – Ny Regulering. Formålet med aftalen 
var bl.a. inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik - at skabe grundlag 
for en ny regulering af det danske fiskeri med henblik på, at den enkelte 
fisker får bedre mulighed for at drive et fiskeri, der passer til hans fartøj og 
fangstmetoder, at sikre fiskeriets samlede indtjeningsgrundlag, og at iværk-
sætte og udvikle et reguleringssystem, der fremmer en mere bæredygtig 
udnyttelse af fiskebestandene, først og fremmest ved at begrænse udsmid af 
fisk. Med ny regulering får hvert fartøj, som fisker efter ordningen, tildelt 
en andel af den samlede kvote, det vil sige en årsmængde eller en fartøjs-
kvoteandel (FKA). Den ny regulering vedrører: De vigtigste konsumkvoter 
samt sild i Østersøen og brisling i Nordsøen. Udover de fiskekvoter, der 
reguleres med fartøjskvoteandele, kan visse industrifiskerier reguleres med 
individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) fra 1. januar 2007.  
 
Hvis FKA overdrages, skal fartøjets kapacitet også overdrages. Det er også 
muligt at slå FKA sammen og fiske i puljer. Inden for en pulje etableret 
med et antal fartøjer kan fiskere indbyrdes bytte mængder så den enkelte 
fiskers fiskeri kan optimeres. 
 
I Ny Regulering opnår fiskerne mulighed for langt større fleksibilitet i plan-
lægningen af sit fiskeri og herved for at optimere sin indsats, blandt andet 
ved at flere fartøjsejere kan pulje deres FKA og muligheden for at fartøjse-
jere kan bytte mængder indbyrdes. Endelig forventes det også, at Ny Regu-
lering vil betyde forbedrede muligheder for at fiskerne kan opnå finansie-
ring idet der nu er knyttet en fangstrettighed i form af en kvoteandel til far-
tøjet.  
 
Intentionerne bag ordningen er at kvoteandelene vil blive koncentreret på 
færre og mere effektive fiskefartøjer. På den måde vil fiskeriet blive mere 
rentabelt.  
 
Den nye fiskeriregulering har virkning fra 1. januar 2007. Regeringen har 
med et opsigelsesvarsel for ordningen på 8 år betonet, at der er etableret et 
langsigtet reguleringsinstrument, som fiskerne kan planlægge sit fiskeri og 
foretage investeringer ud fra, uden at skulle risikere, at kvoteandelene blev 
inddraget det kommende år.    
 
Det er forventningen, at det forøgede råderum vil blive udnyttet af erhver-
vet til at udvikle erhvervets eget ansvar for, at fiskeriet drives i overens-
stemmelse med aftalens hensigter og i øvrigt på et bæredygtigt grundlag.  
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Som en del af aftalen om den nye fiskeriregulering, blev det besluttet at 
gennemføre en ophugningsordning gældende for 2006. Formålet med op-
hugningsordningen var bl.a. at lette overgangen til den nye fiskeriregule-
ring. Den nye fiskeriregulering giver fiskerne mulighed for og et incitament 
til at tilpasse fiskerflådens størrelse til fangstmulighederne. Ophugnings-
ordningen skal bl.a. understøtte denne udvikling. 
 
Den iværksatte ophugningsrunde og den nye fiskeriregulering betyder, at 
antallet af fartøjer bliver mindre. Der forventes således at ske en væsentlig 
tilpasning af fiskerflådens størrelse til fangstmulighederne. På baggrund 
heraf forventer Danmark, at flådeudviklingen i det nye program i mindre 
grad end hidtil vil afhænge af ophugningsstøtte og i højere grad af moder-
nisering og nybygning af fartøjer (sidstnævnte uden offentlig støtte). Ha-
stigheden hvormed flåden vil kunne fornys afhænger bl.a. af gennemførel-
sen af en række initiativer, der skal skabe øget værditilvækst i fiskeri- og 
akvakultursektoren, bl.a. gennem investering i kølekæder, søpakning af fisk 
og frysning af fisk til havs.  
 
 

1.1.3. Miljø- og naturhensyn   
 
Den fælles fiskeripolitik i EU, som danner rammerne for dansk fiskeripoli-
tik, er udviklet i overensstemmelse med en række internationale rammebe-
tingelser vedtaget i regi af FN. De vigtigste rammebetingelser er FN’s hav-
retskonvention, FN’s aftale om fælles fiskebestande og stærkt vandrende 
fiskebestande, FAO’s adfærdskodeks for ansvarlig fiskeri og Johannesburg 
Deklarationen om Bæredygtig udvikling. 
 
En miljømæssig bæredygtig udvikling er et centralt element i rammebetin-
gelserne og er implementeret direkte i EU’s fiskeripolitik, hvor målsætnin-
gen om en miljømæssig bæredygtig udvikling er sidestillet med en økono-
misk og social bæredygtig udvikling. Herudover skal fiskeriforvaltningen 
også respektere reglerne for miljø og naturbeskyttelse som beskrevet i Ha-
bitat- og Vandrammedirektiverne. EU Kommissionens forslag til rammedi-
rektiv for marin strategi indeholder også elementer af betydning for fiskeri-
forvaltningen. 
 
I overensstemmelse med den fælles fiskeripolitik, de internationale ramme-
betingelser og Ny Regulering er en miljømæssig bæredygtig udvikling et 
mål i strategien for den danske fiskerisektor 2007 – 2013 og nærværende 
program indeholder en række foranstaltninger, som vil bidrage til denne 
udvikling.  
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En nødvendig forudsætning for en miljømæssig bæredygtig udvikling af 
fiskeri- og akvakultursektoren er, at fiskeriindsatsen tilpasses de langsigte-
de fiskerimuligheder. Et middel er at sikre at fiskerikapaciteten modsvarer 
fangstmulighederne. Ny Regulering forventes at resultere i en betydelig 
reduktion i fiskerflåden til et niveau der matcher fiskerimulighederne. Der 
forventes derfor ikke at være behov for yderligere tiltag og offentlig støtte 
til permanent ophør.  
 
Ud over en generel tilpasning af fiskeriindsatsen til fangstgrundlaget kan 
det være nødvendigt med målrettede tiltag for at løse konkrete miljøpro-
blemer. Der vil ikke kun være tale om teknologiske aktiviteter, rettet mod 
at forbedre fx et fiskeredskabs selektivitet, som udvikling af fangstmetoder 
og fiskeripraksis, som er skånsomme over for miljøet og som reducerer 
udsmid og utilsigtede bifangster. Aktiviteterne kan også være støtte til in-
formation og udvikling af adfærdskodeks.  
 
En miljømæssig bæredygtig udvikling er også afgørende for vækst i akva-
kultur produktionen. Målet søges nået gennem en forvaltning, der tager 
udgangspunkt i de faktiske miljøpåvirkninger og hvor vækst kun sker inden 
for miljømæssig sikre grænser.   
 
Fiskeriudviklingsprogrammet skal virke i overensstemmelse med EU’s 
miljøpolitik, herunder som medfinansiering af forpligtelser i relation til 
visse EU-direktiver så som NATURA-2000 direktiverne. 
 
 
NATURA-2000 
Danmark har væsentlige forpligtelser på natur- og miljøområdet i relation 
til en række EU-direktiver, herunder NATURA-2000 direktiverne, (Habi-
tatdirektivet og Fuglebeskyttelsesdirektivet) og Vandrammedirektivet. Dis-
se forpligtelser spiller en central rolle for den fremtidige natur- og miljøind-
sats i Danmark. Der er en tæt sammenhæng mellem gennemførelsen af 
Vandmiljøplan III, implementeringen af EU’s vandrammedirektiv og habi-
tatdirektivet+.  
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Figur 1 NATURA-2000-områder 

 

Kilde: www.SNS.dk (Skov- og Naturstyrelsen 2006) 
 
 

Efter NATURA-2000 direktiverne, der forpligter medlemslandene til at 
opretholde eller etablere en gunstig bevaringsstatus for en række naturtyper 
og arter, er udpeget 254 habitatområder og 113 fuglebeskyttelsesområder, 
hvilket svarer til i alt 359.100 ha eller til ca. 8,3 % af landets areal. 
 
Senest i 2009 skal der fastlægges målsætninger og rammer for vandområ-
der og Natura 2000 områder, men allerede i dag har Danmark pligt til aktiv 
forvaltning for at beskytte Natura 2000 områder, ligesom landet er forplig-
tet af EU's målsætning om at standse tilbagegangen for biodiversiteten se-
nest i 2010. Vandrammedirektivets krav skal som udgangspunkt være op-
fyldt i 2015. 
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LIFE+ 
 

Miljøprogrammet LIFE+ er et fællesskabsprogram der erstatter LIFE-
programmet, som udløber med udgangen af 2006. Life+ har til formål at 
støtte aktiviteter på miljøområdet, bl.a. udvikling og demonstration af inno-
vative strategier og instrumenter; konsolidering af videnbasen angående 
miljøpolitik og –lovgivning samt miljøtilstanden. Endvidere støttes gen-
nemførelse af Fællesskabets miljøpolitik på det lokale og regionale niveau 
samt øget inddragelse af interessegrupper.   
 
Life+ programmet er ikke formuleret for nuværende og administrationen af 
programmet derfor heller ikke fastlagt. Der må imidlertid imødeses et be-
hov for koordinering mellem EFF og LIFE+ om støtte til initiativer i NA-
TURA2000 områder. Der vil skulle ske en koordinering mellem Direktora-
tet for FødevareErhverv og Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen.  
 
 

1.1.4. Ligestilling  

 
EF-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 EU´s strukturpolitik på fiskeriområdet er dette princip fastsat i 
Fiskerifondens artikel 11, hvorefter Medlemsstaterne og Kommissionen 
sørger for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrering af 
et ligestillingsperspektiv i fondens forskellige gennemførelsesfaser, herun-
der i udformningen af programmet, gennemførelsen og overvågning samt 
evaluering. Medlemsstaterne sørger for at fremme operationer, som forbed-
rer kvinders rolle inden for fiskeriet. 
 
Danske regler 

I Danmark understøttes ligestilling mellem mænd og kvinder 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 kvinder og mænd, herunder lige integration, lige indfly-
delse og lige muligheder i alle samfundets funktioner med udgangspunkt i 
kvinders og mænds lige værd. Lovens formål er desuden at modvirke direk-
te og indirekte forskelsbehandling på grund af køn samt at modvirke seksu-
el chikane. 
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Implementering af EFF-programmet i dansk lovgivning indebærer, at lov-
forslaget indeholder en ligestillingsvurdering. 
 
Der er lige adgang for mænd og kvinder i Danmark til at søge om tilskud 
efter programmets tilskudsordninger.  
 
Fiskeri- og akvakultursektoren 
Der er i den forrige periode blevet gennemført en undersøgelse for EU-
kommissionen af kvindernes rolle inden for fiskeri- og akvakultursektoren. 
I rapporten konkluderes det 
 
• at muligheder for kvinder i den danske fiskerisektor er begrænsede 
• at fiskeindustrien har vist positive træk med hensyn til at etablere job 

året rundt i flere funktioner,  
• at målet er alternativ beskæftigelse og diversifikation for at lette kvin-

ders muligheder for at finde alternativer til sektorens faldende beskæfti-
gelsesmuligheder, 

• at det ikke er hensigtsmæssigt at lave specielle regler, der forbedrer 
mulighederne for supplerende understøttelse for kvinder med sæsonar-
bejde i fiskeindustrien. 

 
Endelig peger analysen på udfordringen i at tænke ligestilling ind i pro-
grammet 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 af kvinder, at 
der også er en høj grad af kønsopdeling på arbejdsmarkedet. Dette gælder 
også den danske fiskerisektor. Ved administrationen af det danske fiskeri-
udviklingsprogram vil der blive taget behørigt hensyn til ligestillingsaspek-
tet i forbindelse med gennemførelsen af programmet. Der vil dog ikke blive 
lavet særlige foranstaltninger for at udjævne kønsopdelingen i fiskeri- og 
akvakultursektoren, uden at dette dog udelukker konkrete projekter målret-
tet fx kvinder. 
 
Programmet vil eksempelvis i forbindelse med projekter inden for uddan-
nelse- og kompetenceudvikling, innovation og teknologiudvikling i fiske-
industrien eller ved modernisering af fiskerfartøjer, der fx forbedrer sikker-
hed og hygiejne/sanitære forhold, kunne have en positiv virkning for kvin-
ders mulighed for beskæftigelse og motivation for at søge beskæftigelse 
inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Samtidig vil der under program-
met være mulighed for projekter, der forbedrer arbejdsmiljøet. Sådanne 
projekter vil kunne målrettes mod særlige problemstillinger, der kan have 
en positiv virkning i relation til ligestilling. 
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Programmet forventes derfor at kunne bidrage positivt til ændring af vilkå-
rene for kvinders vilkår på arbejdsmarkedet. 
 
Udvalg og lokale grupper 
Den overordnede koordinering og overvågning af programmet foretages af 
et overvågningsudvalg, der sammensættes af kompetente regionale og loka-
le myndigheder, arbejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisa-
tioner og andre relevante organer, der repræsenterer civilsamfundet. 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.  
 
På tilsvarende måde vil forvaltningsmyndigheden i forbindelse med god-
kendelse af lokale aktionsgrupper, der har til opgave at indstille projekter i 
fiskeriområderne, sikre, at aktionsgruppen har en ligelig fordeling af kvin-
delige og mandlige repræsentanter over hele sin funktionsperiode.  
 

1.2. Overensstemmelse med andre nationale regler og fæl-
lesskabspolitikker   

 
Programmet skal også knytte forbindelse til de vigtigste EU-prioriteringer, 
sådan som de blev udtrykt med det Europæiske Råds konklusioner fra Lis-
sabon og Göteborg. Her blev det understreget, at der skal lægges vægt på 
vidensbaseret vækst, beskæftigelse og bæredygtig udvikling, hvor bære-
dygtighed skal forstås som en balanceret sammenvejning af økonomiske, 
økologiske og sociale hensyn. Økonomiske resultater skal således ledsages 
af bæredygtig anvendelse af naturressourcerne. 
 
Endelig skal programmets indsats være i overensstemmelse med nationale 
regler om konkurrence, udbud mv.  
 

1.2.1. Afgrænsning til Landdistriktsprogrammet og strukturfonds-
programmerne 

 
 
I henhold til forordningen om Den Europæiske Fiskerifond, artikel 54, kan 
der ikke ydes tilskud til samme udgift fra fondens side som samtidig støttes 
af andre finansielle fællesskabsinstrumenter. 
 
Dette sikres ved, at der ikke kan ydes tilskud fra flere fonde til samme ud-
gift i et projekt. Hvis et projekt eller dele deraf er støtteberettiget under fle-
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re fonde, vil der derfor blive etableret administrative procedurer, som sikrer 
mod dobbeltfinansiering.  
 
Derudover vil foranstaltninger under Fiskerifonden afgrænses til at støtte 
projekter af erhvervsmæssig karakter inden for fiskeri- og akvakultursekto-
ren, der sigter på at skabe vækst og bæredygtig udvikling, eller medvirker 
til en afbalanceret regional udvikling i fiskeriområderne. 
 
 Indsatsen under dette program begrænses ikke af mulighederne for støtte 
under programmerne inden for Den Europæiske Landbrugsfond eller struk-
turfondene (Regionalfonden og Socialfonden). Indsatsen under fondene 
skal supplere hinanden, så samspillet mellem fondene optimeres. Projekter 
med aktiviteter, som er støtteberettigede under flere programmer, vil såle-
des kunne opnå tilskud fra flere fonde. 
 
Programmerne er overordnet forskellige med hensyn til sektormæssig 
bredde og målsætninger. Strukturfondsprogrammerne har ingen sektorbe-
grænsning og støtter forbedrede rammebetingelser for erhvervslivet, mens 
landdistriktsprogrammet støtter størstedelen af fødevarefaresektoren og 
skovsektoren, herunder også projekter rettet mod enkeltvirksomheder. Til-
svarende er indsatsen under Fiskerifonden hovedsageligt rettet mod fiskeri- 
og akvakultursektoren og udvikling af fiskeriområder. 
 
Hovedprincip for afgrænsning 
Sektoropdelingen vil være det bærende princip i afgrænsningen mellem de 
enkelte politikområder. 
 
Figur 2 viser hovedprincippet for afgrænsning. 
 
Et projekt der kun berører én sektor, fx fiskeri- og akvakultursektoren, op-
når støtte fra én fond – i dette eksempel fra Fiskerifonden. Omfatter projek-
tet også andre dele af fødevare- eller skovbrugssektoren vil Landbrugsfon-
den også kunne støtte projektet. Omfatter projektet også aktiviteter uden for 
disse sektorer vil det i princippet også kunne støttes af Regionalfonden og 
Socialfonden.  
 
Det vil således være muligt at støtte det samme projekt fra flere fonde med 
samme foranstaltning eller med forskellige foranstaltninger. Det vil også 
være muligt at yde støtte fra flere fonde til den samme type af aktiviteter i 
samme projekt, men ikke til den samme udgift. 
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Figur 2 Princip for afgrænsning og synergi mellem fondene 

 

 
 
I de følgende beskrives, hvordan indsatsen under fondene vil supplere hin-
anden, med særlig vægt på tilfælde, hvor fondene retter sig mod nært til-
grænsende områder, og hvor der kan være tvivl om afgrænsningen mellem 
fondene. 
 
I Fiskerifondsprogrammet falder indsatsen, jf. forordningen, inden for fire 
hovedområder: 
 
1. Foranstaltninger til tilpasning af fiskerflåden og fiskeriindsatsen 
2. Akvakultur, forarbejdning og afsætning 
3. Foranstaltninger af kollektiv interesse 
4. Bæredygtig udvikling af fiskeriområder 
 
Foranstaltninger til tilpasning af EU-fiskerflåden og fiskeriindsatsen 

Fiskerifonden kan bidrage til tilpasning af fiskerikapaciteten og fiskeriind-
satsen, bl.a. gennem modernisering af fiskerfartøjer. Derudover kan der fx 
ydes tilskud til forskellige socioøkonomiske foranstaltninger inden for fi-
skeriet, fx med henblik på omskoling. I det omfang indsatsen under det 
danske fiskerifondsprogram samtidig opfylder kravene i strukturfondspro-
grammerne eller landdistriktsprogrammet, vil der kunne opnås tilskud fra 
flere fonde til samme projekt. 
 
Det forudsættes, at der kan foretages en klar adskillelse af de enkelte aktivi-
teter i projektet. Fiskerifonden vil støtte de dele der vedrører fiskeri- og 
akvakultursektoren. Hvis det ikke er muligt at opdele aktiviteterne i delpro-
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jekter, vil der administrativt blive fortaget en konkret vurdering af hvilken 
fond og program der bedst vil kunne understøtte projektets formål. 
 
Akvakultur, forarbejdning og afsætning 

Fiskerifonden kan bidrage til en række typer af investeringer inden for 
akvakultur, forarbejdning og afsætning, herunder støtte til indførelse af 
miljøvenlige metoder, kompetenceudvikling m.v.  
 
Afgrænsningen foretages ved, at projekter der alene vedrører fiskeri- og 
akvakultursektoren støttes under Fiskerifonden og projekter inden for andre 
dele af fødevaresektoren af Landbrugsfonden, forudsat at der alene er tale 
om fødevaresektoren. Er der tale om samarbejdsprojekter eller projekter, 
der på anden måde involverer flere sektorer kan der opnås støtte fra flere 
fonde, herunder strukturfondene forudsat, at aktiviteterne i projektet kan 
adskilles ved en projektopdeling fordelt på brancher eller sektorer. Hvis 
dette ikke er muligt vil der administrativt blive fortaget en konkret vurde-
ring af hvilken fond og program der bedst vil kunne understøtte projektets 
formål. 
 
 
Foranstaltninger af kollektiv interesse  

Med hensyn til aktiviteter af kollektiv interesse kan Fiskerifonden blandt 
andet yde tilskud til havnefaciliteter og markedsudvikling, men også for-
skellige former for samarbejde, som for eksempel partnerskaber mellem 
forskere og operatører inden for fiskeri- og akvakultursektoren. Derudover 
støttes pilotprojekter, der går ud på at erhverve og udbrede ny teknisk vi-
den. Socialfonden kan ikke yde tilskud til disse aktiviteter men ellers vil 
projekterne i princippet kunne støttes under indsatsområderne innovation, 
videndeling og videnopbygning og anvendelse af ny teknologi under mål 2-
programmet for Regionalfonden. Tilsvarende kan der være overlap til andre 
dele af fødevaresektoren og dermed til foranstaltninger under Landbrugs-
fonden. 
 
Afgrænsningen foretages ved, at projekter der kommer fiskeri- og akvakul-
tursektoren til gode gennemføres under fiskerifondsprogrammet. Er der tale 
om samarbejdsprojekter eller projekter hvis kollektive formål rækker ud-
over fiskeri- og akvakultursektoren eller på anden måde involverer andre 
sektorer kan der eventuelt laves en projektopdeling på brancher eller sekto-
rer. Hvis dette ikke er muligt vil der administrativt blive fortaget en konkret 
vurdering af hvilken fond og program der bedst vil kunne understøtte pro-
jektets formål. 
 
Bæredygtig udvikling af fiskeriområder 
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Foranstaltninger i fiskeriområder, som i henhold til de enkelte forordninger 
er støtteberettigede fra flere fonde, fastslår forordningens artikel 44 (6) at 
det ved programmeringen skal fastlægges hvilke foranstaltninger der er 
støtteberettigede under dette program og hvilke, der støttes under andre 
fællesskabsinstrumenter. 
 
Foranstaltningerne i fiskeriområder er i nogen grad sammenfaldende med 
foranstaltninger under Landbrugsfonden og Regionalfonden og Socialfon-
den.  
 
Der gennemføres derfor en afgrænsning i overensstemmelse med hoved-
princippet hvorved foranstaltninger støttet under Fiskerifonden forudsættes 
at tage afsæt i fiskeri- og akvakultursektoren eller hvad der kan betragtes 
som en del af områdets fiskerkultur.  
 
For så vidt angår natur- og miljøforbedrende aktiviteter i fiskeriområder 
afgrænses disse primært til projekter knyttet til kystområder mod hav eller 
fjord. 
 
Afgrænsningen udelukker ikke iværksættelse af projekter, der er tværgåen-
de i den forstand at de indeholder aktiviteter til opfyldelse af samme over-
ordnede formål og hvor de enkelte aktiviteter er støtteberettiget under flere 
fonde. 
  
For sådanne tværgående projekter foretages en opdeling i delprojekter med 
henblik på en adskillelse af projektaktiviteterne mellem fondene. Er dette 
ikke muligt, vil der administrativt blive fortaget en konkret vurdering af 
hvilken fond og program der bedst vil kunne understøtte projektets formål. 
 
Tværgående projekter, der gennemføres som led i en lokal udviklingsstra-
tegi og som omfatter aktiviteter, der er støtteberettiget fra  flere fonde, her-
under også strukturfondene, vil kunne opnå tilskud fra disse fonde forudsat 
der en klar adskillelse mellem de enkelte aktiviteter og tilhørende budgetter 
med udgiftsposter. 
 
   
Særligt om uddannelse og kompetenceudvikling 

Uddannelse og kompetenceudvikling vil kunne støttes under såvel Land-
brugsfonden, Fiskerifonden og strukturfondene.  
 
Uddannelse og kompetenceudviklende aktiviteter afgrænses ved, at aktivi-
teter der retter sig specifikt mod fiskeri- og akvakultursektoren støttes un-
der Fiskerifonden. Er der derimod tale om aktiviteter, der retter sig mod en 
bredere målgruppe, herunder også eksempelvis fiskere, vil det være Social-
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fonden, der støtter aktiviteten. Fiskerifonden vil eventuelt kunne støtte de 
enkelte fiskeres deltagelse i aktiviteten. Her vil det være nødvendigt at skel-
ne mellem typen af aktivitet, så det sikres at samme aktivitet ikke støttes af 
flere fonde samtidig. 
 

1.2.2. Afgrænsning til Innovationsordningen  
 
Formålet med innovationsloven er at fremme fødevare- jordbrugs og fiske-
risektorens innovations- og udviklings- og forskningsindsats jf. lov nr.  nr. 
421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, forskning og ud-
vikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren, som ændret ved lov 
nr.  381 af 3. maj. 2006. 
 
Indenfor lovens rammer ydes der tilskud til innovation, forskning og udvik-
lingsprojekter inden for forarbejdning og forædling af fiskeriprodukter samt 
forsøgsfiskeri i den primære fiskerisektor. Dertil kan der ydes tilskud til 
testmarkedsføring af og generiske kampagner for fiskeprodukter under sær-
lige vilkår. Ved vurdering af om der skal ydes tilskud til et projekt lægges 
der vægt på projektets kvalitet, relevans og effekt i forhold til at: 

 
• sikre, at de fødevarer der produceres, er sunde og af høj kvalitet,  
• styrke fødevaresektorens konkurrenceevne, 
• fremme udviklingen af nye produkter herunder nonfoodprodukter 

med højt innovationsindhold, 
• bevare ressourcegrundlaget, sikre miljø og dyrevelfærd,  
• sikre gode arbejdsbetingelser, 
• forbedre forbrugernes mulighed for at opnå relevante og pålidelige 

oplysninger om produkternes egenskaber og om de forhold, hvor-
under produkterne er produceret, og 

• styrke innovationskapaciteten i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisek-
torens virksomheder og institutioner. 

 
For den primære fiskeri- og akvakultursektor kan der ydes tilskud til inno-
vation, forskning og udvikling inden for det primære fiskeri og akvakultur, 
hvis projekterne udover indsatsområderne omfatter følgende områder: 
 
• at opnå en bæredygtig balance mellem fiskerikapacitet og tilgængelig 

ressourcer, 
• at udvikle og justere fiskerisektoren og akvakultursektoren med henblik 

på markedsforholdene, således at sektoren tilpasses miljømæssige krav 
og mærkningskrav, samt udvikling af nye markeder, 

• at skabe incitamenter for erhvervet, blandt andet ved at fremme 
innovations-, forsknings- og udviklingsprojekter for alternativt fiskeri 
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eller at fremme anvendelsen af selektive redskaber og metoder for at 
forbedre fangstmulighederne og begrænse bifangst og udsmid, for 
derved at give mulighed for en optimal udnyttelse af de begrænsede 
fiskeressourcer. 

 
Projekterne skal have nyhedsværdi, det vil sige at der er tale om udvikling 
af nye produkter, processer eller markeder. 
 
Det er endvidere muligt at iværksætte temaer inden for faglige emner inklu-
siv innovation og udvikling inden for fangst og forarbejdning af fiskeres-
sourcer samt produktion og forarbejdning af nye råvarer til fødevarer. 
 
Hensigten er, at udviklingsindsatsen skal finde sted under en målsætning 
om at fremme samarbejdsprojekter mellem forskningsinstitutioner og føde-
varevirksomheder, øge fokus på forbrugerpræferencer, højne kvalitet og 
sundhed i fødevarer, fokusere på ernæringsmæssig betydning af fisk, 
fremme af bæredygtigt fiskeri samt styrke forskning og uddannelse i fiske-
ri- og akvakultursektoren. Der kan således ydes tilskud til samarbejdspro-
jekter til fremme af innovationsklimaet mellem vidensinstitutioner og er-
hvervsvirksomheder.  
 
Tilskudsadministrationen under de to ordninger vil være adskilt, dog vil 
Innovationsudvalget blive inddraget i forbindelse med administrationen af 
EFF-programmet. 
 
Projekter, der støttes under Innovationsloven vil ikke kunne opnå støtte 
under EEF programmet til samme udgift.  Der vil være mulighed for, at 
samarbejdsprojekter vil kunne opdeles mellem ordningerne og på den måde 
komplementere hinanden. Eksempelvis kan udviklingsfasen støttes under 
Innovationsordningen og den efterfølgende investering til realisering af 
udviklingsprojektet vil kunne modtage tilskud fra EFF. 
 
Afgrænsningen følger således det hovedprincip, der er anført i afsnit 1.2.1. 
 

1.2.3. Afgrænsning til Fiskeplejeordningen 
 
Den nationale ordning til fiskepleje har til formål at fremme den naturlige 
reproduktion af fiskebestandene. Indsatsen omfatter udsætning af fiskeyn-
gel (herunder ål), sættefisk og forbedring af fiskenes leveforhold (biotop-
forbedringer) samt foranstaltninger og forskning der i øvrigt har betydning 
for den naturlige reproduktion, vækst mv. Prioriteringen af midlerne base-
res på en flerårig handlingsplan efter indstilling fra Udvalget for Rekreativt 
Fiskeri, Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje – det såkaldte § 7-udvalg nedsat i 
medfør fiskeriloven. Ordningen administreres af Direktoratet for Fødeva-
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reErhverv. Den faglige vurdering af ansøgninger om tilskud til vandløbsre-
staurering sker i dag i Danmarks Fiskeri Undersøgelser og danner baggrund 
for § 7 udvalgets indstilling om fordeling af tilskud.  
 
Det er hensigten, at ordninger under EFF-programmet vil kunne komple-
mentere den nationale fiskeplejeordning og der vil således skulle ske en tæt 
koordinering som forventes at være uproblematisk, idet det er samme for-
valtningsmyndighed der administrerer EFF-programmet og Fiskeplejeord-
ningen. For visse projekter som fx restaurering af ferskvandssystemer vil 
den nationale andel af tilskuddet kunne udgøres af fiskeplejemidlerne. 
 

1.2.4. Erfaringer fra foregående program  
 
Fiskeriet 

Strukturpolitikken for flåden har i programperioden 2000-2006 fokuseret 
på kapacitetstilpasning og løbende modernisering af flåden. Derudover har 
programmet indeholdt en nybygningsordning som har bidraget til at forny 
fiskerflåden uden at kapaciteten øges. Der er sket en betydelig tilpasning af 
flådens fangstkapacitet til de til rådighed værende ressourcer.   
 
Ophørsordningen har primært haft til formål at nedbringe flådens størrelse 
og kapacitet ved at yde støtte til endeligt ophør.  
 
I den foregående programperiode er indsatsen fra tidligere programperioder 
fortsat. Der er i perioden gennemført 7 ophugningsordninger under FIUF 
programmet. Den seneste runde blev gennemført i 2006.  
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Figur 3 Reduktion i kapacitet med offentligt tilskud 2001-2006 

 

 
Anm.:. I 2006 er støttebeløbet baseret på tilsagn. 
Kilde: Direktoratet for FødevareErhverv og Fiskeristatistisk Årbog 2005. 
 
 
I programperioden er der udtaget 304 fartøjer. Det samlede kapacitetsudtag 
med støtte i programperioden udgjorde ved udgangen af september 2006 
ca. 15.545 BT/BRT og 59.064 KWh. Programmålsætningens forventede 
udtag af 7.100 BT/BRT og 31.200 Kw er således opfyldt. 
 
Set i forhold til kapacitetsniveauet i 2000 repræsenterer det samlede udtag 
med offentlig støtte en reduktion i flådens kapacitet målt i tonnage og mo-
toreffekt på henholdsvis 14 % og 15 %. 
 
Ophørsordningen har bidraget væsentligt til at der i dag er bedre fiskerimu-
ligheder for de resterende fartøjer i flåden, end der eller ville have været. 
 
Akvakultur 
Foranstaltningen til udvikling af akvakulturerhvervet har haft til formål at 
bidrage til akvakulturerhvervets udvikling i såvel miljømæssig som øko-
nomisk bæredygtig retning og at fremme muligheden for at producere fisk 
og fiskerivarer af høj kvalitet. For akvakulturerhvervet har der dels været 
miljørelaterede investeringstilskud, og investeringer til forbedring af pro-
duktkvalitet og rentabilitet.  
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Der er under ordningen Kollektive foranstaltninger ydet betydelige tilskud 
til akvakultur bl.a. til etablering af en række modeldambrug og igangsat et 
større overvågningsprojekt under ledelse af Danmarks Fiskeriundersøgel-
ser, ligesom der er ydet tilskud til studier og udredninger inden for akvakul-
tur.  
 
Forarbejdning 
Formålet med forarbejdningsordningen har været at bidrage til at fremme 
forarbejdningsindustriens udvikling i en økonomisk og miljømæssig bære-
dygtig retning. Størstedelen af de støttede projekter vedrører udvidelse af 
produktionskapaciteten. Programafløbet til støtte af investeringer i forar-
bejdningsvirksomheder har været i overensstemmelse med det forventede. .  
 
Havne 
Ordningen til støtte af fiskerhavnes faciliteter har haft til formål at bidrage 
til udviklingen af fiskerihavne og fiskeri- og akvakultursektoren gennem 
forbedring af faciliteter og tjenesteydelser der tilbydes fiskere og fiskerier-
hvervet. De støttede projekter har især omfattet infrastrukturinvesteringer 
(renovering af kajanlæg, beddingsanlæg, havnebassiner og sejlrender) og 
udstyr til håndtering af landinger. Niveauet for havneinvesteringer har lig-
get over forventet i programperioden.  
 
Kollektive foranstaltninger 
Gennem ordningen, Kollektive foranstaltninger, er der bl.a. gennemført 
anselige investeringer med støtte fra FIUF i skaldyrssektoren. Blandt andet 
til udvikling og afprøvning af nye opdrætsmetoder for muslinger og østers 
og til etablering af vækstcenteret – Dansk Skaldyrscenter. 
 

1.2.5. Evaluering af FIUF-programmet 2000-2006 
 
Midtvejsevalueringen vurderer gennemførelsen af FIUF-programmet, så 
resultaterne kan indgå i beslutningen om eventuelle ændringer i gennemfø-
relse og prioriteringer.  Midtvejsevalueringen af FIUF-programmet blev 
gennemført af Teknologisk Institut i samarbejde med Institut for Fiskeri-
forvaltning og Kystsamfundsudvikling (IFM). Den opfølgende evaluering 
af FIUF-programmet blev gennemført af Teknologisk Institut, GEMBA 
Innovation. Midtvejsevalueringen konkluderede, at FIUF-programmet frem 
til 2003 havde skabt gode resultater i forhold til de opstillede målsætninger, 
og at der kunne ses effekter i forhold til sektorens udvikling. I forhold til 
programmets overordnede mål sås følgende effekter: 
 
• Bæredygtighed: Især kapacitetstilpasning af flåden satte dybe spor i 

sektoren ved at fjerne ca. 10 % af flådekapaciteten, og det oprindelige 
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mål var dermed indfriet. Der kunne også ses forbedringer inden for ar-
bejdsmiljø og sikkerhed samt miljøforhold. Der var dog fortsat behov 
for ophugning for at leve op til EU-Kommissionens genopretningspla-
ner, ligesom moderniseringsbehovet fortsat er betydeligt. 

 
• Kvalitet: Der blev skabt resultater med hensyn til kvalitet i stort set alle 

delsektorer – fartøjer, havne, forarbejdning, akvakultur og relaterede 
projekter. Det blev tilføjet, at netop dette område fortjente yderligere 
opmærksomhed i de kommende år, hvor sektoren står over for markante 
udfordringer i relation til hygiejneforhold, sporbarhed og dokumentati-
on. 

 
• Produktivitet: Synlige resultater i sektoren, idet beskæftigelsen steg, 

samtidig med, at rentabiliteten i sektoren er blevet bedre. Det blev dog 
tilføjet, at sektoren generelt fortsat havde behov for strukturtilpasning – 
samtidig med et stigende pres for at øge innovationsevnen. 

 
Evalueringen konkluderede, at der fortsat var behov for FIUF-programmet, 
og havde en række anbefalinger til hvordan programindsatsen kunne mål-
rettes.  
 
Den opfølgende evaluering fulgte op på de anbefalinger der udsprang af 
ovenstående konklusioner. I nedenstående oversigt er den opfølgende eva-
luerings anbefalinger præsenteret sammen med forslag til implementering 
af anbefalingerne: 
 
 
 
Evaluators anbefaling 
Anbefaling 1: Indfase innovation i programmet 

Vurdering og opfølgning 

 
Det anbefales fortsat at arbejde for at indfase inno-
vation som et gennemgående og eksplicit tema i 
FIUF-programmet. Der er flere redskaber til at øge 
fokus på innovation: 
Innovation som kriterium for prioritering af projek-
ter. Innovation bør generelt prioriteres i FIUF-
programmet og indgå på linie med andre kriterier. 
For hver foranstaltning kan der udarbejdes definiti-
oner og forklaringer på betydningen af innovation 
samt eksempler på dette. Et krav kan være, at ansø-
ger skal reflektere over projektets grad af nyhed 
relateret til danske og udenlandske konkurrenter. 
Det vil forudsætte en ændring af bekendtgørelsen, 
hvor det præciseres at innovation indgår som et 
kriterium. 

Det vurderes, at det ikke i indeværen-
de programperiode er muligt at im-
plementere denne anbefaling. Direk-
toratet er positiv over for anbefalingen 
og den vil indgå i udarbejdelsen af det 
ny program. 
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For at motivere til flere innovative investeringer i 
sektoren – der er forbundet med en risiko – kan 
tilskuddet til innovationsprojekter øges til 30 % 
(gælder for foranstaltninger under andre investerin-
ger). Bemærk, at uanset dette kan innovation med 
fordel indgå som prioriteringskriterium, jf. ovenfor. 
 

Anbefalingen vil kunne indføres i 
EFF-programmet. 
 

 
Forudsat at pkt. 1 gennemføres, bør der udarbejdes 
regnskaber til at vurdere innovationshøjden i de 
enkelte projekter. Til vurdering af innovationshøj-
den i større ansøgninger (fx over 0,4 mio. €) kan der 
gøres brug af faglige eksperter. 
 

 
Vurdering af innovationshøjden vil 
blive varetaget gennem inddragelse af 
Innovationsudvalget i implementering 
eller administration af programmet. 

 
Endelig kan det overvejes, om der skal åbnes for, at 
projekter kan ansøges af miljøer udenfor Danmark, 
dog altid i samarbejde med danske partnere fra er-
hvervet og/eller danske forskningsinstitutioner. 
Direkte projektdeltagelse af udenlandske miljøer 
kan give en øget erfaringsudveksling, som kan øge 
innovationsniveauet. 
 

 
Muligheden eksisterer i dag ved at 
udenlandske samarbejdspartnere kan 
indgå som underleverandører. Den 
danske partner vil være tilskudsmod-
tager. Der anses ikke at være væsent-
lige barrierer for samarbejde og ud-
veksling af erfaringer. 
 

Anbefaling 2: Set-up og administration 
 

Vurdering og opfølgning 

 
Det bør overvejes at benytte et panel af faglige eks-
perter, der kan rådgive i forbindelse med større 
projekter samt vedrørende innovation. 
 

 
Vurdering af innovationshøjden vil 
blive varetaget gennem inddragelse af 
Innovationsudvalget i implementering 
eller administration af programmet. 
 

 
Det anbefales, at Overvågningsudvalgets aktive 
rolle styrkes. Eksempelvis ved at det på en heldags-
konference diskuteres, hvilke fremtidige behov, der 
kan identificeres for det enkelte segment og sekto-
ren som helhed. Uden at båndlægge midler på for-
hånd kan prioriteringen inddrages i arbejdet med 
programmeringsdokumenter i forbindelse med den 
Europæiske Fiskerifond samt ved vurdering af pro-
jekter. 

 
Der er taget initiativ med henblik på 
dette i overvågningsudvalget. 
 
Overvågningsudvalget inddrages i 
arbejdet med det nye program. 

Anbefaling 3: Informationsindsats 
 

Vurdering og opfølgning 

Det anbefales, at: 
Overveje at udbrede informationsindsatsen til at 

Det overvejes hvordan informations-
indsatsen kan ændres til også at om-
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omfatte virksomheder og organisationer uden for 
fiskeri- og akvakultursektoren for at sikre input til 
problemforståelse og -løsninger fra andre sektorer 
eller lande. Det kan eksempelvis være netværksmø-
der arrangeret af Direktoratet for FødevareErhverv, 
hvor projektidentifikation og -formulering kan ske. 
Denne inddragelse bør ske i tæt sammenhæng med 
initiativer til at øge innovationsniveauet i projekter-
ne og skabe projekter, der binder flere led i værdi-
kæden sammen. 

fatte virksomheder og organisationer 
udenfor sektoren.  
 
Anbefalingen vil blive indarbejdet i  
Kommunikationsplanen for EFF-
programmet. 
 
 
 
 
 
 

 
Det anbefales endvidere at overveje etablering af en 
offentlig tilgængelig database over afsluttede pro-
jekter med beskrivelser, erfaringer og eventuelt 
effekter i relation til indikatorerne. Databasen kunne 
dokumentere projekternes resultater og sprede erfa-
ringer om nye tiltag i forbindelse med projekterne. 
 

 
Direktoratet for FødevareErhverv er 
enig i anbefalingen af en offentlig 
tilgængelig database over afsluttede 
projekter. Implementering af anbefa-
lingen er påbegyndt i sommeren 2006. 

Anbefaling 4: Havneprojekter 
 

Vurdering og opfølgning 

 
Hele budgetrammen for offentlige projekter er 
brugt. Det bør overvejes, om der kan overføres 
yderligere midler til offentlige havneprojekter. Det 
anbefales endvidere at prioritere projekter omkring 
kvalitet. 
 
Det skal dog sikres, at der sker en effektiv udnyttel-
se af midlerne. Der bør derfor stilles krav til, at 
projekterne indgår i en samlet udviklingsplan for 
den enkelte havn (strategi/masterplan). Udviklings-
planen bør omfatte de centrale aktører på og i rela-
tion til, havnen og blandt andet omfatte organisati-
onsforhold, teknologi og ressourceforhold. Samtidig 
bør det være et krav, at projektansøger reflekterer 
over udviklingsmuligheder for havnen i et perspek-
tiv af international konkurrence. 

 
Budgetrammen søges forøget med 
forslag til ændring af finansierings-
planen fremsendt til Kommissionen i 
slutningen af 2005. 
 
 
Direktoratet stiller i dag krav om, at 
det enkelte projekt indgår i en udvik-
lingsplan for den enkelte havn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Endelig bør tildeling af midler ske ud fra en samlet 
vurdering af den danske fiskerihavnekapacitet og 
det fremtidige behov herfor. Der er risiko for op-
bygning af overkapacitet forårsaget af havnenes 
indbyrdes konkurrence. Det bør overvejes at foreta-
ge en samlet analyse af det fremtidige investerings-
behov for de danske fiskerihavne, især i relation til 

 
Foranstaltninger vedr. havne vil blive 
iværksat med betingelser til sikring af 
de kommende investeringers effekti-
vitet. 
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Den Europæiske Fiskerifond. 
 
Anbefaling 5: Akvakulturforanstaltningen 
 

 

Hidtil har der været et begrænset projektafløb for 
akvakulturprojekter under investeringsordningen, 
mens der er en række akvakulturrelaterede udvik-
lingsprojekter. For at sikre, at resultaterne fra udvik-
lingsprojekter hurtigt kommer i anvendelse i sekto-
ren, anbefales det at overveje en forhøjelse af til-
skudsgraden til 30 % for innovative projekter (som 
omtalt i anbefaling 1).  
 

Spørgsmålet har været drøftet i OU. 
Og det er besluttet ikke at ændre ved 
tilskudssatsen i FIUF-programperi-
oden. 

Anbefaling 6: Kollektive foranstaltninger samt 
pilot- og demonstrationsprojekter 

Vurdering og opfølgning 

 
Der har været et betydeligt afløb af midler til de 
offentlige projekter under de to foranstaltninger, 
hvor afløbet ligger på eller over det proportionale. 
Det bør derfor overvejes at tilføre de offentlige pro-
jekter under foranstaltningerne yderligere midler. 
 
Allerede i dag indgår projekterne i klynger omkring 
enkelte problemområder. For at sikre at problem-
områderne er de mest relevante, anbefales det, at 
Overvågningsudvalget igangsætter en proces, hvor 
de væsentligste indsatsområder i de kommende år, 
for hvert segment og sektoren som helhed, identifi-
ceres og prioriteres (som beskrevet i anbefaling 2). 
Denne prioritering vil være et redskab til at vurdere 
projekter under de to foranstaltninger.  
 
For at styrke synergien mellem projekterne bør 
yderligere projektmidler primært tildeles projekter, 
der relaterer sig til de prioriterede områder eller 
projekter, der indgår i tematiserede udbud langs 
værdikæden (som det foreslås i anbefaling 9). 

 
Det vurderes at de afsatte midler er 
tilstrækkelige i forhold til den natio-
nale medfinansiering som er til rådig-
hed i 2006. 
 
 
Anbefalingerne vil indgå i arbejdet 
med EFF-programmet.  
 

Anbefaling 7: Vedrørende centerdannelse Vurdering og forslag til opfølgning 
 
Tværgående samarbejde er en forudsætning. Det 
anbefales, at der generelt tilskyndes til mere tvær-
gående samarbejde i sektoren, da viden er spredt på 
mange enheder. Centermodellen kan være en løfte-
stang i denne proces og give flere resultater pr. til-
skudskrone – uden at dette dog kan påvises direkte i 
nærværende korte vurdering. 
 

 
Anbefalingerne vil blive implemente-
ret i EFF-programmet som en priorite-
ret foranstaltning. 
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Samarbejdsmodellen skal være på plads. Det anbe-
fales at eventuelle centerdannelser afprøves med 
mindre forprojekter og forundersøgelser, fortrinsvis 
rettet mod at afklare organisationsformen, etablere 
samarbejdsrelationer samt skærpe og behovsrette 
problemstillingerne. Ved påbegyndelse af et center 
bør deltagerne fokusere på udvikling af de faglige 
problemstillinger – og ikke bruge ressourcer på at 
afklare rollefordeling og fagligt indhold.  
 

Der vil blive taget højde for anbefa-
lingen i det omfang, det besluttes at 
yde tilskud fra fonden til konkrete 
ansøgninger om centerdannelser. 

 
Behovsdrevne projekter. Generelt anbefales det, at 
større centerlignende projekter anvender brugerun-
dersøgelser før og/eller under projekterne for at 
sikre fokus og relevans.   
 

 
Der vil blive taget højde for anbefa-
lingen i det omfang, det besluttes at 
yde tilskud fra fonden til konkrete 
ansøgninger om centerdannelser. 

 
Virksomhedsdeltagelse er essentiel. Det anbefales, 
at der i alle industrirettede udviklingsprojekter, 
herunder centerdannelser, sikres virksomhedsrele-
vans og -deltagelse. Det kan i visse tilfælde sikres 
ved, at FIUF-tilskud kun udløses såfremt der kan 
påvises deltagelse og medfinansiering fra industri-
en. Centerets driftsstruktur bør endvidere udformes 
således, at erhvervets inddragelse fastholdes. Det 
sikrer, at der fortsat reflekteres over centerets aktivi-
teter i forhold til behovene i erhvervet, og at de 
tilpasses behovene. 
 

 
Der vil blive taget højde for anbefa-
lingen i det omfang, det besluttes at 
yde tilskud fra fonden til konkrete 
ansøgninger om centerdannelser. 

 
Vurdering af såvel faglig kvalitet som relevans for 
sektoren. Det anbefales, at der ved vurdering af 
større centerlignende projekter sker en 
(op)kvalificeret vurdering af projekterne. Det bør 
være et krav at indhente mindst to vurderinger af 
projektansøgningen, der relaterer sig til en bedøm-
melse af det faglige niveau og værdi/relevans for 
branchen. Endvidere bør der stilles skærpede krav 
til ansøgningsmaterialets kvalitet, herunder projekt-
beskrivelser, mål, milepæle m.m. Det kan overve-
jes, om der bør anvendes en ensartet projektmodel. 
 

 
Anbefalingerne vil indgå i arbejdet 
med det kommende program. Det 
overvejes hvordan Innovationsudval-
get kan komme til at spille en aktiv 
rolle med henblik på at sikre relevans 
og faglighed. 

 
Videreførelse og finansieringsgrundlag efter etable-
ringstilskuddets ophør. Det anbefales, at centre, der 
kan påvise en (med)finansieringsmodel og en sand-

 
Det overordnede mål med program-
met er at skabe rammerne for en ved-
varende udvikling af fiskeri- og akva-
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synlighed for videreførelse efter endt FIUF-tilskud, 
prioriteres – eller at funktionen overdrages til andre. 
Der er en risiko for, at centre ”uden mure” lukker, 
når tilskuddet falder bort, hvilket ofte vil betyde tab 
af kostbar viden. 

kultursektoren. Projekternes levedyg-
tighed på længere sigt der derfor af 
afgørende betydning. I administratio-
nen vil grundlaget for at styrke pro-
jekternes levedygtighed blive styrket. 
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Anbefaling 8: Tematiserede udbud omkring 
problemstillinger langs værdikæden 

Vurdering og forslag til opfølgning 

 
Det anbefales at igangsætte yderligere et tematiseret 
udbud i indeværende programperiode. Udbuddet 
bør rumme krav om, at flere led i værdikæden ind-
drages i det enkelte projekt, og at der er deltagelse 
fra såvel erhvervet som forsknings- og udviklings-
institutioner. De generelle resultater af projekterne 
skal komme branchen til gode.  
 
Som temaer for udbuddet kan overvejes emner som: 
Fødevaresikkerhed, sporbarhed, kvalitet, værditil-
vækst samt fiskeri, forarbejdning og forbrug af nye, 
underudnyttede arter.  
 

 
Temabaserede projekter langs værdi-
kæden forventes at blive fremmet i 
EFF-programmet, idet det indgår som 
strategis mål og prioriterede foran-
staltninger. 
 
Hvorvidt der kan vise sig behov for at 
styrke sådanne aktiviteter, vil konkret 
blive vurderet efter drøftelse i Over-
vågningsudvalget. 

 
 
 

1.3. Ex ante evaluering af EFF-programmet 2007-2013 – 
konklusioner og anbefalinger 

 
 
1.3.1. Indledning 
 
Teknologisk Institut blev i foråret 2006 bedt om at gennemføre en ex ante 
evaluering af programmet for den danske fiskeri- og akvakultursektor 
2007-2013, inden for rammerne af Den Europæiske Fiskerifond i henhold 
til artikel 48 i rådets Forordning (EF) 1198/2006.   
 
Formålet med ex ante evalueringen er at kvalificere programmeringspro-
cessen. Ex ante evalueringen vurderer sammenhængen mellem de proble-
mer og behov, som programmet retter sig imod og de målsætninger, som 
programmet opstiller.  Evalueringen vurderer bl.a. programmets målsæt-
ninger, dets forventede resultater og virkninger og dets kohærens med EU-
fællesskabets politikker og prioriteter og den Nationale Strategiske Plan for 
fiskeriområdet, som udarbejdes sideløbende med programmet.  
 
Ex ante evalueringen fokuserer på følgende hovedpunkter: 
 

• Relevansen af programmets strategi i forhold til de identificerede 
problemer og behov. Herunder relevansen af programmets målsæt-
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ninger og de overordnede initiativer og virkemidler, der foreslås 
bragt i anvendelse.  

• Hvorvidt der er komplementaritet mellem EFF og andre fonde 
(ERDF, EARDF og ESF) 

• Hvorvidt programmets tilgodeser bæredygtighed i bred forstand. 
Herunder både økonomisk, styringsmæssigt, socialt og miljømæs-
sigt.  

• Vurdering af programmets forventede virkninger. Herunder en vur-
dering af kausaliteten mellem de forventede output, resultater og 
virkninger samt forslag til forbedringer  

• Vurdering af programmets implementeringssystemer. Herunder 
vurdering af de etablerede rammer og forudsætninger for program-
mets styring, monitering og evaluering. 

 
Ex ante evalueringen er gennemført i en interaktiv og iterativ proces mel-
lem evaluator og de programmeringsansvarlige. Evaluator har i perioden 
maj-november 2006 vurderet og kommenteret udkast til programmerings-
dokumenter således, at evaluators vurderinger og anbefalinger har kunnet 
indgå i programudviklernes arbejde med det færdige program.  
 
Evaluators kommentarer har blandt andet betydet, at beskrivelsen af Ny 
regulering og forventningerne hertil er blevet uddybet i programmet. Lige-
ledes har Anbefaling 6, der omhandler rationalet for at øge danskernes for-
brug af fisk til konsum medført, at det i programmet tydeligere fremgår, 
hvorledes det øgede forbrug kan styrke andre af programmets målsætnin-
ger.  
 
Evaluator har endvidere gennemgået analysemateriale og rapporter, som 
belyser centrale aspekter af fiskeri- og akvakultursektorens nuværende og 
fremtidige udvikling samt diverse materialer fra partnerskabsprocessen. 
Herunder bl.a. idékatalog udarbejdet på baggrund af programmyndighedens 
møder med erhvervet samt referater fra workshops m.v. 
 
 
 
1.3.2. Konklusioner og anbefalinger 
 
Strategiens rationale og konsistens  
 
Programmets strategi har overordnet konsistens og komplementaritet mel-
lem de 4 akser 
 
Strategiens overordnede rationale er, at der i de nærmeste år ikke kan for-
ventes en forøgelse af fangsterne og at værditilvækst derfor skal ske gen-
nem bedre og bæredygtig udnyttelse af råvarerne samt innovation af fiske-
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risektoren. Behovet for en langsigtet, bæredygtig udvikling fremhæves i 
den overordnede vision for den danske fiskerisektors udvikling, som er ”at 
skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske 
fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensyn til 
målet om bæredygtighed og regional udvikling”.  
 
Evaluator vurderer, at programmets interventioner under de 4 akser indbyr-
des komplementerer hinanden i relation til at nå denne overordnede vision: 
 

• Fiskerflåden reduceres i forhold til fangstgrundlaget gennem Ny 
Regulering med henblik på en langsigtet bæredygtig udnyttelse. Li-
geledes moderniseres fiskerflåden med vægt på selektivitet, bedre 
håndtering af fangster, bedre arbejdsmiljø, større energieffektivitet 
og investeringer, der gør fiskeriet mere skånsomt. (akse 1) 

• Da der i de kommende år ikke kan forventes øgning af fangsterne, 
satser programmet på, at en bæredygtig forøgelse af dansk akvakul-
turs produktion vil kunne forbedre den danske fiskerisektors råvare-
forsyning. Råvareforsyningen til den danske forarbejdning og en-
groshandel er tillige under konkurrencepres fra lande med lave løn-
omkostninger. Programmet vil imødegå denne konkurrence ved at 
fremme større forarbejdningsgrad, udvikling af nye produkter med 
vægt på kvalitet og høj værdi samt ny teknologi, som erstatter løn-
tunge produktionsprocesser. (akse 2) 

• Nedgang og koncentration i fiskelandinger øger konkurrencen mel-
lem danske fiskerihavne om at kunne tiltrække landinger fra såvel 
danske som udenlandske fiskerfartøjer. For at være rustet til denne 
konkurrence omfatter programmet foranstaltninger, som skal udvik-
le havnenes produktivitet og kvalitet i forbindelse med landing, 
håndtering, transport og afsætning af fangsterne. En styrkelse af fi-
skeri- og akvakultursektorens konkurrenceevne og værditilvækst 
gennem fokus på kvalitet, nye produkter og markedsudvikling, kræ-
ver et højere vidensniveau og bedre samarbejde mellem de enkelte 
led i værdikæden. Programmet støtter derfor projekter, der optime-
rer dette samarbejde samt kompetenceudvikling i hele sektoren. (ak-
se 3) 

• Mange danske fiskeriområder er geografisk beliggende i landets 
yderområder, som har svagere udviklingsbetingelser og er præget af 
relativt stor ledighed, befolkningstilbagegang og lavt uddannelses-
niveau. Da områderne således er særligt følsomme overfor nedgan-
gen i fiskeriet, omfatter programmet foranstaltninger, som skal fast-
holde og diversificere områdernes beskæftigelsesgrundlag og attrak-
tivitet som bosteder (akse 4) 

 
Evaluator vurderer overordnet, at programmets finansielle fordeling mel-
lem de 4 akser er konsistent med programmets strategi: Akse 1 forventes at 
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få 15% af den samlede offentlige støtte, akse 2 41% akse 3 29% og akse 4 
12%. Da der under akse 2 er der opstillet målsætninger om en betydelig 
forøgelse af akvakulturerhvervets produktion i forhold til nu er det konsi-
stent at programmet giver særlig finansiel vægt til denne akse.  
 
Programmets strategi tilgodeser bæredygtighed på flere dimensioner. 
 
Evaluator vurderer, at programmet tilgodeser en både økonomisk, sty-
ringsmæssig, social og bæredygtig udvikling af den danske fiskerisektor:  
 
Den økonomiske bæredygtighed tilgodeses af Ny Regulering, som er en 
såkaldt markedsbaseret fiskeriforvaltning, hvor hvert fartøj tildeles en indi-
viduel kvote.  Systemet forventes på sigt at føre til færre fartøjer, da det nu 
bliver muligt at opnå større kvoter ved at slå flere fartøjer sammen. Reduk-
tionen i flåden vil dermed være drevet af de økonomiske incitamenter, her-
under først og fremmest en bedre fartøjsøkonomi samt øget økonomisk 
råderum til investering og modernisering. Evaluator vurderer derfor, at Ny 
Regulering vil kunne styrke fiskerierhvervets økonomiske bæredygtighed i 
form af bedre fartøjsøkonomi og mere langsigtet investeringsgrundlag. 
 
Den styringsmæssige bæredygtighed fremmes i form af styrket decentrali-
sering og medansvar i fiskerisektoren. Dels gennem Ny Regulering, som 
lægger op til at styrke fiskerierhvervets selvorganisering og medansvar for 
en langsigtet bæredygtig udnyttelse af fangstgrundlaget. Dels gennem pro-
grammets procedurer for etablering af de lokale aktionsgrupper, som sker 
efter et konkurrenceprincip, der vil kunne styrke det lokale initiativ og en-
gagement. Programmets støttebetingelser om, at projekter i havne og ud-
vikling af fiskeriområder skal begrundes i behovsanalyser og lokale udvik-
lingsplaner, bidrager til, at udviklingen giver lokale interesser indflydelse. 
Det være sig interesser indenfor og såvel som udenfor fiskerisektoren.  
 
Dertil kommer, at de lokale aktionsgrupper, som i fiskeriområder skal ud-
mønte indsatsen under akse 4, i Danmark skal dække både EFF-
programmet og Landdistriktsprogrammet1. Dette vil kunne bidrage til at 
øge koordineringen mellem programmerne på lokalt niveau.   
 
Den sociale bæredygtighed tilgodeses bl.a. ved at omstruktureringen af 
fiskerflåden ledsages af foranstaltninger, som skal fremme generationsskif-
te, kompetenceudvikling og forbedring af arbejdsmiljøet. Forbedring af 
arbejdsmiljø forventes at kunne fremme ligestilling i form af større beskæf-
tigelsesandel for kvinder i fiskerisektoren.  Dette forudsætter selvfølgelig, 

                                                 
1 Det bemærkes, at evaluators vurdering bygger på en version af programmet, der er ænd-
ret så dette ikke længere indgår som et krav, men som en mulighed. 
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at projektansøgningerne fokuserer på forhold, som kan fremme kvindernes 
muligheder.  
 
Den miljømæssige bæredygtighed tilgodeses ved modernisering af fisker-
flåden, herunder støtte der forbedrer energieffektiviteten, anvendelsen af 
selektive redskaber, samt at det sker under forudsætning af, det enkelte far-
tøjs fiskerikapacitet ikke øges. Ligeledes lægger programmet op til, at væk-
sten i akvakulturerhvervet fokuserer på miljøvenlige opdrætsmetoder, som 
reducerer udledninger og miljøpåvirkning pr. produceret ton. 
 
Vurdering af strategiens hovedelementer 
 
Ny Regulering kan bidrage til ressourceeffektiv tilpasning og værditilvækst. 
 
Ny Regulering, som træder i kraft pr. 1. januar 2007, betyder, at hvert fartøj 
på baggrund af historiske fangster får ret til en individuel kvote, der knyttes 
til det enkelte fartøj. Systemet forventes på sigt at føre til færre fartøjer, da 
det nu bliver muligt at opnå større kvoter ved at slå flere fartøjer sammen. 
Systemet giver ligeledes incitamenter til at investere mere i flåden, da der 
bliver bedre fartøjsøkonomi og bedre fangstrettigheder. 
 
Men omfang og hastighed af Ny Regulerings virkning er vanskelig at for-
udsige.  
Ny Regulering repræsenterer som markedsbaseret fiskeriforvaltning en 
væsentlig ændring i forhold til tidligere ordninger. Derfor findes der ikke et 
analysegrundlag for at forudsige, hvor hurtigt og i hvilket omfang Ny Re-
gulering vil føre til færre fartøjer. Evaluator vurderer, at det derfor bliver 
meget vigtigt fra programmets start systematisk at følge virkningerne af Ny 
Regulering, herunder især om den fører til en reduktion i antallet af fartøjer.  
 

 
Anbefaling 1: Evaluator anbefaler, at programmyndigheden fra 
programmets start systematisk følger virkningerne af Ny Regulering, 
herunder især om den fører til en tilpasning af fartøjernes kapacitet 
i forhold til fiskeressourcen.  
 
Det anbefales, at der så tidligt som muligt i programmet indsamles 
erfaringer, der kan indgå i vurderingsgrundlaget. Herunder eksem-
pelvis en inddragelse af erfaringer fra den såkaldte ”oprydnings-
runde” i 2006, hvor fartøjerne kan bytte kvoteandele med henblik på 
at samle fiskeriet i færre farvande.   
 

 
Behovet for modernisering af fiskerflåden er velbegrundet og har klart fo-
kus på bæredygtighed. 
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Evaluator vurderer, at der er klar konsistens mellem nedgangen i fiskelan-
dingerne og programmets målsætning om at modernisere fiskerflåden da 
moderniseringen skal forbedre værditilvæksten. En nylig analyse, ”Værdi-
tilvækst i den danske fiskerisektor”, peger på at værditilvæksten i fiskerier-
ne kan forøges ved at optimere kvaliteten af landingerne gennem innovati-
ve løsninger, som optimerer håndteringen af fangsten ombord og ved lan-
ding.  
 
Evaluator vurderer, at programmets foranstaltninger for modernisering har 
et klart fokus på bæredygtighed, det være sig både med hensyn til arbejds-
miljø og det ydre miljø. I relation til det ydre miljø fremmes investeringer, 
som reducerer energiforbrug samt fiskeriets indvirkning på havbunden og 
økosystemer. Programmet sikrer, at modernisering af flåden ikke øger 
fangstkapaciten, da det stilles som betingelse af den støttede investering 
ikke øger fartøjets fangstkapacitet.  
 
Ny Regulerings betydning for investering i modernisering bør følges. 
 
Programmet antager, at Ny Regulering i kraft af den bedre fartøjsøkonomi 
ved sammenslåning af FKA’er vil medføre et øget økonomisk råderum til 
investeringer. Som nævnt vil dette kunne have en positivt forstærkende 
effekt på programmets fremme af investeringer i modernisering. 
 
Evaluator vurderer dog, at det ikke med sikkerhed kan forudsiges, i hvilket 
omfang og hvor hurtigt at Ny Regulering vil medføre øgede investeringer.  
Teoretisk kan det ikke udelukkes, at en bedre fartøjsøkonomi som følge af 
sammenslåede kvoter på kort sigt vil kunne reducere incitamentet til inve-
steringer, som øger fartøjets kølekapacitet og andre moderniserende foran-
staltninger. Eksempel: Et fartøj, som får bedre fartøjsøkonomi i kraft af 
sammenslåede kvoter, vil kunne have mindre behov for at investere i køle-
kapacitet, som muliggør fiskeri over større aktionsradius. Med andre ord: 
Et fartøj, som i kraft af sammenslåede kvoter får forbedret fiskerigrundlaget 
i de nære danske farvande, har mindre incitament til at investere i,  at kunne 
fiske længere væk. 
 
 

 
Anbefaling 2: Evaluator anbefaler, at der blandt danske fiskefartø-
jer gennemføres en undersøgelse af fartøjsejernes investeringsinci-
tament og –behov.  
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Programmets satsning på vækst og udvikling af akvakultur er logisk.  
 
Evaluator vurderer, at programmets relativt store finansielle vægt på udvik-
ling af akvakultur er konsistent med den samlede danske fiskerisektors ud-
fordringer. Da der i de kommende år ikke kan forventes øgning af fangster-
ne, er det logisk at satse på, at en bæredygtig forøgelse af dansk akvakulturs 
produktion vil kunne forbedre den danske fiskerisektors råvareforsyning.   
 
Evaluator vurderer, at de positive forventninger til dansk akvakulturs ud-
viklingsmuligheder er velbegrundede, da erhvervet hidtil har været præget 
af uudnyttede potentialer. Analyser peger bl.a. på, at der i fremtiden vil 
være et mere gunstigt tilladelsesgrundlag og at Danmark har en styrkeposi-
tion mht. bæredygtig produktion og recirkuleringsanlæg.  
 
Programmet fremhæver, at forudsætningen for erhvervets investeringer i 
disse udviklingsmuligheder er, at de nye kommuner udnytter det nye tilla-
delsesgrundlag. Evaluator vurderer derfor, at det under programmets gen-
nemførelse bliver vigtigt at følge, hvorledes de nye kommuner udnytter 
tilladelsesgrundlaget. Da området er nyt for kommunerne, må der forudses 
behov for opbygning af kompetencer og videndeling. 
 

 
Anbefaling 3: Evaluator anbefaler, at programmyndigheden i dia-
log med brancheforeninger og kommunale godkendelsesmyndighe-
der under programmets gennemførelse indsamler erfaringer om, i 
hvilket omfang tilladelsesgrundlaget udnyttes og på hvilke områder 
er særligt behov for vejledning og videndeling hos hhv. akvakultur-
erhvervets ansøgere og godkendelsesmyndighederne.   
 

 
Programmets fokus på strategisk udvikling af danske fiskerihavnes kvalitet 
og produktivitet er velbegrundet. 
 
Programmets rationale er baseret på den forventning, at nedgang og kon-
centration i fiskelandinger medfører skærpet konkurrence mellem fiskeri-
havnene om at kunne tiltrække landinger fra såvel danske som udenlandske 
fiskerfartøjer.  
 
Evaluator vurderer, at dette overordnede rationale er velbegrundet i en ny-
lig analyse2 af de danske havnes aktuelle og fremtidige konkurrencesituati-
on og udfordringer. Danske havne oplever bl.a. stigende konkurrence fra 
udenlandske havne, da såvel danske som udenlandske fiskefartøjer i stigen-
                                                 
2 ”De danske fiskerihavnes internationale konkurrenter og konkurrencebetingelser 
frem mod 2010”, GEMBA Innovation & Teknologisk Institut, januar 2006 
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de omfang lander fisk i andre havne end deres basishavne. Tilbagegangen i 
fiskebestandene i alle de relevante farvande vil yderligere skærpe konkur-
rencen mellem havnene omkring de nævnte farvande i de kommende år. 
 
Ny Regulering vil også kunne indvirke på danske fiskerihavnes konkurren-
cesituation. 
 
Evaluator vurderer, at Ny Regulering, som forventes at ville føre til færre 
fiskefartøjer, også vil kunne virke forstærkende på de ovenfor beskrevne 
konkurrencetendenser. Ny Regulering forventes at ville føre til færre fartø-
jer, når fiskekvoter slås sammen.  
 
 

 
Anbefaling 4: Evaluator anbefaler, at det under programmets gen-
nemførelse gennemføres en ny analyse af danske fiskerihavnes kon-
kurrencesituation. Analysen bør herunder dels fokusere på udviklin-
gen i danske fiskerihavnes andele af fiskelandinger på diverse arter. 
Dels belyse, hvilken betydning Ny Regulering får for hhv. de mindre 
nichehavne og de større strategiske fiskerihavne. 
 
 

 
Programmets støttebetingelser modvirker overkapacitet i danske havne. 
 
Programmets betingelser for at støtte investeringer i havnene er, at den en-
kelte havn i forbindelse med tilskudsansøgningen vedlægger en forret-
ningsplan for havnens udvikling nationalt og om nødvendigt også internati-
onalt. Evaluator vurderer, at dette er konsistent med danske havnes nuvæ-
rende og fremtidige konkurrencesituation. Som følge af koncentrationen i 
landingerne vil der være behov for færre full-service havne i Danmark. 
Investeringer i danske havne må derfor ikke føre til overkapacitet og for-
stærke konkurrencen mellem danske havne på de samme parametre. 
 
Analysen af danske havne fra 2006 viser, at danske havne i et længere per-
spektiv med fordel kan fokusere på at tage konkurrencen op mod de uden-
landske havne – og i mindre grad fokusere på at konkurrere med andre dan-
ske fiskerihavne. 
 
Programmets fokus på at øge værditilvækst i forarbejdning er relevant i 
forhold til den danske fiskerindustris konkurrencesituation og udviklings-
muligheder. 
 
Råvareforsyningen til den danske forarbejdning og engroshandel er under 
konkurrencepres fra lande med lave lønomkostninger.  Programmet vil 
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imødegå denne konkurrence ved at fremme større forarbejdningsgrad, ud-
vikling af nye produkter med vægt på kvalitet og høj værdi samt ny tekno-
logi, som erstatter løntunge produktionsprocesser. 
 
Evaluator vurderer, at programmets fokus på værditilvækst gennem bedre 
kvalitet er konsistent med den danske fiskeindustris aktuelle konkurrencesi-
tuation og udviklingsmuligheder. Sektoren præges af mange små og mel-
lemstore virksomheder, der som følge af svag markedsorientering, pro-
duktudvikling og finansieringsforhold har vanskeligt ved at øge forarbejd-
ningsgraden. 
 
Outsourcing er ikke kun en trussel, men også en offensiv vækstmulighed  
Programmet vurderer, at udflytningen af produktion og arbejdspladser er en 
trussel og vil imødegå denne ved at fremme ny teknologi, som erstatter 
løntunge produktionsprocesser. I programteksten anføres, at ”truslen fra 
forøget konkurrence og udflytning kun er en side af globaliseringen, for-
øgede muligheder er en anden”. 
 
Analyseresultater peger på, at outsourcing allerede er en offensiv vækststra-
tegi for danske fiskevirksomheder, som allerede er dybt involveret i pro-
duktion uden for danske grænser. Eksempler viser at outsourcing for bran-
cher med høj lønandel kan skabe adgang til nye kompetencer og vækst.   
 

 
Anbefaling 5: Evaluator anbefaler, at programmet ved tildeling af 
støtte til teknologiinvesteringer, som skal modvirke udflytning, læg-
ger vægt på, at den ansøgende virksomhed kan begrunde, hvorvidt 
modvirkning af udflytning af givne produktionsprocesser er en bedre 
langsigtet løsning for virksomheden end outsourcing.  
 
Der er ifølge rapporten ”Dansk Fiskeindustris Muligheder” fra 
2005 ikke foretaget detailvurderinger af de økonomiske gevinster 
ved outsourcing. Ej heller findes tal for det samlede omfang af 
dansk produktion uden for landets grænser, endsige outsourcing til 
underleverandører. Derfor vurderer evaluator, at der kan være be-
hov for analyser heraf. 
 

 
 
Målet om øget forbrug af fisk er ikke i modsætningsforhold til det ressour-
cepolitiske udgangspunkt. 
 
Umiddelbart kan programmets mål om at øge afsætning og forbrug af fisk 
forekomme inkonsistent med den bæredygtige begrænsning af fiskeriind-
satsen og genopretningsplanerne. 

Kommentar: Aftalte vi ikke at 
dette afsnit skulle udgå? 
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Evaluator vurderer dog, at målsætningen har betydelig konsistens med pro-
grammets øvrige foranstaltninger, hvis programteksten tydeliggør, at det 
øgede forbrug skal understøtte en kvalitativ udvikling af dansk fiskeri- og 
akvakultur. Det øgede forbrug skal således betyde en hjemlig styrket efter-
spørgsel efter nye produkter med høj kvalitet, kvalitetscertificering og for-
bedret produktinformation.  
 
Det øgede forbrug kan også sikres gennem øget produktion. 
 
 

 
Anbefaling 6: Evaluator anbefaler, at programteksten tydeliggør 
rationalet for at øge danskernes forbrug af fisk til konsum. Herunder 
foreslås især en tydeliggørelse af, hvorledes et øget dansk forbrug 
kan styrke andre af programmets målsætninger. 
 

 
 
Målet om at styrke samarbejde langs værdikæden er konsistent med pro-
grammets øvrige målsætninger  
 
Evaluator vurderer, at programmets støtte af samarbejdsprojekter mellem 
værdikædens led er meget relevant i forhold til de danske fiskeri- og akva-
kultursektors aktuelle udfordringer. Evalueringer og analyser bekræfter 
behovet for at styrke samarbejdet mellem de enkelte led i værdikæden.3 De 
peger på, at innovation og effektivisering langs værdikæden bliver en vigtig 
fremtidig konkurrenceparameter og at den danske fiskerisektor er kende-
tegnet ved at have en stor grad af markedsinnovation, hvor det i vid ud-
strækning er muligheder i markedet og kundekrav, der driver innovations-
processen i virksomhederne.  
 
For at styrke denne type innovationsproces bør der fremmes projekter, hvor 
samarbejdspartnere langs værdikæden deltager. Eksempelvis i produktud-
vikling i samarbejde med detailkæder eller teknologiudvikling i samarbejde 
med maskinleverandører, nye typer kvalitetsaftaler med deltagelse af både 
fiskere og forarbejdningsvirksomheder etc. 
 
Fremme af samarbejdsprojekter øger kravene til programmets informati-
onsindsats. 

                                                 
3 Herunder bl.a. rapporten ”Dansk Fiskeindustris Muligheder i den Globale Økonomi” 
GEMBA Innovation, IFM, Fødevareøkonomisk Institut, Teknologisk Institut, Brand Plant, 
Eurofish, marts 2005.  
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Programmets støttebetingelser er, afhængig af projektets type, at forskellige 
aktører og led i værdikæden skal indgå i projektet. Evaluator vurderer, at 
etablering og gennemførelse af sådanne samarbejdsprojekter har større 
kompleksitet og vil øge kravene til programmets informations- og vejled-
ningsindsats.  
 
 

 
Anbefaling 7: Da programmet lægger vægt på etablering af projek-
ter på tværs af værdikæden og mellem fiskerisektoren og den øvrige 
danske fødevaresektor anbefaler evaluator, at programmets infor-
mationsindsats nærmere udmøntes herefter.  
 
Der bør derfor udarbejdes en informationsplan for, hvilken informa-
tionsindsats, der vil blive gennemført i forhold til målgrupper inden-
for og udenfor fiskerisektoren. Herunder hvilke målgrupper der øn-
skes nået, hvilke ressourcer, der afsættes til de forskellige informati-
onsindsatser og hvorledes informationsindsatsen organiseres. 
 

 
Programmets fokus på behovet for videns- og kompetenceudvikling i fiske-
risektoren er relevant i forhold til dens aktuelle svagheder og udviklingsbe-
hov. 
 
Den globale konkurrence og kravene til indsigt i miljø, hygiejne, sikkerhed 
og ny teknologi nødvendiggør øget kompetenceniveau hos fiskeri- og 
akvakultursektorens arbejdsstyrke og organisationer. Derfor støtter pro-
grammet kompetenceudvikling, der kan opkvalificere arbejdsstyrken i hele 
fiskeri- og akvakultursektoren. 
 
Evaluator vurderer, at programmet adresserer relevante kompetenceudvik-
lingsbehov i fiskerisektoren og har konsistens med programmets øvrige 
foranstaltninger og målsætninger. Herunder bl.a. med hensyn til modernise-
ring og indførelse af ny teknologi, som fremmer bæredygtighed og kvalitet 
samt omskoling med henblik på generationsskifte.  
 
Vigtigt at inddrage erfaringer fra tidligere bestræbelser på at øge rekrutte-
ring af unge til fiskeriet. 
 
Med støtte fra FIUF-programmet og fiskeafgiftsfonden er der i perioden 
2002-2006 gennemført et større projekt ”Rekruttering og uddannelse i fi-
skerisektoren”, som har haft til formål at bidrage til den nødvendige rekrut-
tering til fiskerisektoren, bl.a. gennem udarbejdelse af undervisningsmate-
rialer og fælles markedsføring af fiskerirelaterede uddannelser. Ligeledes er 
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der gennemført et andet projekt, som bestod i at give tilskud til lærlinge-
lønnen for fiskerilærlinge under uddannelse for at nedbringe udgiften ved at 
have lærlinge på det enkelte fartøj.  
 
 

 
Anbefaling 8: Evaluator anbefaler, at programmyndigheden ved 
vurdering af kommende projekter, som skal fremme rekrutteringen 
af unge til erhvervet, inddrager erfaringer fra de to nævnte projek-
ter. Det kan herunder være relevant at vurdere hvorvidt tidligere 
projekter har påvirket kønsfordelingen i erhvervets rekruttering. 
 

 
 
Programmets foranstaltninger er relevante i forhold til fiskeriområdernes 
aktuelle udfordringer og udviklingsmuligheder. 
 
Da mange danske fiskeriområder er geografisk beliggende i landets yder-
områder, som har svagere udviklingsbetingelser er områderne særligt føl-
somme overfor nedgangen i fiskeriet. Et centralt træk i programmets foran-
staltninger er derfor, at de skal reducere områdernes fiskeriafhængighed 
ved at bidrage til diversificering af erhvervslivet, udvikling af turisme og 
styrke nye samarbejdsformer mellem fiskerisektoren/havnen og det øvrige 
erhvervsliv i området. Evaluator vurderer, at programmets foranstaltninger 
er relevante i forhold til fiskeriområdernes aktuelle udfordringer.  
 
Foranstaltningernes udmøntning i de lokale udviklingsplaner vil kræve 
lokal strategisk fokusering 
 
Programmets krav til projekterne under akse 4, bæredygtig udvikling af 
fiskeriområder, er at de er indstillet af en lokal aktionsgruppe og at projek-
tet udgør en integreret del af den lokale udviklingsstrategi. Programbilaget 
nævner en relativt lang liste af foranstaltninger, som vil kunne indgå i de 
lokale udviklingsplaner for områderne. 
 
På baggrund af erfaringer fra Leader+ programmet 2000-2006 vurderer 
evaluator, at der kan være behov for at stille krav om at de lokale udvik-
lingsplaner udvælger maksimalt kan udvælge 3-4 foranstaltninger for at 
prioritere og målrette deres indsats. På den ene side skal udviklingsplanen 
udgøre et styrings- og prioriteringsgrundlag for hvilke projekter, der støttes. 
Hvis udviklingsplanen omfatter mange foranstaltninger kan den blive et 
rent ”tag-selv-bord”, hvor projekterne bliver meget spredte på indsatsområ-
der. På den anden side skal udviklingsplanen være rummelig og give plads 
til, at der undervejs kan opstå nye lokale ideer til gode projekter, som kan 
rummes indenfor de udvalgte temaer og indsatsområder.  
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Evaluator vurderer dog, at programmyndigheden bør etablere et ”øvre loft” 
over antallet af foranstaltninger, en udviklingsplan kan omfatte. 
 
 

 
Anbefaling 9: Evaluator anbefaler, at programmyndigheden over-
vejer, hvorvidt der skal stilles krav om, at de lokale udviklingsplaner 
skal begrunde og udvælge et maksimalt antal af foranstaltninger i 
deres udviklingsplan. 
 

 
 
Kohærensen mellem strategien og politikker på regionalt og nationalt 
niveau samt EFF-forordningen 
 
EFF programmet bidrager til at opfylde centrale elementer i EUs Fælles 
Fiskeripolitik. 
 
Evaluator vurderer, at centrale elementer i programmet bl.a. er, at det gen-
nem Ny Regulering vil fremme en bæredygtig balance mellem ressourcerne 
og EF-fiskerflådens fiskerikapacitet. Derudover omfatter programmet ord-
ninger for permanent udtagning og ophør såfremt en uforudsigelig situation 
skulle nødvendiggøre begrænsning af fiskeriindsatsen og fiskerflådens stør-
relse. Programmets tilskud til modernisering af flåden gives endvidere un-
der den klare betingelse, at investeringen ikke medfører en forøgelse af 
fiskerikapaciteten og tilsvarende betingelser gælder for programmets til-
skud til udvikling af fiskeriområder. Programmet bidrager dermed til en 
langsigtet bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne, som er centralt ele-
ment i Rådets forordning (EF) Nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om 
bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fæl-
les fiskeripolitik. 
 
Ligeledes omfatter programmet foranstaltninger til beskyttelse og genop-
retning af det akvatiske miljø.  Jf. Rådets forordning (EF) Nr. 1198/2006 af 
27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond er det centralt, at der opnås 
en bæredygtig ligevægt mellem de akvatiske ressourcer og udnyttelsen af 
dem under hensyntagen til de miljømæssige virkninger.  
Evaluator vurderer, at programmet klart tilgodeser dette ved at give stor 
finansiel vægt til støtte af akvakulturerhvervet samt ved at omfatte diverse 
foranstaltninger for genopretning og beskyttelse af havmiljø og vandløbs-
strækninger.  
 
Programmets støttebetingelser tydeliggør, at støtte til forbedring af miljøet 
gives inden for bl.a. rammerne af NATURA2000. 
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Lissabon-strategien er bredt tilgodeset i programmet. 
 
Lissabon-strategien har som mål at gøre EU til en mere konkurrencedygtig 
og vidensbaseret økonomi med flere og bedre arbejdspladser, samtidig med 
at den sociale samhørighed og miljømæssige bæredygtighed sikres. Dan-
mark støtter fuldt ud Lissabon-strategien og dens målsætninger.  
 
Evaluator vurderer, at EFF-programmets strategi og foranstaltninger til-
sammen bidrager til at fremme disse overordnede mål.  
 
Dels fokuserer programmet på at styrke fiskerisektoren som vidensbaseret 
erhverv ved at styrke kompetenceudvikling i hele sektoren samt ved at 
styrke samarbejdet mellem sektoren og forskningsinstitutioner. Styrkelse af 
konkurrenceevnen gennem satsning på kvalitet er et centralt udviklingsmål 
for havnene samt forarbejdning og handelsvirksomheder.   
 
Dels søger programmet bl.a. at fremme beskæftigelse og livslang uddannel-
se ved at supplere omstrukturering af fiskerflåden med omskoling til be-
skæftigelse udenfor fiskesektoren. Beskæftigelsen i fiskesektoren og fiske-
riafhængige områder søges tilgodeset ved at imødegå tilbagegangen i fiske-
riet ved differentiering af erhvervslivet, værditilvækst gennem satsning på 
kvalitet og udvikling af nye markeder.  
 
Programmets fokus på bæredygtighed er i tråd med Gøteborg-målene. 
 
Evaluator vurderer, at programmets fokus på bæredygtighed og vurdering 
af fiskerisektorens væsentligste miljøkonsekvenser er i overensstemmelse 
med Gøteborg-målene. Dels fokuserer programmet på en langsigtet bære-
dygtig udnyttelse og genopretning af fiskerigrundlaget. Dels har program-
met opgjort, at det især er sektorens råvareforsyningen, som repræsenterer 
den relativt største miljøbelastning i form brændstofforbrug samt pres på 
fiskebestande og det akvatiske miljø. 
 
Miljøvurderingens grundlag er tilfredsstillende. 
 
Jf. direktiv 2001/42 EF af 27. juni 2001 skal der gennemføres en vurdering 
af bestemte planer og programmers indvirkning på miljøet. Evaluator finder 
det positivt, at programmets miljøvurdering er bygget op omkring en vær-
dikædebetragtning, der sondrer imellem fiskerisektorens råvareforsyning, 
forarbejdning, afsætning og markedsføring. Dette styrker konsistensen mel-
lem miljøvurderingen og programmets målsætninger. 
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Da programmets miljøvurdering er disponeret efter værdikæden vurderer 
evaluator, at Mikkel Thranes undersøgelse4 af fiskeri- og akvakultursekto-
rens samlede miljøpåvirkning fra ”hav til bord” er et meget relevant grund-
lag. 
 
Mindre belastning af fiskebestande og havmiljø må forventes.  
 
I relation til værdikæden identificerer programmet råvareforsyningen som 
den relativt største miljøbelastning i form af brændstofforbrug, belastning 
af fiskebestandene og havmiljø. Programmets forventede reduktion i antal-
let af fartøjer vil sikre en bedre tilpasning mellem fiskerikapaciteten og 
fiskerimulighederne. Ligeledes forventer programmet, at modernisering af 
fiskerflåden med hensyn til mere selektivt og skånsomt fiskeri, også vil 
reducere miljøbelastningen. Derudover omfatter programmet foranstaltnin-
ger for natur og miljøgenopretning.  Givet programmets antagelse om, at 
antallet af fiskerifartøjer vil blive reduceret, vurderer evaluator, at pro-
grammets forventning om en positiv miljøeffekt er velbegrundet. 
 
Mere miljøvenlige opdrætsmetoder i akvakultur – men øgning af produkti-
on vil netto øge udledninger. 
Programmet lægger vægt på at fremme mere miljøvenlige opdrætsmetoder 
i form af modeldambrug og produktion med recirkulering.  Programmet 
forventer derfor at dette i programperioden vil reducere udledninger af N, P 
og organisk stof pr. produceret ton.  
Ud fra de antagelser programmet opstiller vurderer evaluator, at den mål-
satte forøgelse af akvakulturerhvervets samlede produktion netto vil øge 
udledningerne. 
 

 
Anbefaling 10: Evaluator anbefaler, at programmet kvantitativt 
tydeliggør miljøeffekten af den målsatte forøgelse af akvakulturpro-
duktionen, især med hensyn til udledningen af N, P og organisk stof. 
 

 
Evaluator skal dog bemærke, at selve miljøbelastningen af en given udled-
ning afhænger af de omgivende betingelser i et givet område – eksempelvis 
styrken af den naturlige kvælstofudtynding.  
 
Programmet har klar afgrænsning og komplementaritet i forhold til andre 
fonde (ERDF, EARDF og ESF) 
 

                                                 
4 Thrane M (2004): Environmental Impacts from Danish Fish Products. PhD afhandling. 
Aalborg Universitet 
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Evaluator vurderer, at programmet har defineret afgrænsningen til andre 
fonde og nationale ordninger således, at det både bidrager til synergi mel-
lem fondene og til at sikre, at der ikke sker overlap og dobbeltfinansiering: 
 
Synergien tilgodeses ved et princip om at projekter, der omfatter aktiviteter, 
som er støtteberettigede under flere programmer, således vil kunne opnå 
tilskud fra flere fonde.  
 
Afgrænsningen sikres ved et princip om, at der ikke kan ydes tilskud fra 
flere fonde til samme udgift i et projekt. Sektoropdelingen vil være det bæ-
rende princip i afgrænsningen mellem de enkelte politikområder. Projekter 
der alene vedrører fiskeri- og akvakultursektoren støttes under Fiskerifon-
den og projekter inden for andre dele af fødevaresektoren af Landbrugsfon-
den. 
 
Afgrænsningsprincipperne kan øge den administrative belastning for støt-
temodtagere  
 
Projekter som omfatter aktiviteter, der kan støttes af flere fonde, skal så 
vidt muligt opdeles i delprojekter, der støttes og administreres under de 
respektive programmer. 
 
Evaluator vurderer, at dette vil kunne medføre en større administrativ be-
lastning for støttemodtagere, der dermed skal gennemføre særskilt rapporte-
ring af regnskaber og revision i forhold til flere fonde. Dette vil kunne øge 
behovet for konsulentbistand til projektadministration.  
 
 

 
Anbefaling 11: Evaluator anbefaler, at programmyndigheden i dia-
log med andre programmyndigheder så vidt muligt søger at etablere 
fælles principper for opbygning af ansøgningsskemaer og registre-
ring af projektoplysninger under de respektive fonde. Dette vil kun-
ne forbedre koordineringen af indsatsen og mindske kompleksiteten 
for projektansøgerne.  
 

 
Programmet er blevet koordineret med Nationale Strategiske Ramme for 
Regionalfonden 
 
EFF-programmet og dets principper for afgrænsning med andre fonde er 
blevet koordineret i forhold til Danmarks Strategiske Referenceramme 
”Regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Danmark”. Principperne for 
synergi og afgrænsning i referencerammen er konsistente med fiskepro-
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grammet. I referencerammen præciseres det bl.a., at der i det omfang ind-
satsen under det danske fiskerifondsprogram åbner mulighed for diversifi-
ceringsaktiviteter, der opfylder kravene i mål 2-programmet, vil kunne op-
nås tilskud fra både Regionalfonden og Fiskerifonden.  
 
Evaluering af programmets forventede resultater og virkninger 
 
Kerneindikatorerne er relevante i forhold til programmets strategi om vær-
ditilvækst  
 
Evaluator vurderer, at programmets kerneindikatorer og målsætninger er 
relevante i forhold til programmets strategi om at øge den samlede danske 
fiskerisektors værditilvækst. Da der ikke kan forventes at ske en forøgelse i 
råvareforsyningen fra fiskeriet, er det logisk at satse på at øge såvel danske 
fiskeres landingsværdi og værditilvæksten i forarbejdning som akvakultur-
erhvervets produktionsværdi.  
 
Programmets organisering af dataindsamlingen for indikatorerne er blevet 
styrket 
Tidligere evalueringer af FIUF programmet har peget på, at der var opstillet 
mange indikatorer, hvoraf mange er vanskeligt målbare. Det blev også vur-
deret, at der var behov for en bedre løbende overvågning af programmets 
fremdrift på basis af indsamling af data.  
 
Evaluator vurderer overordnet, at EFF programmet har tilgodeset disse an-
befalinger.  
Det er for indikatorerne på programniveau præcist defineret, fra hvilke da-
takilder data skal indsamles og det er planlagt at organisere indsamlingen, 
som en løbende elektronisk indsamling. Programmets indikatorer er gen-
nemgående klart definerede kvantitative statistiske data, som løbende kan 
indsamles uden større forbrug af ressourcer. Indsamlingen af data er hen-
sigtsmæssigt ordnet på geografisk niveau (nationalt, regionalt og kommu-
nalt niveau) således at udviklingen kan følges i relation til programmets 
målsætninger for den samlede udvikling i fiskerisektoren og i fiskeriområ-
derne.  
 
Programmets indikatorer på akseniveau er generelt relevante og klare 
 
Programmets bilag 1 omfatter mere detaljerede indikatorer, fortrinsvis for 
output og resultater, under de enkelte foranstaltninger. Evaluator vurderer 
overordnet, at programmets indikatorer for output og resultater er hen-
sigtsmæssige og relevante i forhold til at følge programmets gennemførel-
se.  
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Dog har evaluator bemærkninger og forslag til forbedringer på bl.a. følgen-
de punkter: 
 

• Programmet vil opgøre andel af fartøjer med investering og opstiller 
20 % som målsætning.5 Da fiskerflådens antal af fartøjer antages at 
blive reduceret som følge af Ny Regulering, kan dette påvirke ande-
lens størrelse. Evaluator vurderer derfor, at det må præciseres hvor-
vidt andelen skal beregnes af fiskerflådens størrelse ved program-
mets slutning eller ved programmets start. 

• Evaluator foreslår at programmet etablerer en resultatindikator, som 
opgør antallet af moderniseringsprojekter fordelt efter modernise-
ringens formål. Dette er oplagt, da foranstaltningens liste for støtte-
berettigede formål (a-i) udgør et grundlag herfor. Ved optællingen 
kan det enkelte projekt have flere formål.  

• Programmet opstiller målsætning om en betydelig forøgelse af 
akvakulturerhvervets produktion til samlet 115.000 tons, hvilket er 
mere end en fordobling i forhold til det nuværende niveau (ca. 
40.000 tons). Da den målsatte forøgelse er betydelig giver tidligere 
evalueringsresultater ikke grundlag for vurdering af hvor realistisk 
målet er. Evaluator vurderer derfor, at målsætningen må betegnes 
som et skøn for hvor meget akvakultur potentielt kan stige, givet at 
alle faktorer former sig gunstigt.  

• Med hensyn til kompetenceudvikling foreslår evaluator, at pro-
grammet opgør antallet af kursister og kurser fordelt på kompeten-
ceudviklingens formål og led i værdikæden.  

 
Vurdering af programmets implementeringssystemer 
 
Den nationale programmyndighed har styrket systemer for programmets 
overvågning, styring og støtteadministration 
 
Tidligere evalueringer under FIUF programmet 2000-2006 peger overord-
net på, at det nationale forvaltningsorgan, Direktoratet for FødevareErhverv 
(DFFE), har etableret tilfredsstillende administrative procedurer for pro-
gramadministrationen.  
 
Dog peger tidligere evalueringer på et behov for at forbedre administratio-
nen i form af en mere effektiv elektronisk sagsbehandling og bedre løbende 
registrering og bearbejdning af data på gennemførelse og effekter.  
 
Evaluator vurderer, at DFFE vil imødekomme disse behov i under EFF-
programmet 2007-2013. Dels gennemfører DFFE i disse år som led i sit 
                                                 
5 Der refereres til et outputmål som ikke længere fremgår af programmet. Forslaget er 
derfor ikke længere aktuelt. 



 
 

 54

effektiviseringsarbejde indførelsen af Bedre TilskudsAdministrationsSy-
stem (BTAS). Tilskudsadministrationssystemet vil forbedre mulighederne 
for løbende opdatering af informationer til monitorering af udviklingen i 
programmet og de enkelte foranstaltninger. Ligeledes vil samtlige relevante 
data i forbindelse med projektansøgninger kunne registreres i en database. 
Evaluator vurderer derfor, at DFFEs’ administration såvel som Overvåg-
ningsudvalgets mulighed for at diskutere prioriteringer på grundlag af op-
daterede moniteringer og effektmålinger, vil blive forbedret. 
 
Omorganisering i Direktoratet for FødevareErhverv vil styrke koordine-
ring mellem fiskefonds- og landdistriktsprogrammer 
 
Sammenlignet med tidligere programperioder vil der under EFF-
programmet være større behov for at styrke koordineringen mellem indsat-
sen under fiskerifonds- og landdistriktsprogrammer således, at der kan ska-
bes synergi.  
 
Med henblik på at styrke koordineringen af programområdet og sammen-
hængen mellem Landdistriktsprogrammet 2007-13 og EFF gennemfører 
DFFE en omorganiseringen af kontorerne i Afdelingen for Udvikling, Mil-
jø og Landdistrikter. I afdelingen ændres strukturen så administrationen af 
støtteordningerne vis a vis landdistriktsprogrammet og fiskeriudviklings-
programmet samles i 2 kontorer medens regeludformning og politikformu-
lering placeres i et nyt koordineringskontor.   
 
Evaluator vurderer, at omorganiseringen vil tilgodese en mere helhedsori-
enteret løsning af opgaverne på området og styrke koordinering mellem 
fiskefonds- og landdistriktsprogrammerne.   
 
Behov for at sikre koordinering med andre ministeriers programmer under 
programgennemførelsen 
 
Selvom programmet har beskrevet principper for af afgrænsningen til de 
andre programmer og fonde, vurderer evaluator, at der er behov etablering 
af procedurer til at sikre en løbende koordinering og synergi mellem fonde-
ne under programmets gennemførelse.  
 
 

 
Anbefaling 12: Evaluator anbefaler, at DFFE i dialog med andre 
relevante ministerier, etablerer et tværgående forum, som styrker 
koordinering og synergi mellem programmer og fonde under gen-
nemførelsen. 
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Styrkelse af kvalificeret vurdering og udvælgelse af innovative projekter 
 
Innovation er et gennemgående tema i programmet, der fremhæver, at ”in-
novative projekter anses for afgørende for programmets målopfyldelse.” 
Tidligere evalueringer peger på, at det øger kravene til en kvalificeret vur-
dering og udvælgelse af innovative projekter.  
 
Evalutator vurderer, at EFF-programmet imødekommer dette ved at ind-
drage Innovationsudvalget i administrationen som faglig rådgiver.  
 
Dog vurderer evaluator, at inddragelsen af Innovationsudvalget repræsente-
rer en administrativ udfordring med hensyn til at sikre at inddragelsen sker 
på en målrettet og effektiv måde. En inddragelse af Innovationsudvalget i 
den konkrete vurdering af hver projektansøgning, hvor innovationselemen-
tet indgår, vil givetvis være vanskeligt praktisk gennemførligt. Evaluator 
anbefaler derfor, at DFFE i dialog med Overvågningsudvalget og Innovati-
onsudvalget fastlægger generelle retningslinjer og kriterier for vurdering af 
innovationshøjden i projekter.  
 

 
Anbefaling 13: Evaluator anbefaler, at DFFE i dialog med Over-
vågningsudvalget og Innovationsudvalget fastlægger generelle ret-
ningslinjer og kriterier for vurdering af innovationshøjden i projek-
ter. 
 

 
Etablering af generelle retningslinjer vil kunne forbedre vejledningen af 
projektansøgere samt effektivisere sagsbehandling og inddragelsen af Inno-
vationsudvalget.  
 
Etablering af de lokale aktionsgrupper tilgodeser et konkurrenceprincip  
 
Evaluator vurderer, at programmets procedurer for udpegning af lokale 
aktionsgrupper er hensigtsmæssige. 
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For det første tilgodeser de geografisk et befolkningsmæssigt grundlag af 
en vis størrelse. Områderne følger de nye kommunegrænser, hvilket er me-
get relevant, da de nye kommuner får vigtige myndighedsroller i forhold til 
programmet, herunder bl.a. som godkendelsesmyndig for akvakulturer-
hvervets udvikling, lokalplaner for havnene m.v.  
 
For det andet sker udpegningen efter et konkurrenceprincip, hvor de lokale 
aktionsgrupper forinden skal fremsende en begrundet ansøgning om for-
håndsgodkendelse. Efter udpegningen tager de berørte kommuner initiativ 
til indkaldelse af forslag til lokale udviklingsstrategier, som herefter vurde-
res af de kommunale myndigheder, de regionale vækstfora og DFFE.  
Evaluator vurderer, at det etablerede konkurrenceprincip bidrager til, at 
etableringen af de lokale aktionsgrupper fremmer lokalt initiativ og enga-
gement. 
 
Jf. EFF-forordningen art. 45 stk. 5 kan medlemsstater eller regioner, af-
hængigt af de institutionelle forhold, tilskynde til oprettelse af et netværk, 
der udbreder oplysninger og især udveksler bedste praksis. 
 
Da der er krav om dette i Landdistriktsprogrammet vil der blive et net-
værkscenter i denne forbindelse. Der er planer om, at EFF-programmets 
gennemførelse bliver omfattet af dette netværkscenters aktiviteter.  
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2. Fiskeri- og akvakultursek-
toren - den aktuelle situati-
on og udviklingstendenser  

 

 
 
Den danske fiskerisektor hører til blandt de største i Europa. Baggrunden er 
bl.a. Danmarks placering mellem rige fiskeressourcer i det nordatlantiske 
område og markeder i Europa, medlemskabet af EU og de tætte forbindel-
ser til Norge, Færøerne og Grønland. 
 
Til trods for den danske fiskerisektors relative størrelse er sektorens øko-
nomiske betydning begrænset. Beskæftigelsen udgør kun ca. 0,5 pct. af den 
samlede danske beskæftigelse og værditilvæksten kun ca. 0,7 pct. af det 
danske bruttonationalprodukt. Både beskæftigelsen og værditilvæksten har 
været faldende i det sidste årti.  
 
I tabellen nedenfor er angivet et antal nøgletal for den danske fiskerisektor.  
 

Tabel 1 Nøgletal for fiskeri- og akvakultursektoren 2004  
 
 Fiskeri Akvakultur Forarbejdning Engroshandel I alt 
Antal 
Arbejdssteder 

1.361 420 146 278 2.205 

Antal medar-
bejdere 

4.002 721 6.332 2.989 14.044 

Værditilvækst 
mio. €  

125,1 21,3 246,7* 138,7* 531,8 

Note: Antal arbejdssteder og antal medarbejdere: pr. 30. november 2003.  
*) Tal for 2003 
Kilde: Arbejdssteder og medarbejdere: Danmarks Statistik. Værditilvækst: Fødevareøko-
nomisk Institut og Fiskeridirektoratet vedr. forarbejdning og engroshandel. 
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Figur 4 Bruttoomsætningen i fiskeri- og akvakultursektoren,  2004  
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Kilde: Fødevareøkonomisk Institut og Fiskeridirektoratet 
Note: Forarbejdning og engroshandel 2003 

 
 
De statslige tilskud til den danske fiskerisektor (FIUF) udgjorde i 2004 
33,56 mio. €, hvoraf 20,94 mio. € var medfinansiering fra EU.  
 

2.1. Fiskebestandene 
 
De vigtigste farvande for dansk fiskeri er Østersøen, Kattegat, Skagerrak og 
Nordsøen. I disse farvande udnytter danske fiskere en lang række fisk og 
skaldyrs bestande. De fleste bestande deles med fiskere fra andre EU lande, 
fra Norge (Nordsøen og Skagerrak) og fra Rusland (Østersøen) og kun et 
meget begrænset antal kystnære bestande udnyttes kun af danske fiskere. 
Udviklingen i fiskeritrykket på bestandene afspejler derfor ikke nødvendig-
vis udviklingen i dansk fiskeri, men er et produkt af det samlede fiskeri på 
bestandene. 
 
Situationen for de enkelte bestande varierer afhængig af fiskeriets størrelse 
og miljøforholdene. Generelt er fangsterne af bundfisk faldet over de sidste 
30 år, som illustreret i Figur 5. Torskebestanden har især vist en stor tilba-
gegang og de er alle på et meget lavt niveau. Den næsten konstante tilbage-
gang i torskebestandene hænger sammen med en alt for høj fiskedødelig-
hed. Miljøforholdene, som generelt har været ufavorable for torsk, har for-
mentlig også bidraget til tilbagegangen.  
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Figur 5 Totale internationale landinger fra Nordsøen af torsk, kuller, 
hvilling, sej, rødspætte og søtunge  
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Kilde: ICES 
 
Genopretningen af torskebestandene har høj prioritet inden for den fælles 
fiskeripolitik og bestandene er alle underlagt genopretningsplaner eller for-
vendes at blive det i løbet af 2006. Et centralt element i genopretningspla-
nerne er introduktionen af begrænsninger i fiskeriindsatsen som suppleren-
de foranstaltning til kvotesystemet. 
 
De øvrige bestande af bundfisk og skaldyr er generelt fuldt udnyttede eller 
overudnyttet. Der er dog ikke, som for torskebestandene, behov for egentli-
ge genopretningsplaner. Begrænsningerne i fiskeriindsatsen, som er intro-
duceret for at genopbygge torskebestandene, ser imidlertid også ud til at 
have reduceret fiskeridødeligheden på en række af de bestande, der fiskes 
sammen med torsk. Det vil på sigt have en positiv effekt på bestandene og 
betyde en vækst i deres størrelse og dermed mere stabile fangster.  
 
Tobis er en vigtig art for dansk fiskeri og er sammen med brisling, sperling 
og blåhvilling de vigtigste arter for industrifiskeriet. Produktiviteten i tobis 
bestanden har de seneste år været meget lav (Figur 6) og fangsterne tilsva-
rende lave. Situationen for sperling har også været meget negativ i de sene-
re år og fiskerierne på de to bestande er underlagt store restriktioner.  
 
De fleste pelagiske bestande som sild, makrel og brisling er på rimelige 
niveauer og udnyttes generelt bæredygtigt om end udnyttelsen for sild og 
makrel har ligget over de videnskabeligt anbefalede niveauer de seneste år. 
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Figur 6 Totale internationale landinger fra Nordsøen og Skagerrak af 
tobis.  
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Kilde: ICES 
 

2.2. Fiskerflåden 

2.2.1. Flådestruktur 
 
Den danske fiskerflåde bestod ultimo 2004 af i alt 1.319 registrerede fisker-
fartøjer større end 5 BRT/BT med en samlet bruttotonnage på 93.128 
BRT/BT (298.730 Kw). Til sammenligning var antallet af fartøjer i 1995 på 
2.165 med en samlet bruttotonnage på 107.000BRT/BT. I tiårsperioden 
1995-2004 er bruttotonnagen i dansk fiskeri dermed faldet med godt 21 pct. 
 
De danske fiskerfartøjer er i gennemsnit ca. 30 år gamle og en del af fartø-
jerne er ikke tidssvarende. 
 

2.2.2. Landinger 
De mindre danske fartøjer driver især garnfiskeri, mens de større fartøjer 
som oftest driver trawlfiskeri. Et lille antal store fartøjer (ca. 10) driver not-
fiskeri. Endelig er et antal fartøjer (ca. 90) beskæftiget med specialfiskeri, 
fx efter muslinger. 
 
De væsentligste danske konsumfiskearter er torsk, rødspætte, tunge, jom-
fruhummer, sild og makrel. Industriarterne er tobis og brisling og som et 
særligt fiskeri er muslingfiskeriet. De samlede landinger fra danske fiskere 
var i 2004 på knap 1,1 mio. tons, hvoraf fangsten af industrifisk var på ca. 
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0,7 mio. tons. Muslingefiskeriet udgjorde ca. 0,1 mio. tons. Sildefiskeriet 
udgjorde ca. 0,14 mio. ton og de resterende konsumarter 0,14 mio. tons 
med torsk som den mængdemæssigt mest betydningsfulde.  
 
Værdien af de danske landinger var i 2004 godt 362,4 mio. €. Heraf ud-
gjorde industrilandingerne godt 67,1 mio. € og muslingefiskeriet ca. 13,4 
mio. €. Af det egentlige konsumfiskeri på ca. 295,3 mio. € havde torskefi-
skeriet en værdi på godt 53,7 mio. € og sildefiskeriet en værdi på ca. 30,9 
mio. €. Rødspætte og jomfruhummer havde en værdi på ca. 33,6 mio. € og 
makrel godt 26,9 mio. €.  
 
 

Figur 7 Antal danske fiskefartøjer større end 5 BRT, 1982-2004 
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Figur 8 Samlet tonnage og motorkraft for danske fiskefartøjer større 
end 5 BRT, 1982-2004 
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Særligt torskefiskeriet har været udsat for en voldsom tilbagegang i de se-
nere år.  Endvidere har industrifiskeriet de seneste 3 år været meget util-
fredsstillende. 
 
Mere end 95 pct. af fangstværdien stammer fra de kommercielle fartøjer. 
 
Et fiskerfartøjs økonomiske resultat kan bl.a. måles ved fartøjets brutto-
overskud, som er defineret som fangstværdien minus alle omkostninger 
inkl. aflønning af arbejdskraft. Bruttooverskuddet er dermed det beløb der 
er til rådighed til aflønning af kapitalen. I 2004 var bruttooverskuddet i 
nærheden af 0 for alle fartøjsstørrelser undtagen de helt store fartøjer og 
specialfartøjerne, der havde positive bruttooverskud. Til sammenligning var 
forholdene i 2002 således at alle fartøjer over 15 m havde et tydeligt posi-
tivt bruttooverskud der var stigende med fartøjsstørrelsen.  
 

2.2.3. Arbejdsmiljø og beskæftigelse 
Antallet af beskæftigede i fiskeriet kan opgøres på forskellig måde. Opgjort 
som antal beskæftigede på fartøjerne var antallet pr. 30. november 2003 på 
4002. I forhold til den samlede danske arbejdsstyrke er antallet af beskæfti-
gede i det primære fiskeri ganske lavt. 
 
Arbejde i fiskeriet er forbundet med en betydelig skadesrisiko. Antallet af 
anmeldte arbejdsskader fremgår af tabellen nedenfor. Antallet af skader er 
større, da ikke alle skader anmeldes. 
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Tabel 2 Antal anmeldte arbejdsskader, fiskeriet 

År 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Antal 172 150 137 221 234 284 267 226 197 139 

Antal pr. 
1000 fiskere 

    30 38 33 30 26 19 

 
 
Det ses at der har været en nedadgående tendens i skadesantallet i perioden 
2000 – 2004. Der er grund til at se dette i forlængelse af en meget aktiv 
indsats fra Fiskeriets Arbejdsmiljøråd. 
 
Udover skader forekommer der også arbejdsbetingede lidelser der hidrører 
fra fiskeriet. Antallet er væsentligt lavere end skadesantallet, idet antallet i 
perioden 1995 – 2004 har ligget i intervallet 25 til godt 40 bortset fra 2001 
og 2002, hvor tallet var lidt over 60. 
 

2.2.4. Organisationer 
Fiskerne er organiseret i to foreninger: Danmarks Fiskeriforening (2043 
medlemmer i 2006) og Sammenslutningen af danske fiskeriforeninger (181 
medlemmer i 2006). Herudover eksisterer der fire producentorganisationer: 
Danske Fiskeres Producent Organisation (1705 medlemmer i 2006), Dan-
marks Pelagiske Producentorganisation (13 medlemmer i 2006), Skagen 
Fiskernes Producent Organisation (77 medlemmer i 2006), og Producent-
organisation for Dansk Skaldyrsopdræt (Amba) (15 medlemmer i 2006). 
 

2.2.5. Udviklingstendenser 
 
I november 2005 blev indgået aftale om ny regulering af dansk fiskeri som 
forventes at blive afgørende for sektorens fremtid. Med ordningen indføres 
individuelle fartøjskvoteandele for de tolv vigtigste konsumarter. Samtidig 
blev den eksisterende ordning med individuelt overdragelige kvoter for sild 
udvidet til også at omfatte makrel og alle industrifiskearter. Denne ændring 
af reguleringen indebærer at der i 2007 bliver mulighed for at overføre og 
derved samle fiskeriaktiviteterne på færre fartøjer.  
 
Konsekvensen forventes at blive, at der kommer færre fartøjer og derigen-
nem en bedre driftsøkonomi for de tilbageværende fartøjer.  Denne udvik-
ling forventes uden offentlig støtte. I den forbindelse forventes en reduktion 
af antallet af de fartøjer der er omfattet af Ny Regulering (FKA-fartøjer) i 
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størrelsesorden 20-30 % i perioden 2007 til 2013. FKA-fartøjernes fangst-
værdi andrager ca. 95 % af den samlede fangstværdi af FKA-arter. 
 

2.3. Uddannelsesniveau og alder i fiskeriet  
 
 
2.3.1. Fiskeriet 
 
Gennemsnitsalderen for fartøjsejerne er steget jævnt de seneste ti år, mens 
alderen for samtlige registrerede erhvervsfiskere er på samme niveau som 
for ti år siden. Gennemsnitsalderen i dag for fartøjsejerne er knap 51 år og 
knap 45 år for samtlige erhvervsfiskere. 
 
I samme periode er antallet af fartøjsejere og antallet af erhvervsfiskere 
reduceret betydeligt. 
 
Der var i 2003 ca. 1100 erhvervsfiskere i aldersgruppen 20-40 år mens 
2100 erhvervsfiskere var i aldersgruppen 40-60 år. Dvs. en klar overvægt af 
midaldrende/ældre fiskere. 
 

Figur 9 Gennemsnitsalder for fartøjsejere og erhvervsfiskere 
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Selv med en forventet nedgang i antal fartøjer i de kommende år rummer 
erhvervets aldersfordeling en risiko for, at der i de kommende år vil opstå 
mangel på arbejdskraft på dette område. Arbejdsforhold der ofte betyder 
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længerevarende fravær fra hjemmet antages at hæmme tilgangen, og forud-
sætningen for at skabe større interesse for erhvervet er derfor i særlig grad, 
at der er tale om attraktive arbejdspladser. Dette forudsætter at indtjeningen 
i erhvervet er fornuftig og at der tilbydes afvekslende arbejde og gode 
mandskabsfaciliteter ombord på fartøjerne. 
 
Fra gammel tid har det været et krav til førerne af fiskerfartøjer, at de har 
bestået kyst- eller sætteskippereksamen, afhængig af fartøjets størrelse og 
operationsområde. I 1996 blev der desuden etableret en 2-årig lærlingeud-
dannelse (afsluttes med blåt bevis), der henvender sig til alle der søger ind i 
fiskeriet. Formålet med denne uddannelse er at give fremtidens fiske-
re/fartøjsejere den fornødne indsigt på alle fiskeriets områder. Siden ud-
dannelsens start har 261 gennemført uddannelsen og 79 fiskere er for tiden 
under uddannelse. I fremtidens fiskeri vil kravene stige på mange områder 
(fartøjers teknik, udøvelse af fiskeriet, fiskerilovgivning, økonomi mv.). 
For at honorere disse krav er en solid grunduddannelse af unge fiskere og 
gode muligheder for videreuddannelse af de nuværende fiskere en nødven-
dighed.   
 
Det er ikke muligt at få en samlet statistik, der viser uddannelsesniveauet i 
sektoren. De seneste år har omkring 65 elever fuldført en erhvervsfaglig 
uddannelse inden for fiskeriet, og langt hovedparten var mænd6.  
 
Derudover gennemføres en række efteruddannelser og kurser. 
 
Sammenfattende kan det konstateres, at gennemsnitsalderen i fiskeriet er 
relativ høj, og der er behov for et generationsskifte i nær fremtid. Rekrutte-
ringen til uddannelsen som erhvervsfisker er dog ikke steget på trods af en 
kampagne i TV og biografer.  
 
 
2.3.2. Akvakultur 
 
I akvakultursektoren er der relativt en større tilgang af unge til erhvervet, 
hvilket bevirker at der ikke som i fiskeriet er en meget markant overvægt af 
midaldrende/ældre beskæftigede. Rekrutteringen til dette erhverv hæmmes 
ikke af fravær fra hjemmet som i fiskeriet. Men det vil også her være en 
forudsætning for at kunne tiltrække unge at der er mulighed for en rimelig 
indtjening. Hvis målsætningen om stærkt forøget produktion i denne sektor 
opfyldes vil rekrutteringsbehovet vokse. 
 
Ved ændringen af fiskeriloven i 2005 blev der skabt mulighed for at stille 
krav om praktisk og teoretisk uddannelse som forudsætning for at få en 

                                                 
6  Kilde: Danmarks Statistik 
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opdrætstilladelse. Baggrunden herfor er stærkt øgede krav med hensyn til 
miljø, hygiejne og almindelig opdrætsmetodik. Udviklingen hen imod sta-
dig større og teknisk mere avancerede enheder med kompliceret økonomi 
forstærker behovet for en mere formaliseret og teoretisk akvakulturuddan-
nelse. Ingeniøruddannelsen i Akvatisk Teknologi ved Aalborg Universitet 
har en speciallinie for akvakultur.  
 
Dansk Skaldyrcenter gennemfører i samarbejde med Foreningen Dansk 
Skaldyropdræt og Nordvestjysk Uddannelsescenter et aften- og weekend-
kursus, hvor deltagerne får et grundlæggende kendskab til skaldyropdræt, i 
teori og i praksis. 
 

2.3.3. Forarbejdning og engroshandel 
 
I forarbejdning er der nogenlunde lige mange ansatte i aldersgrupperne 20-
40 år og 40-60 år. I modsætning til fiskeri og akvakultur er det relative an-
tal af beskæftigede over 60 år lavt, hvilket antages at skyldes krævende 
arbejdsvilkår, der fører til tidlig tilbagetrækning. Den fremtidige efter-
spørgsel efter arbejdskraft vil især afhænge af i hvilken udstrækning antal-
let af arbejdspladser reduceres – enten på grund af teknologiske fremskridt 
eller som følge af outsourcing til lande med lavere lønudgifter. 
 
Forarbejdningsvirksomhederne beskæftiger i betydeligt omfang ufaglært 
arbejdskraft. Der kommer et mindre antal personer med forskellige – ofte 
teknisk eller økonomisk prægede uddannelser.  
 
I engroshandel er gruppen i alderen 20-40 år større end gruppen i alderen 
40-60 år. Der er ingen åbenbare udviklingstendenser med hensyn til det 
fremtidige ressourcebehov. Der findes ingen egentlig uddannelse målrettet 
mod engroshandel, men da denne virksomhed er betydningsfuld kunne der 
være behov for efteruddannelse bl.a. for at opnå større kendskab til de 
fremmede kulturer som i betydelig grad aftager danske fiskeprodukter.  
 
 

2.4. Fiskerihavne 
 

2.4.1. Havnestruktur 
 
De danske havne er enten privat eller kommunalt ejede. De tidligere stats-
havne er overgået til kommunerne. De kommunale havne opdeles i egentlig 
kommunale havne, kommunale selvstyrehavne med en bestyrelse udpeget 
af kommunen samt helt eller delvist kommunalt ejede aktieselskaber. For 
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kommunale selvstyrehavne og kommunale aktieselskabshavne gælder, at 
samtlige omkostninger mindst skal dækkes af havnens indtægter. Kommu-
nen må således ikke subsidiere havnen via underskudsdækning, jr. kommu-
nalfuldmagten. Havneselskabet/kommunen forestår den daglige drift af 
havnen samt vedligeholdelse af havnen, herunder bygninger, investeringer 
samt sikkerhedsmæssige forhold i havnen.  
 
De til havnen knyttede serviceydelser tilbydes i de fleste tilfælde af en ræk-
ke uafhængige, private virksomheder. Ud over fiskeriauktion og/eller sam-
le- og sorteringscentral er der typisk en række servicefunktioner som leve-
ring af is, udlejning og vask af kasser, forsyning med brændstof og provi-
ant, maskinreparation, reparationsværft med bedding, vodbindere, elektri-
ker og elektronikvirksomhed etc. De mindre fiskerihavne har generelt set 
ikke økonomisk grundlag for et sådant serviceudbud. Tilstrækkelige 
mængder landinger af fisk er desuden en nødvendig forudsætning for såvel 
opretholdelse af en forarbejdende fiskeindustri som for handel med og eks-
port af fisk.  
 
De fleste auktionshaller har ikke kølefaciliteter, og der er således en vis 
risiko for, at kølekæden brydes. De største danske fiskerihavne har dog i de 
senere år opbygget en ubrudt kølekæde, som skal sikre, at fisken konstant 
opbevares ved 0o C eller derunder. Sorteringen af konsumfisk foregår som 
regel manuelt. Industrifisk samt sild og makrel losses ikke i kasser, men 
suges op gennem et rør. Sild og makrel sorteres ikke manuelt, men automa-
tisk. 
 
De danske fiskerihavne kan inddeles i tre grupper: 
 
1) De store havne (årlige landingsværdier over 13,4 mio. €) 
2) De mellemstore havne (kommercielle havne med landingsværdier under 

13,4 mio. €) 
3) De små havne (ikke-kommercielle havne) 

 
1) De store danske fiskerihavne er med undtagelse af Skagen beliggende på 
den jyske vestkyst. Det drejer sig om havnene: Esbjerg, Hvide Sande, Thy-
borøn, Hanstholm, Hirtshals og Skagen. Disse er alle full-service havne.  
 
Disse havne modtog i 2005 70 procent af landingerne af konsumfisk og 87 
procent af landingerne af industrifisk, jf. Tabel 3. 
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Tabel 3 Samtlige landinger (danske og udenlandske) i danske havne i 
2005, 1.000 tons og mio. kr. 

 Konsum Industrifisk I alt 
Havn 1.000 

tons 
Mio. € 1.000 

tons 
Mio. € 1.000 

tons 
Mio. € 

Esbjerg 46 30,2 166 16,1 212 46,3 
Hvide sande 10 23,9 43 4,8 53 28,7 
Thyborøn 14 34,4 291 29,8 305 64,2 
Hanstholm 34 55,2 91 9,5 125 64,7 
Hirtshals 97 91,5 19 1,7 116 93,3 
Skagen 141 60,4 141 14,5 282 74,9 
I alt,  
hovedhavne 

342 295,6 751 76,5 1093 372,1 

Øvrige 
fiskerihavne 

144 115,0 110 11,8 254 126,9 

Alle havne 486 410,6 861 88,3 1347 498,9 
Kilde: Fiskeridirektoratet. 
 
 
2) De mellemstore havne har lokal/regional betydning, men de kan ikke 
tilbyde full-service, og fx lander kun få udenlandske fartøjer fisk i disse 
havne. Det drejer sig om havne som Bønnerup, Gilleleje, Grenå, Læsø, 
Nexø, Strandby, Thorsminde m.fl., omkring 20 havne.  
 
Samtlige havne med registrerede landinger over 1,3 mio. € i 2004 er angi-
vet i Tabel 4. Tabellen viser samtidig den procentvise ændring i landings-
værdien i forhold til 2000. Hovedparten af havnene har tilbagegang i vær-
dien af landingerne. For en stor del af de mellemstore havnes vedkommen-
de har tilbagegangen været større end i de store full-service havne. 
 
3) Herudover er der ca. 90 helt små havne. Disse havne er uden større fi-
skeriøkonomisk interesse, men de er oftest lokalpolitisk værdsatte og er i de 
fleste tilfælde interessante i turistmæssig sammenhæng.  
 
Udover i egentlige havne landes der fortsat fisk i mindre omfang direkte på 
stranden på enkelte lokaliteter på den jyske vestkyst. Ved den største af 
disse lokaliteter, Thorup Strand, blev der dog i 2004 landet fisk til en værdi 
af 3,5 mio. €, hvilket er betydeligt mere end i en række mindre havne. 



 
 

 69

 

Tabel 4 Landinger i danske havne, gennemsnit 2001-2005, 1.000 €   

Havn Værdi 
Skagen 79.380,1 
Hirtshals 77.603,1 
Hanstholm 71.719,5 
Thyborøn 65.426,2 
Esbjerg 57.830,1 
Hvide Sande 29.437,5 
Nexø 12.893,2 
Havneby 9.405,6 
Grenå 7.956,6 
Thorsminde 7.647,4 
Strandby (Ndr.jyll.) 7.479,6 
Gilleleje 6.756,2 
Østerby 5.633,8 
Køge 4.458,3 
Klintholm Havn 4.271,3 
Thorup Strand 3.475,4 
Bønnerup 3.277,1 
Rønne 2.986,3 
Rødvig 2.906,3 
Ørodde 2.667,7 
Bagenkop 2.583,5 
Lemvig 2.188,1 
Tejn 2.123,4 
Kerteminde 2.060,9 

Havn Værdi 
Stubbekøbing 2.010,1 
Sønderborg 1.945,1 
Nykøbing Mors 1.933,6 
Hundested 1.811,9 
Gedser 1.454,9 
Langø 1.332,1 
Hasle 1.301,9 
Glyngøre 1.295,6 
Jegindø 1.267,2 
Rødby Havn 1.258,4 
Vesterø 1.221,6 
Branden 1.153,7 
Fåborg 1.105,5 
Frederikshavn 1.050,1 
Årøsund 1.010,7 
Løgstør 983,1 
Årsdale 882,1 
Lild Strand 826,0 
København 795,4 
Sundstrup 788,6 
Bogense 781,3 
Skive 777,7 
Hvalpsund 724,0 

 
Kilde: Fiskeridirektoratet.



 

2.4.2. Organisationer 
 
De fleste danske fiskerihavne er organiseret i Danske Havne, som er en 
brancheorganisation for de danske erhvervshavne. Herudover er den mindre 
Foreningen af danske Privathavne optaget som associeret medlem af Dan-
ske Havne. 
 

2.4.3. Udviklingstendenser 
 
Eksistensen af moderne, velfungerende havne af strategisk betydning, som 
kan levere full-service ydelser vurderes som værende af afgørende betyd-
ning for havnenes muligheder for at kunne fastholde de nuværende kunder 
og tiltrække nye både danske og udenlandske landinger. Store, velfunge-
rende fiskerihavne er tillige af afgørende betydning for opretholdelse og 
videreudvikling af fiskeforarbejdningsvirksomheder, transit og handel med 
fisk. 
 
Medens der hidtil mest har været tale om konkurrence mellem danske hav-
ne, synes konkurrencen i dag og i endnu højere grad i fremtiden at rette sig 
mod udenlandske havne. Det hænger bl.a. sammen med, at de store fiske-
fartøjer med stor maskinkraft gerne sejler længere fra fangstpladsen for at 
opnå den mest fordelagtige pris for fangsten og den bedste havneservice. 
De store danske fiskerihavne konkurrerer i stigende grad med hollandske, 
britiske og norske fiskerihavne. 
 
De fire-fem store danske fiskerihavne synes at befinde sig i en acceptabel 
konkurrencesituation. Omkostningsniveauet synes dog at være marginalt 
højere end i bl.a. Holland. Endvidere synes der at være tale om, at havnene 
ikke i tilstrækkelig grad søger at komplementere hinanden, men snarere 
opererer som selvstændige virksomheder uden et formaliseret samarbejde 
om differentiering. Der synes endvidere at være behov for investeringer i 
moderniseringer og en strømlining af havnene, mere udadvendt markedsfø-
ring, kvalitetskontrol og certificering af fisken, etablering af ubrudte køle-
kæder, fødevaresikkerhed og moderne auktionsformer (internetauktioner). 
Sidstnævnte kan i sig selv medføre betydelige ændringer i de gængse må-
der at omsætte fisk på. Tendensen går i retning af en koncentration omkring 
de store havne, således at fiskefartøjer hjemmehørende i de mindre havne 
ud over landinger ad søvejen også ved transport over land via opkøbere 
leverer fisk til auktion i de store havne.  
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Afstanden fra havnen til fiskepladsen er også en konkurrenceparameter. 
Sejltid er spildtid. For fiskere under havdageordningen får sejltiden ekstra 
betydning, idet sejltiden tæller som fisketid. Herudover har brændstofpri-
serne en vis betydning for fiskeri- og landingsmønstret. 
 
De mellemstore lokale/regionale havne har vanskeligt ved at konkurrere 
med de store havne. Det skyldes, at havnens omsætning har vanskeligt ved 
økonomisk at bære et full-service system med alle de nødvendige facilite-
ter. Havnene modtager kun i mindre omfang landinger af udenlandsk fisk.  
Eksempelvis kan havnene have vanskeligt ved at opretholde et effektivt 
auktionssystem, fordi tilførslerne er for små og uregelmæssige til at til-
trække og fastholde et tilstrækkeligt antal købere. Salgsprisen er derfor of-
test højere i de store havne. Det indebærer, at fisken ofte købes af opkøbe-
re, som bringer fisken på auktion i de store havne.  
 
Havnene er stærkt afhængige af at have og fastholde en loyal hjemmeflåde 
af fiskefartøjer. Der er oftest tale om ældre fiskere, og havnene synes at 
have svært ved at tiltrække nye, unge fiskere. 
 
En del af de mellemstore fiskerihavne har imidlertid en vis regionaløkono-
misk betydning og især lokal og regional politisk opmærksomhed. Havnene 
har oftest deres styrke ved kystnært fiskeri og leverance af fersk konsum-
fisk. Disse havne vil især kunne overleve ved udpræget nichevirksomhed 
eller ved at have andre indtægtskilder end fisk. Nærhed til en større res-
sourcestærk havn kan ligeledes være en fordel. 
 
De helt små havne har ringe fiskeriøkonomisk betydning. I disse havne 
lander primært kystfiskere konsumfisk af høj kvalitet. For det lokale bymil-
jø og for lokal turisme kan et fungerende lokalt fiskeri være en attraktion. 
Fiskeriet er kystnært fiskeri af konsumfisk af høj kvalitet.  
 
 

2.5. Akvakultur 
 

2.5.1. Struktur 
 
Mens verdens samlede fiskeproduktion i akvakultur siden 1980 er steget 
med ca. 10 % om året, så den nu udgør ca. 1/3 af den samlede fiskeproduk-
tion, er produktionen i Danmark stort set uændret. I perioden har dansk 
akvakultur været underkastet generelle produktionsbegrænsninger i form af 
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faste foderkvoter, og der har været forbud mod etablering og udvidelse af 
anlæg for saltvandsopdræt.  
 
Dansk akvakulturs nettoproduktion7 i 2004 var ca. 37.000 tons fisk til en 
værdi af ca. 99,3 mio. €. Dette udgjorde ca. 3,3 % af den samlede danske 
fiskeproduktion, men 21 % af værdien (ca. 9 % af konsumfiskeproduktio-
nen og 25 % af værdien). Ca. 90 % af produktionen eksporteres. Der be-
skæftiges ca. 720 personer i den primære produktion, svarende til ca. 560 
fuldtidsansatte. Dertil kommer en ca. tilsvarende beskæftigelse i forarbejd-
ningsvirksomheder, fiskefoderproduktion og diverse servicefag.  
 
 

Tabel 5 Akvakulturproduktion i EU 2005 

 
Akvakultur i alt Ørred i alt 

  Mio. € %   Mio. € % Tons % 

UK 569,9 21 Tyskland 135,3 21 24.184 11 
Frankrig 417,6 16 Danmark 106,8 16 30.805 14 
Italien 331,8 12 Frankrig 90,1 14 45.248 21 
Spanien 300,7 11 Spanien 75,4 12 32.442 15 
Grækenland 250,9 9 Italien 69,7 11 33.770 15 
Tyskland 193,8 7 UK 68,2 10 14.319 6 
Irland 118,3 4 Finland 38,3 6 14.901 7 
Danmark 117,9 4 Øvrige 69,3 11 24.934 11 

Holland 97,7 4 I alt 653,0 100 220.603 100 

Øvrige 271,8 10 

I alt 2.670,3 100 
Kilde: Dansk Akvakultur  

 
 

Ovenstående tabel viser, at Storbritannien er EU's største opdrætsnation og 
tegner sig for 1/5 af den samlede værdi. Danmark indtager en samlet 8 
plads, men Danmark er førende indenfor opdræt af ørreder med en mar-
kedsandel på ca. 16 %. 

                                                 
7 Excl. fraførsel til videre opdræt på andre danske akvakulturanlæg. 
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En kvalitativ interviewundersøgelse foretaget for Direktoratet for Fødeva-
reErhverv i 20068 om hvordan forskellige aktører og repræsentanter fra 
myndigheder ser sektoren og dens udviklingsmuligheder viser, at det er en 
sektor med gode muligheder for ekspansion ud fra et markedssynspunkt og 
dansk akvakultur er langt fremme med miljøteknologier med recirkulation. 
 
Erhvervets image kan forbedres ved at ændre miljø- og produktionsforhol-
dene. Sektoren kan forbedre sin produktionsplanlægning og forædlings-
grad, hvilket hænger sammen med de forholdsvis små produktionsenheder, 
der blandt betyder manglende uddannelse og uddannelsesmuligheder, hvil-
ket igen fører til manglende professionalisme. Udover forbedring i forhold 
til produktionsplanlægning og produktforædling kan markedsføringen for-
bedres. 
 
Endvidere er der i forbindelse med miljøgodkendelser og lokalisering af 
akvakultur, ikke mindst dambrug omkring de danske åer behov for at for-
bedre dialogen og forståelsen mellem myndighederne og branchen. Dette 
anses som en vigtig forudsætning for udviklingsmulighederne for erhvervet 
på et bæredygtigt grundlag. 
 
Ferskvandsdambrug 
 De 316 ferskvandsdambrug, der alle ligger i Jylland, producerede i 2004 
godt 30.000 tons, hovedsagelig regnbueørred i portionsstørrelse (foreller) 
til en værdi af ca. 59,1 mio. €. En del af produktionen er sættefisk til videre 
opdræt i bl.a. havbrug og indpumpningsanlæg. Foderkvoterne og vanskelig 
finansiering af investeringer i modernisering og miljøvenlig teknologi har 
hæmmet udviklingen, og mange dambrug er blevet lukket i de senere år.  
  
Havbrug og indpumpningsanlæg 

 26 havbrug og 10 indpumpningsanlæg (saltvandsdambrug) producerede i 
alt godt 9.000 t. store regnbueørreder ("regnbuelaks") og rogn, til en værdi 
af i alt ca. 26,8 mio. €. Rognen er en efterspurgt vare især i Japan. Havbru-
gene ligger især udfor de østjyske fjorde, i Lillebælt og Smålandshavet; 
indpumpningsanlæggene hovedsagelig ved Ringkøbing Fjord.  
 
Fuldt recirkulerede anlæg 
 Produktionen af ål i fuldt recirkulerede anlæg var i 2004 ca. 1.800 t. til en 
værdi af ca. 13,4 mio. €. Dertil kommer en produktion af uspecificerede 
arter på ca. 1.500 t. og 4 mio. €. De fleste af de 11 åleanlæg ligger i Jylland. 

                                                 
8 Operate 2006. Akvakultur – de lokale syn på udviklingen 
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Hele produktionen er baseret på import af indfanget yngel (glasål), da det 
endnu ikke er lykkedes at få ålen til at formere sig i "fangenskab". Knaphed 
og stigende priser på glasål er et stigende problem for branchen. 
  
Muslingeopdræt  
Der er givet 53 opdrætstilladelser til muslingeproduktion med en potentiel 
produktionskapacitet på 15.000 tons. Denne produktionsform er forholdsvis 
ny i danske farvande og den reelle produktion forventes at blive på ca. 2000 
tons. Der produceredes i 2004 ca. 55 tons blåmuslinger til en værdi af ca. 
80.000 €. Det er endnu for tidligt at kvantificere potentialet, men de danske 
farvande er yderst velegnede til denne produktion på grund af mange områ-
der med gode dybde- og strømforhold.  
 
Driftsøkonomien i dansk akvakultur er for 2004 blevet belyst i en undersø-
gelse af Fødevareøkonomisk Institut.9. Det gennemsnitlige driftsresultat var 
negativt for ferskvandsdambrug, ca. 134 € pr. anlæg. For havbrug og 
ålebrug var resultatet positivt, henholdsvis ca. 57.047 € og 99.329 € pr. 
anlæg. 
 

2.5.2. Organisationer 
 
Erhvervet er organiseret i en fælles brancheforening, Dansk Akvakultur 
som dækker hele værdikæden i form af leverandører, primærproducenter og 
forædlingsvirksomheder. 
 
 

2.5.3. Udviklingstendenser 
 
I EU's strategi for bæredygtig udvikling af akvakultur indgår en årlig vækst 
på 4 %. Målet er en stabil erhvervssektor, der sikrer udviklingen i landdi-
strikter og kystområder og giver alternative råvaretilførsler til fiskeindustri-
en.  
 
Dambrugsudvalget, Havbrugsudvalget og Muslingeudvalget har (i hen-
holdsvis 2002, 2003 og 2004) påvist muligheder for en flerdobling af dansk 
akvakulturproduktion, baseret på økonomiske incitamenter til miljøinveste-
ringer og en sammenhængende administration af erhvervet. En sådan ud-
vikling skønnes at kunne forøge produktionen til 60.000 tons ørred i dam-
brug, 40.000 tons ørred i havbrug og 5.000 tons ål. Det vil være en fordob-
                                                 
9 Fødevareøkonomisk Institut, 2006. Driftsøkonomsik analyse af modeldambrug 
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ling af produktionen i dambrug, en 5-dobling i havbrug og en 3-dobling i 
åleopdræt. Hertil kommer muligheden for at producere en række andre arter 
– fx pighvar, tunge, torsk, aborre og sandart. 
  
Denne udvikling vil kunne 3-doble produktionsværdien i dansk akvakultur. 
Dermed kan branchen give et tiltrængt bidrag til råvareforsyningen til fi-
skeindustrien, der i dag importerer over 60 % af sine råvarer. Opdrætssek-
toren vil kunne opnå en samlet årlig omsætning på over 536,9 mio. € med 
en beskæftigelse på over 1.500 fuldtidsansatte i yderområderne, og der vil 
være et samlet positivt resultat på ca. 53,7 mio. €. 
 
Der er under en forsøgsordning blevet etableret 8 "modeldambrug", som 
tillades øget foderforbrug efter indførelse af øget recirkulation, reduceret 
vandforbrug og bedre vandrensning. De aktuelle modeldambrug bruger kun 
grundvand, og løser dermed også eventuelle problemer med lokalt mind-
sket vandføring i åerne. Resultaterne fra det tilknyttede måleprogram for-
ventes i 2008 at indgå i grundlaget for en revision af miljøreglerne for 
ferskvandsdambrug.  
 
En driftsøkonomisk analyse af modeldambrug udført af Fødevareøkono-
misk institut10 konkluderer, at en omlægning fra traditionelt dambrug til 
modeldambrug overordnet set vil medføre lavere, samlede produktionsom-
kostninger, lavere lønomkostninger, højere finansielle omkostninger og 
højere afskrivninger. 
 
Nettoudbyttets følsomhed vurderes i analysen at være størst overfor varia-
tioner i salgsprisen på fisk, herefter omkostninger til foder, foderfaktor, 
finansieringsrente, omkostninger til energi, omkostninger til yngel, gruppen 
af andre omkostninger og anlægsstøtte. 
 
Den intensive driftsform betyder ifølge analysen, at risikoen for væsentlige 
tab i forbindelse med strømsvigt eller sygdom er overhængende. 
 
Endelig konkluderes, at som følge af, at modeldambrugene er en ny an-
lægstype inden for dambrug i Danmark vil anlægsudformning og produkti-
onsmetoder endnu ikke afspejle en optimal ressourceudnyttelse, og det må 
forventes, som for andre nye produktioner, at der skal betales en del ”lære-
penge” før fuld effektivitet kan opnås.  
 

                                                 
10 Hans Kristian Rømer Westh og Vøgg Løwe Nielsen, Fødevareøkonomisk institut, KVL, juni 
2006. Driftsøkonomisk analyse af modeldambrug 
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Disse betydelige risici, der vil være forbundet med miljøforbedrende inve-
steringer, betyder, at der er et behov for støtte, der kan påvirke investerings-
lysten i sektoren positivt. 
 
 
Udviklingsmulighederne indenfor dansk havbrug ligger bl.a. i en optimeret 
placering af anlæggene i forhold til andre brugerinteresser og i områder 
med gode strømforhold. Havbrugsudvalget har udarbejdet et landsdækken-
de kort over placeringsmulighederne. Endvidere afløses de faste foderkvo-
ter af en regulering, der baseres på dokumenteret miljøpåvirkning. Danske 
havbrug bidrager med mindre end 1 promille af de samlede næringsstoftil-
førsler til de indre danske farvande.  
 
Institut for Miljøvurdering har (2006) gennemført en samfundsøkonomisk 
analyse af fordele og ulemper ved en øget havbrugsproduktion. Det kon-
kluderes, at samfundet kan opnå betydelige gevinster. Et enkelt nyt havbrug 
med en optimal produktionsstørrelse på 5.000 t. årligt vil medføre en øget 
produktionsværdi på 22,8 mio. € årligt (driftsresultat for havbruget på 6,9 
mio. €) og en nettogevinst for samfundet på 50,7 mio. nutidseuro over 10 
år.11  Den øgede beskæftigelse (ca. 20 fuldtidsansatte) indgår ikke i bereg-
ningen, da der antages "fuld beskæftigelse" (5-6 % arbejdsløshed). 
 
Recirkulationsteknologien for åleopdræt er i vidt omfang udviklet og per-
fektioneret i Danmark, og danner tillige grundlag for modeldambrugene. 
Udviklingsmulighederne indenfor åleopdræt er først og fremmest afhængi-
ge af forsyningen med glasål. EU-kommissonen foreslår i sin genopret-
ningsplan for ål, at åleopdræt kun må finde anvendelse med henblik på 
genopretning af ålebestanden. Vedtages forslaget vil det fjerne grundlaget 
for åleproduktion i Danmark til en værdi svarende til 13,4 mio. €. 
 
På kort sigt er branchen afhængig af importerede, indfangne glasål til over-
kommelige priser. En cost-benefit analyse (FØI) har påvist, at videre op-
dræt af glasål giver langt større værditilvækst end alle andre former for 
udnyttelse af glasålene. Hvis det viser sig muligt at udvikle metoder til 
"kunstig" reproduktion af den europæiske ål vil det på længere sigt være 
realistisk af blive selvforsynende med glasål.  
 
Den fremtidige vækst i akvakultur vil være videns- og teknologidrevet, og 
der imødeses en stor stigning i den globale efterspørgsel efter viden og tek-
nologi. Dansk know-how inden for miljøeffektivt fiskeopdræt med recirku-
lering af vand har dannet basis for en udvikling i såvel udstyrskomponenter 

                                                 
11 Velfærdsøkonomisk værdi af produktionsforøgelsen i nutidsværdier (NPV). 
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som komplette akvakulturanlæg. Danmark besidder en internationalt aner-
kendt kompetence indenfor recirkulationsteknologi, og sektoren har allere-
de i dag en stærk position på en række eksportmarkeder. Etableres der en 
dynamisk og stor akvakulturproduktion i Danmark, er udsigterne endvidere 
overordentlig positive for udstyrssektoren. 
 
 
2.6. Forarbejdning og engroshandel  
 
 
Forarbejdningssektoren består af en række virksomheder hvoraf omkring 
halvdelen har tilknyttet engroshandel. Hertil kommer de virksomheder, der 
udelukkende beskæftiger sig med handel. Samlet udgør forarbejdning og 
engroshandel omkring 300 virksomheder. 
  

2.6.1.  Forarbejdningssektoren  
 
Forarbejdningssektoren består af 123 firmaer med 149 arbejdssteder, hvoraf 
der på 104 arbejdssteder er mindre end 50 fuldtidsbeskæftigede (2002). 
Fuldtidsbeskæftigelsen er 5.302, bruttoindtægten 1.731,5 mio. € og værdi-
tilvæksten (bruttoindtægt minus råvareindkøb og indkøb til direkte videre-
salg) 550,3 mio. €. Forarbejdningssektoren er således større end fiskeri og 
akvakultur tilsammen.  
 
Forarbejdningssektoren undergår en strukturel forandring, med faldende 
aktiviteter. Således udgjorde antallet af arbejdssteder 254 og antallet af 
fuldtidsbeskæftigede 6.822 i 1995 og er faldende. Omsætningen udgjorde 
1.583,9 mio. € og er derimod stigende. Dette skyldes stigende priser. Den 
gennemsnitlige antal ansatte på arbejdsstederne er steget fra 27 til 36 og 
denne koncentration forventes at fortsætte i fremtiden. 
 
Sektoren er lokaliseret i specielt Nordjylland og langs Vestkysten, men der 
er også aktiviteter andre steder i landet, bl.a. på Bornholm. Forarbejdnings-
sektoren er således lokaliseret i de tyndt befolkede områder. Ejerskabs-
strukturen er differentieret og kendetegnet ved både at bestå i familieeje, 
samt ejerskab af store udenlandske fiskevirksomheder og fødevarekoncer-
ner. Denne ejerskabsstruktur skal ses på grundlag af Danmarks placering 
mellem rige fiskeressourcer i det nordatlantiske område og markederne i 
Europa, samtidig med at Danmark er med i EU og har tætte forbindelser til 
Norge, Færøerne og Grønland.  
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2.6.2. Produkter 
 
Sektoren producerer en lang række forskellige produktformer der strækker 
sig fra pakning af hel fisk, via ferske og frosne fileter, panerede, røgede, 
syrnede og marinerede fisk, konserves og færdigretter, samt fiskemel og 
olie. Produktionen indeholder således både næsten uforarbejdede fisk, halv-
fabrikata til videreforarbejdning i udlandet og færdigvarer til direkte salg i 
supermarkeder i Danmark og udlandet. Samtidig har sektoren en væsentlig 
aktivitet med direkte videresalg uden forarbejdning.  
 
Sektorens produktion baseres på en række forskellige fiskearter, vigtigste 
konsumfisk er laksefisk (laks og ørred), torskefisk (torsk, sej, kuller, hoki 
og Alaskasej), koldvandsrejer, sild og rødspætte. Tobis og brisling er de 
vigtigste industrifiskearter. Råvarerne stammer primært fra hele det nordat-
lantiske område. Danske fiskere og opdrættere er største leverandør, men 
de hjemlige leverancer udgør væsentligt under halvdelen af de samlede 
råvaretilførsler. Andre leverancer kommer fra Norge, Færøerne, Grønland, 
Island, Rusland og Canada. Dansk forarbejdning er således ikke alene af-
hængig af udviklingen i råvareforsyningen i Danmark, men af fiskeri og 
akvakultur i hele det nordatlantiske område.  
 
 
2.6.3. Engroshandel  
 
Ved siden af forarbejdning er der i Danmark en stor engroshandelssektor 
som eksporterer fiskeprodukter fra Danmark og andre lande til markederne 
i EU. Engroshandelssektoren består af 298 firmaer med 2.184 fuldtidsansat-
te (2002). Omsætningen udgør 2.147,7 mio. € og værditilvæksten (marge-
nen) 214,8 mio. €. Sektoren udgør et link mellem fiskeressourcerne i det 
nordatlantiske område og overlever bl.a. på et godt logistisk system og 
markedskendskab. Sektorens aktiviteter har været stigende det seneste årti, 
bl.a. som følge af generel stigende efterspørgsel efter fisk og væksten i 
norsk lakseopdræt forarbejdet og handlet gennem Danmark. Ligeledes har 
fiskeindustriens gode logistik og kunderelationer betydning for fremgangen 
i engroshandel.  
 
Den internationale handel med fisk og fiskeprodukter er stigende og drives 
af gradvise toldreduktioner, udviklingen i akvakultursektoren, billigere og 
bedre transportformer, stagnerende forsyninger fra fiskeri i traditionelle 
forbrugerlande samt stigende efterspørgsel (Rapport 173; FOI (Max Niel-
sen), 2005). 
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2.6.4. Arbejdsmiljø 
 
I forarbejdningssektoren forekommer både arbejdsskader og arbejdsbetin-
gede lidelser. Antallet af arbejdsskader er højest, men fra arbejdstagerside 
bliver der givet udtryk for, at arbejdsbetingede lidelser udgør det største 
problem. 
 
Forarbejdningssektoren (fiskeindustrien) grupperes sammen med fjerkræ-
slagterier i opgørelse af arbejdsskader mv. Beskrivelsen nedenfor vil derfor 
gælde begge typer virksomheder. 
 
Arbejdsskaderne falder i 3 hovedgrupper: forstuvninger, sårskader og blød-
delsskader. Antallet af forstuvninger har i perioden 2000 – 2005 med en 
enkelt undtagelse ligget noget over 200 om året uden nogen egentlig udvik-
lingstendens. For sårskader og bløddelsskader har der derimod været en 
klar faldende tendens i perioden 2001 – 2005. For sårskader er antallet fal-
det fra 220 til 140 om året og for bløddelsskader fra 180 til 80 om året. Det 
bemærkes, antallet af arbejdsskader må ses i sammenhæng med karakteren 
af skaden, idet fx skader som følge af EGA (ensidigt gentaget arbejde) vil 
have alvorligere konsekvenser en almindelige sårskader. 
 
Arbejde i fiskeindustrien er traditionelt kendetegnet ved meget ensidigt 
gentaget arbejde. Dette afspejler sig i opgørelsen af arbejdsbetingede lidel-
ser, idet den helt dominerende lidelsestype relaterer sig til bevægelsesappa-
ratet. Der anmeldes godt 100 sådanne lidelser om året og antallet har ligget 
på samme niveau i opgørelsesperioden 2000 – 2005. 
 
Af andre miljøproblemer skal nævnes kulde og træk, hudproblemer samt 
maskinsikkerhed. 
 
Udover de fysiske skader og lidelser kan der være psykiske arbejdsmiljø-
problemer, hvor disse problemer synes at få større vægt i det samlede bille-
de. 
 
Forbedring af arbejdsmiljøet bør derfor fokusere på såvel det fysiske og 
psykiske arbejdsmiljø både med hensyn til arbejdsskader såvel som ar-
bejdsbetinget lidelser. 
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2.6.5. Organisationer 
 
Den danske fiskeindustri inkl. forarbejdning og engroshandel er organiseret 
i Danmarks fiskeindustri– og Eksportforening, Dansk Fisk under Dansk 
Industri, samt i Danmarks Fiskemel og Fiskeolieindustri.  
 

2.6.6.  Udviklingstendenser 
 

Fremtiden for forarbejdningssektoren skal ses i sammenhæng med den sta-
dige globalisering med forøget konkurrence på verdensmarkedet fra lande 
med lavere lønomkostninger end i Danmark, men også med forøgede mu-
ligheder for afsætning udenfor EU og for at skaffe råvarer på verdensmar-
kedet. Forudsætningen er imidlertid at restriktive mindstepriser og told ikke 
forhindrer muligheden for at operere globalt og derved begrænser handle-
friheden og udviklingspotentialet for dansk fiskeforarbejdning. Standardi-
serede internationale regler om fødevaresikkerhed er også vigtige for sekto-
rens fremtidige udviklingsmuligheder.  
 
Udviklingsmulighederne i det fremtidige globale marked er analyseret nær-
mere i rapporten: Værditilvækst i den danske fiskerisektor, udarbejdet af 
GEMBA Innovation for Direktoratet for FødevareErhverv, april 2006.  
 
De følgende betragtninger er uddybet i rapporten om værditilvækst. 
 
Danmark er blandt verdens største eksportører af fiskeprodukter. Eksport-
størrelsen er imidlertid ikke et mål i sig selv, da eksporten ikke er et udtryk 
for, hvor meget værdi der skabes. Målsætningen bør derfor knytte sig til 
værditilvæksten i forbindelse med råvareudnyttelsen.  
 
Omkring 60 % af de fiskeråvarer, der indgår i den danske eksport er impor-
terede. Udfordringen er derfor både at sikre adgangen til råvarer og at få 
mere værdi ud af råvarerne.  
 
Aktiviteter der leder til højere kvalitet, udnyttelse af bifangster der lovligt 
kan landes men som i dag smides ud samt udnyttelse af industrifisk til hu-
mant konsum kan forbedre forarbejdningsvirksomhedernes råvaregrundlag 
og forøge værditilvæksten gennem hele værdikæden. Forudsætningen er, at 
den nødvendige infrastruktur gennem hele værdikæden er til stede.  
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Værditilvækst gennem kvalitetsudvikling 
Øget kvalitet og kvalitetssikring i kæden fra hav til bord skønnes at være et 
af de mest oplagte områder for at styrke branchens indtjening og konkur-
renceevne på det globale marked for fisk. 
 
Der skal blandt andet satses på udnyttelse af råvarerne kvalitetsmæssigt 
optimalt, herunder i forhold til såvel produktets fysiske egenskaber som 
immaterielle karakteristika, dvs. emballage, supply chain management, 
historie, dokumentation mv. Der vurderes at være et potentiale i udvikling 
af en særlig standard for fisk og fiskeprodukter af høj kvalitet. Herudover 
skal omsætnings- og logistikfunktionerne (landing, sortering, førstehånds-
omsætning, transport) i højere grad understøtte fangst, landing og afsætning 
af en særlig høj kvalitet fisk. Samlet vurderes det at det vil være muligt at 
forøge andelen af danske fiskeprodukter, der afsættes på højprismarkeder. 
 
Industrifisk til konsum 
Et væsentligt potentiale skønnes at ligge i industrifiskeriet. Industrifisk af-
regnes i Danmark til højere priser end noget andet sted i verden som følge 
af et moderne og effektivt produktionsapparat. Skal der opnås endnu højere 
priser for fangsten, skal der ske en forbedret fangstbehandling – først og 
fremmest ved frysning – således at fangsten kan anvendes til andre formål, 
herunder konsum. 
 
Der er behov for et målrettet udviklingsarbejde med henblik på at identifi-
cere industrifiskearters anvendelsesmuligheder til konsumformål. Forud-
sætningen er, at den nødvendige infrastruktur gennem hele værdikæden er 
til stede, og at der følges op på afsætningssiden.  
 
Nye arter og uudnyttede bifangster 
Forsyningssikkerhed for nye arter er en barriere for at involvere fiskeindu-
strien og for at bringe større mængder produkter i markedet over en længe-
re periode. 
 
Der er desuden fortsat et betydeligt behov for viden om arternes anvendel-
sesmuligheder inden for forskellige forarbejdningsformer og produkttyper 
til konsum. 
 
Udnyttelse af uudnyttede bifangster rummer på samme måde som nye arter 
et potentiale, men indeholder lignende barrierer.  
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Værditilvækst gennem miljø- og bæredygtighedsmærkning 
På globalt plan er der en tendens til, at store markedsførende og forarbejd-
ningsvirksomheder og detailkæder i England, Tyskland og USA i stigende 
grad efterspøger fisk der er miljø- og bæredygtighedsmærket.  Det er derfor 
vigtigt, at danske virksomheder er opmærksom på, at adgangen til marke-
der kan være betinget af certificering efter kriterier som fx  Marine Ste-
wardship Council (MSC).  
 
Engroshandel 

Danmark er en væsentlig aktør på det globale marked for fiskeprodukter, 
og toldbarriererne har derfor betydning for de danske virksomheders kon-
kurrenceevne. I Rapporten om kortlægning af den globale handel med fisk 
og fiskeprodukter12 vurderes det, at givet det eksisterende handelsmønster 
vil størstedelen af den danske fiskeindustri umiddelbart tabe ved en fuld 
liberalisering. Men udnyttes de muligheder som nedbrydningen af toldbar-
riererne giver, vil den danske fiskeindustri som helhed vinde. Der tabes på 
traditionel produktion afsat på EU markedet, men tabene er så små, at det 
vurderes at de fleste virksomheder kan imødegå disse tab ved en tilpasning 
og fx øget afsætning uden for EU. 
 
Endvidere kan de allerede internationalt orienterede danske engroshandels-
virksomheder vinde ved at få en nøglerolle ved den stigende import af fisk 
og fiskeprodukter til EU der følger af toldreduktioner og medfølgende pris-
fald. Samtidig vil udflytning af dansk produktion (outsourcing) betyde at 
enten produktionsvirksomhederne selv eller engroshandelsvirksomhederne 
vil få en nøglerolle i at afsætte denne produktion ”tilbage” til EU markedet. 
Udnyttes de muligheder globaliseringen og nedbrydningen af toldbarrierer-
ne giver, kan dansk fiskeengroshandel således få en nøglerolle på fremti-
dens globale fiskemarkeder. Potentialet for at Danmark og den danske fi-
skeindustri bliver et globalt knudepunkt for handel med fisk er til stede.  
 

                                                 
12 Rapport 173; FOI (Max Nielsen), 2005. 
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2.7. Markeder og forbrugere 
 

2.7.1. Forbrugsmønster og markedsstruktur 
 
Danske fiskeprodukter afsættes både i Danmark og i udlandet. Forbruget af 
fiskeprodukter på hjemmemarkedet kendes ikke præcist, men skønnes at 
udgøre 429,5 mio. € (2001). Eksporten udgør 2.335,6 mio. € (2003). Den 
totale afsætning er dermed 2.765,1 mio. € med 85 % afsat udenfor Dan-
mark. Danske forbrugere er således vigtige for den danske fiskerisektor, 
men hovedmarkederne ligger udenfor Danmark.  
 

Figur 10 Afsætningsmarked (værdi) 
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Kilde: Beregnet på grundlag af: Nielsen, Max Kortlægning af den globale handel med fisk 
og fiskeprodukter. Rapport nr. 173, Fødevareøkonomisk Institut, 2005 
 
 
Per capita forbruget af fisk på hjemmemarkedet skønnes årligt at udgøre ca. 
21 kg. svarende til ca. 80,5 € og 5 % af fødevareforbruget (Danmarks Stati-
stik). Målt i værdier er forbruget af rejer, torskefisk, laksefisk og sild næ-
sten lige stort. Forbruget er således fordelt ligeligt mellem traditionelle 
danske produkter (torskefisk og sild) og nyere introducerede produkter som 
norsk opdrættede laks og grønlandske koldvandsrejer. Forbruget er størst af 
tilberedte, konserverede og ferske produkter. Forbruget er stigende i værdi-
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er i 1996-2001. Samtidig fortrænger en opdrætsfisk som laks, torskefisk, 
fladfisk og sild der i årevis har udgjort kernen i det traditionelle fiskefor-
brug i Danmark.  
 

Figur 11 Forbruget af fisk til konsum og industri (værdi) 
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Kilde: Beregnet på grundlag af: Nielsen, Max Kortlægning af den globale handel med fisk 
og fiskeprodukter. Rapport nr. 173, Fødevareøkonomisk Institut, 2005 
 
 
Tyskland, Italien og Frankrig er de største markeder for danske fiskepro-
dukter og EU (25) udgør totalt 79 %. Andre europæiske lande udgør yder-
ligere 10 %, hvor de resterende 11 % afsættes udenfor Europa. Hovedmar-
kederne for de danske fiskeprodukter er således de etablerede markeder i 
Vesteuropa, hvor afsætningen på vækstmarkeder i Østeuropa, det tidligere 
Sovjet og i Sydøstasien er beskeden. Der har dog de senere år været en væ-
sentlig vækst i afsætningen til Østeuropa, Rusland og Kina. Således afsæt-
tes i dag væsentlig flere sild til Polen og Rusland, flere rejer til Rusland og 
Kina, samt flere torsk til Kina. Torsk eksporteret til Kina anvendes dog 
primært i danske virksomheder med produktionen outsourcet til Kina, hvor 
de bliver optøet, fileteret, genfrosne og reeksporteret som lav-
kvalitetsprodukt til de traditionelle markeder i Europa. Fremover forventes 
forbruget af fisk at vokse globalt, men specielt i Kina, som følge af befolk-
ningstilvæksten og indkomstudviklingen. Indkomstudviklingen i Østeuropa 
og Rusland forventes også at skabe potentiale for vækst.  
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Figur 12 Produktform (værdi) 
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Kilde: Beregnet på grundlag af: Nielsen, Max Kortlægning af den globale handel med fisk 
og fiskeprodukter. Rapport nr. 173, Fødevareøkonomisk Institut, 2005 
 
 
Produktformerne fersk, frosset, tilberedt og konserveret er de vigtigste, men 
den danske eksport er differentieret og der afsættes en lang række forskelli-
ge produktformer. Ferske produkter er som følge af stigende efterspørgsel i 
fremgang, hvor frosne er i tilbagegang.  
 
Laksefisk og torskefisk udgør den største del af eksporten, men også rejer 
sild og fladfisk, såvel som fiskemel og olie, er af væsentlig betydning. Eks-
porten af laksefisk, rejer og sild har været i fremgang over de senere år, 
som følge af væksten i norsk lakseopdræt, samt de positive udviklinger i de 
grønlandske rejebestande og den atlantoskandiske sildebestand.  
 

2.7.2. Udviklingstendenser  
 
Efterspørgslen fra de direkte kunder for de danske virksomheder (herunder 
detailkæder, fødevarekoncerner og food service) afspejler forbrugernes 
ønsker og behov, men stiller herudover også andre krav til leverandører. 
Bl.a. kræves leverancer af store varepartier, såvel som leveringssikkerhed 
over længere perioder.  
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Fødevarer er en livsnødvendighed og er samtidig en integreret del af den 
moderne livsstil, der ændrer sig i takt med samfundsudviklingen. Forbruget 
og efterspørgslen kan også påvirkes af pludselige hændelser, som fx udbrud 
af husdyrsygdomme. Efterspørgslen efter fødevarer og forbrugerpræferen-
cerne afgøres således af et komplekst samspil af faktorer, der har både en 
objektiv og en subjektiv dimension hvor de væsentligste parametre og 
trends er anført i figuren nedenfor. 
 
De grundlæggende produkttyper (animalske, vegetabilske samt fiskepro-
dukter) har ikke ændret sig væsentligt de seneste 30 år i forhold til forbru-
gernes fødevarebudget. Dog er der sket en mindre stigning i forbruget af 
frugt og grønt fra 14 til 16 % mens andelen af kød og fisk er faldet fra 34 % 
til 29 %13 
 

Tabel 6 Faktorer for valg af fødevarer 

Objektive kriterier Subjektive kriterier 
• Kaloriebehov 
• Ernæring 
• Holdbarhed 
• Pris 
• Målbar kvalitet 
• Tid 
• m.m. 

• Livsstil 
• Etik og dyrevelfærd 
• Miljø og bæredygtig handel 
• oplevelser 
• Sundhed 
• Kvalitet 
• Lethed og tilgængelighed 
• m.m. 

Kilde: Inspireret af DFFE (2003) og Fødevareøkonomisk institut (2003) 
 
Forbrugere vurderes fremover at have fokus på fisk af høj kvalitet, fersk 
fisk, fødevaresikkerhed, sundhed, økologi, convenience, funktionelle føde-
varer og pris. Den subjektive dimension har fået større betydning de senere 
år. Forbrugerne er altså ikke en homogengruppe hvis adfærd præcist kan 
forudsiges. Den samme forbruger kan være en del af fast-food segmentet i 
ugens løb og repræsentere slow-food segmentet i weekenden. 
 
Et af den danske fiskeri- og akvakulturssektors styrker er den markedsori-
enterede innovation. Dette fokus vil skulle fastholdes for at udnytte mulig-
hederne på et stadig globaliseret verdensmarked. Denne styrke bør også 

                                                 
13 Direktoratet for FødevareErhverv (2003) 



 
 

 87

forsøges udnyttet på hjemmemarkedet idet fisk og fiskeriprodukter har et 
godt image i befolkningen som en sund spise. 
 
Kampagner som fx ”fisk 2 gange om ugen” sætter fokus på dette og har 
medvirket blandt andet til at mindske den prisbarriere, som er en af de hyp-
pigste årsager til fravalg af fisk. Kampagnen medvirker til at synliggøre en 
række af de mere prisbillige arter som fx mørksej og ising. Før kampagnen 
valgte 17 % fisk fra på grund af prisen. Efter kampagnen var denne be-
grundelse faldet til 11 %. Kampagnen fik bred opbakning i befolkningen 
hvor næsten 88 % mener, at kampagnen for at få danskerne til at spise mere 
fisk er en god idé14. 
 
Kampagnelogo – spis fisk ”2 gange om ugen” 
 

Kilde: www.2gangeomugen.dk 
 
 
Mærkning der er synlig overfor forbrugerne kan ved kampagner eller ved 
mærkning af mere permanent karakter medvirke til at synliggøre produkter, 
som fx kvalitet, sporbarhed og produktionsmetoder. Et af de mest kendte 
mærker er det danske økologiske mærke, der i fremtiden forventes at få en 
større udbredelse på fiskeprodukter. 
 
Økologisk fiskeopdræt 
Økologisk opdrættede fisk er en forholdsvis ny produktionsform. Den er 
dog i generel vækst med produkter (hovedsagelig laksefisk), der sælges til 
en betydelig merpris i forhold til konventionelt opdrættede fisk. Der vurde-
res at være et betydeligt vækstpotentiale i økologisk opdrættede fisk, hvil-
ket bl.a. er påvist i et FIUF-finansieret projekt om udviklingen af økologisk 
produktion af opdrætsørred i Danmark15. 
 
Økologisk opdræt giver mulighed for, at fastholde mere ekstensive produk-
tionsformer hvilket vil kunne have en række gunstige sideeffekter som fx 
reduktion i medicinforbruget samt større fokus på dyrevelfærd. 

                                                 
14 Food Marketing ApS, www.2gangeomugen.dk, september 2006. 
15 Introduktion af økologi og kvalitetsmærkning på danske pionerdambrug, DFU-rapport 
nr. 146-05. 
 
 

http://www.2gangeomugen.dk/index.php?id=1&no_cache=1&tx_macinabanners_pi1%5bbanneruid%5d=10
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Det forventes at produktionen omkring år 2015 vil udgøre 10.000 tons fisk 
svarende til ca. 10 % af produktionen. Med gennemførelsen af nationale 
regler, der gør det muligt at anvende den nationale kontrolmærke for øko-
logiske fødevarer blev økologiske ørred introduceret på markedet i septem-
ber 2005. Med en lille produktion på omkring 100 tons var det langt fra nok 
til at klare efterspørgslen. Udover efterspørgslen på hjemmemarkedet har 
der også vist sig gode muligheder for eksport til bl.a. Tyskland. Dansk 
Akvakultur har som mål, at der er en eksportandel på 50 % i 2015. 
 
I 2007 forventer erhvervet en økologisk produktion svarende til 500-600 
tons fisk. 
 
Den økologiske produktionskapacitet er forholdsvis lille og dermed sårbar 
med hensyn til forsyningssikkerhed, og har et relativt højt omkostningsni-
veau. Markedsudsigterne er imidlertid gode, der er et godt image hos for-
brugerne og erhvervet har en logistik, der giver en nem adgang til EU’s 
fælledmarked. 
 
En af barriererne for udbygningen af økologisk fiskeopdræt kan være for-
brugernes betalingsvillighed på længere sigt samt forsyningen med økolo-
gisk fiskefoder og de forskellige lovmæssige krav bl.a. til sammensætnin-
gen af foderet. 
 
Udviklingen af økologisk akvakulturproduktion kræver derfor en bred ind-
sats inden for såvel teknologi som produkt- og markedsudvikling samt sik-
ring af strukturer og produktionsbetingelser, der kan skabe et grundlag for 
en stabil produktion, med et rimeligt omkostningsniveau.  
 
 

2.8 Fiskeriområderne  
 

2.8.1 Indledning 
 
Ved et fiskeriområde forstås et sammenhængende geografisk område, der 
historisk har udviklet sig omkring det primære fiskeri og en fiskerihavn. 
Fiskeindustrien og akvakultur kan økonomisk og beskæftigelsesmæssigt 
kan dog også have stor lokal betydning i et område. Størstedelen af fiskein-
dustrien vil dog indgå i fiskeriområderne idet de overvejende er lokaliseret i 
umiddelbar nærhed til en fiskerihavn. 
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Fiskeriområdernes udstrækning lader sig vanskeligt afgrænse idet er-
hvervsudvikling og levevis ikke længere er orienteret om et afgrænset lo-
kalområde. Fiskeri- og akvakultursektoren er globaliseret. Lokale fiskere 
lander ikke nødvendigvis i den lokale havn, og forarbejdningen foregår 
ikke nødvendigvis i nærheden af landingsstedet eller fra lokale råvarer.  
 
En overordnet afgrænsning af fiskeriområderne vil dog blive administrativt 
afgrænset i forbindelse med den udpegning, der skal ske med henblik på 
gennemførelse af foranstaltninger til fremme af en bæredygtig udvikling af 
fiskeriområder, jf. kapitel 4. 
 
Et mål for et områdes erhvervsaktivitet på fiskeriområdet vil geografisk 
kunne identificeres ved landingerne i de enkelte fiskerihavne og landings-
steder. Landingerne i danske havne vidner om betydelig geografisk koncen-
tration på trods af den betydelige spredning i havnene lokalisering.  
 
På kortet nedenfor er angivet de kommuner med en havn eller landingssted, 
hvor værdien af landingerne var over 671.100 € som gennemsnit pr. år i 
perioden 2001-2005 (svarende til 5 mio. DKK). Disse områder i Danmark 
står for langt hovedparten af landingerne, hvoraf kommuner i Nord- og 
Vestjylland tegner sig for hovedparten.  
 
Som gennemsnit i 2001-2005 blev der årligt i Skagen, Hirtshals, Hanst-
holm, Thyborøn og Esbjerg landet for til sammen mere end 349 mio. € sva-
rede til knap 68 % af samtlige landinger i alle danske havne i perioden. 
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Figur 13 Kommuner med landingssteder med landingsværdi over 
671.100 €/år (2001-2005) 
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2.8.2 Socio-økonomisk analyse af fiskeriområder  
 
Fiskeriområderne i Danmark er i vid udstrækning karakteriseret ved de 
samme problemstillinger som kendetegner landkommuner og yderområ-
derne i Danmark, idet mange af områderne oplever et faldende indbygger-
tal, et relativt lavt uddannelsesniveau og en ensidig erhvervsstruktur. 
 
Denne sammenhæng mellem fiskeriområder og landdistrkterne og især 
yderområderne anvendes til at beskrive den socio-økonomiske situation og 
udvikling. 
 
Fødevareministeriet har i samarbejde med Danmarks Jordbrugsforskning 
udarbejdet et klassificering af kommunerne ud fra deres ”landdistrikts-
grad”.Klassifikationen er baseret på 14 udvalgte indikatorer.  
  
Følgende 14 indikatorer indgår i klassifikationen: 
 
 
Befolkning pr. km2  

Befolkning i landområder og byer under 1.000 indbyggere 

• Andel af kommunens areal i landzone 

• Andel af beskæftigede i landbrugserhverv 

• Andel af befolkningen i alderen 17-64 år 

• Andel af befolkningen i alderen 25-44 år 

• Udviklingen i beskæftigelsen 1994-2004 

• Befolkningsudviklingen 1994-2004 

• Gennemsnitlig afstand til motorvej 

• Arbejdspladser i forhold til beskæftigede (pendlingsafhængighed) 

• Andel af arbejdsstyrken med grundskoleuddannelse 2005 

• Andel af arbejdsstyrken med mellemlang- eller højere uddannelse 2005 

• Gennemsnitlig afstand til områder med stort overskud af arbejdspladser 

2004 

• Beskatningsgrundlag pr. indbygger 2007 
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Til kalssificering af ”landdistriktsgraden” for den enkelte kommune er an-
vendt følgende opdeling; 1) Bykommuner, 2) Øvrige kommuner, 3) Land-
kommuner og 4) Yderkommuner. De fire klasser af kommuner er vist på 
kortet nedenfor. I beregningerne er alle 14 indikatorer vægtet lige. Land-
kommunerne og yderkommunerne udgør til sammen områder som betegnes 
som landdistrikter, svarende til en værdi under 40 i indekset. Det vil sige de 
to mørkeste farver på kortet. 
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Figur 14 Landdistrikter i Danmark 
 

 
Note: Kortene i dette kapitel anvender den nye kommunalstruktur fra 2007. 
Kilde: Danmarks Jordbrugsforskning og Danmarks Statistik 
 
 
Sammenholdes dette med kommuner med danske og udenlandske landinger 
over 671.100 €/5 mio. DKK ses af at de større danske fiskerihavne og lan-
dingspladser overvejende er lokaliseret i Jylland langs vestkysten og der-
med i landdistrikterne. 
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Demografi 
Fra 1994 til 2004 voksede befolkningen i Danmark med 0,39 % pr. år, i alt 
3,9 % i ti-året. Befolkningstilvæksten har været størst i byerne. I landkom-
munerne var befolkningstilvæksten markant mindre, nemlig 2,2 %, mens 
der i yderkommunerne samlet set var tale om en tilbagegang i befolkningen 
på 1,2 % i perioden 1994-2004. Befolkningsprognoser viser, at denne ten-
dens antages at fortsætte de kommende år.  
 
På landsplan er 64,1 % af befolkningen i den erhvervsaktive alder (17-64). 
I landkommunerne er det tilsvarende tal 62,3 %, mens det er i yderkommu-
nerne 60,9 %. Der er således i landdistriktskommunerne og særligt i yder-
kommunerne en overvægt af børn og ældre i befolkningen. På samme måde 
er på landsplan 28,7 % af befolkningen i alderen 25-44 år, hvor man nor-
malt har afsluttet uddannelse og stifter familie. I yderkommunerne er det 
tilsvarende tal 24,0 %, mens det er 25,9 % i landkommunerne. 
 
Befolkningstætheden for hele landet var i 2004 124 indbyggere pr. kva-
dratkilometer. Det tilsvarende tal for yderkommuner var 47 og for land-
kommuner var det 76 indbyggere pr. kvadratkilometer.  
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Figur 15 Befolkningstæthed 2004.  
 

 
Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks JordbrugsForskning 
 
 
Generelt er befolkningsudviklingen stagnerende eller oplever et fald i de 
områder, der i forvejen har en relativ lav befolkningstæthed. Fiskeriområ-
derne særligt langs den jyske vestkyst, men også fiskeriområder i det nord-
østlige Jylland har alle en relativ lav befolkningstæthed og en stagnerende 
eller faldende befolkningsudvikling. De samme gælder for Bornholm. 
 
Uddannelse 

Befolkningens uddannelsesniveau har i perioden 1994-2003 været i frem-
gang, men befolkningen i landdistrikterne, herunder yderområderne har 
fortsat et noget lavere uddannelsesniveau end befolkningen i byerne. Ud-
dannelsesprofilen i landdistrikter og mindre byer er domineret af ufaglærte 
og personer med erhvervsfaglig uddannelse, mens der i byerne er en større 
andel med videregående uddannelse. I hele landet har 28,7 % af befolknin-
gen alene en uddannelse på grundskoleniveau. I landkommunerne er det 
tilsvarende tal 33,1 % og i yderkommunerne 36,4 %. Tilsvarende er ande-



 
 

 96

len af befolkningen, der har mindst en mellemlang uddannelse på 21,1 %, 
mens den i yderkommunerne og landkommunerne er henholdsvis 13,6 % 
og 15,7 %.  
 
Beskæftigelse 

Beskæftigelsen har i 10-året udviklet sig forskelligt i landdistrikter og i 
byer. Beskæftigelsen har generelt været stigende men med konjunkturmæs-
sige udsving. Som det fremgår af Tabel 7 er beskæftigelsen steget med 4,7 
%. I landkommunerne har stigningen i samme periode kun været på 1,5 %, 
mens der i yderkommunerne har været tale om et fald på 2,0 %.  
 
Beskæftigelsen opgjort efter personernes bopæl vil være påvirket af, at 
mange pendler fra bolig til arbejdssted og typisk bevæger sig fra landdi-
strikterne og byernes udkant til mere bymæssige områder. Ser man på be-
skæftigelsen opgjort efter arbejdssted (dvs. lokale arbejdspladser), har be-
skæftigelsen i såvel landkommuner som bykommuner generelt været vok-
sende.  
 
Væksten i antal arbejdspladser i landdistrikterne har dog været lidt lang-
sommere end beskæftigelsen opgjort efter bopæl, hvilket kunne tyde på et 
øget omfang af pendling. I en analyse af livsgrundlaget i 36 danske regio-
ner udarbejdet af Oxford Research16 viser at, regionerne uden om storbyer-
ne har en daglig udpendling på op imod 20 % af arbejdsstyrken. Det bety-
der, at tidsforbruget på transport er forholdsvis stort for folk i landdistrik-
terne og yderområder samtidig med, at områderne affolkes i dagtimerne. 
 

Nedenstående tabel over beskæftigelsen i det primære fiskeri fordelt på de 
nye kommuner, viser en meget lille andel af beskæftigelsen i det primære 
fiskerierhverv i forhold til de øvrige erhverv. Samlet set var der 4.490 fuld-
tidsbeskæftigede i 2004 i forhold til 2.706.320 i alle erhverv svarende til 
0,17 %. Andelen er størst i Lemvig Kommune med en fiskeribeskæftigelse 
på 3,8 pct. af den samlede beskæftigelse, mens tabellens øvrige kommuner, 
med undtagelse af Læsø, ligger på omkring 1 pct. og derunder. 

Tabellen viser tilmed en betydelig pendling for nogle kommuner. Hjørring, 
Esbjerg og Kalundborg kommuner har størst tilpendling, mens Frederiks-
havn, Slagelse og Jammerbugt kommuner har størst frapendling. 
 
 

                                                 
16 Oxford Research for Landsplanafdelingen, Skov- og Naturstyrelsen, 2005. 
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Tabel 7 Beskæftigede i fiskeriet fordelt på nye kommuner, dagbeskæf-
tigede i forhold til natbeskæftigede, 2004 (over 50 besk.) 

 Dagbeskæft. I pct. af 
samlet 
beskæft. 
% 

Til/fra-
pendling 

Pendling i 
pct. af dag-
beskæft. % 

Lemvig 411 3,8 42 10,2 
Ringkøbing-
Skjern 

399 1,2 22 5,5 

Esbjerg 376 0,6 72 19,1 
Hjørring 373 1,1 78 20,9 
Frederikshavn 317 1,0 -74 -23,3 
Thisted 289 1,2 -24 -8,3 
Bornholm 259 1,3 16 6,2 
Norddjurs 129 0,9 10 7,8 
Holstebro 123 0,4 1 0,8 
Kalundborg 98 0,5 18 18,4 
Læsø 97 9,7 5 5,2 
Vordingborg 91 0,5 3 3,3 
Jammerbugt 74 0,4 -8 -10,8 
Gribskov 73 0,5 -3 -4,1 
Vejen 60 0,3 -4 -6,7 
Slagelse 55 0,2 -10 -18,2 
Lolland 55 0,3 -3 -5,5 
Skive 54 0,2 4 7,4 
Stevns 51 0,7 4 7,8 
Kilde: Danmarks Statistik og Danmarks Jordbrugsforskning   
 

Figur 16 viser beskæftigelsesudviklingen i en tiårsperiode. Den generelle 
beskæftigelsesudvikling i fiskeriområder som Frederikshavn, Grenå, Born-
holm, Lemvig, Kerteminde, Langeland og Morsø har de sidste ti år betydet 
et fald, hvorimod områder som Jammerbugt, Stevns og Skive haft en stig-
ning i beskæftigelsen generelt. 
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Figur 16 Udvikling i beskæftigelse i perioden 1994-2004 
 

 
Kilde: Danmarks statistik og Danmarks JordbrugsForskning 
 
Mange af fiskeriområderne har således formået at opretholde en positiv 
eller stabil beskæftigelsesudvikling. 

I Figur 17 nedenfor er anført ledigheden i fire af de største fiskerikommu-
ner sammenlignet med hele landet. Hanstholm har en ledighed lige under 
landsgennemsnittet, mens ledigheden i Hirtshals og Skagen er det dobbelte 
sammenlignet med landet som helhed. I samme del af landet kan der altså 
være betydelig forskel i ledigheden. 
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Figur 17 Ledige i pct. af arbejdsstyrken, udvalgte fiskerikommuner og 
hele landet 2005 
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Anm.: Kommunalstruktur 2005 
Kilde: Danmarks Statistik 
 
 
Arbejdsstyrken i de største fiskeriafhængige områder adskiller sig fra hele 
landet ved, at der er markant flere, der er selvstændige og færre, der er 
lønmodtagere. Denne tendens er især gældende for mænd, hvoraf mange er 
fiskere, men også blandt kvinderne ses der en større selvstændighedskultur. 
 
Erhvervsstrukturen i fiskeriområderne adskiller sig på flere områder fra 
erhvervsstrukturen i landet som helhed. Fiskeriet fylder væsentligt mere i 
disse kommuner og den offentlige sektor betydeligt mindre i forhold til 
hele landet. Det er dog andre erhvervsområder end fiskeri, der beskæftiger 
størstedelen af befolkningen i kommunerne. 
 
Af Figur 18 fremgår, at andelen af beskæftigede i de primære erhverv lig-
ger højere i fiskerikommunerne end i landet som helhed. Det samme gælder 
for fødevare- og drikkevareindustrien, mens den øvrige industri er underre-
præsenteret i fiskerikommunerne. Karakteristisk for yder- og landkommu-
nerne er der en andel inden for bygge- og anlægssektoren svarende til 
landsgennemsnittet. Endvidere ses også en høj andel beskæftigede inden 
for hotel- og restaurationsbranchen i fiskerikommunerne hvilket hænger 
sammen med at mange kyst- og landkommuner har et veludviklet turisme-
erhverv. 
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Figur 18 Erhvervsstrukturen i udvalgte fiskerikommuner og hele lan-
det i %, 2005 
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Anm.: Kommunalstruktur 2005. 
Kilde: Danmarks Statistik 
 
 
En kvalitativ interviewundersøgelse foretaget i to fiskeriområder17 viser at 
der som minimum kan identificeres to forskellige typer af områder. En type 
område der stadig er stærkt afhængig af fiskeriet og hvor fiskeriet har for-
mået at opretholde en stor produktion og følgeindustri samt områder der 
gennem en årrække har mærket nedgangen inden for fiskeriet. Den først-
nævnte gruppe er antalsmæssigt lille. Her spiller turismen ikke en større 
rolle i den lokale identitet ifølge undersøgelsen, mens det for den anden 
gruppe har været tvingende nødvendigt for lokalsamfundet at tænke nyt 
som et alternativ til fiskeriet, og hvor netop nærheden til havet udnyttes til 
turisme- og fritidsaktiviteter.  
 
 
Indkomst 
Der er stor forskel mellem de danske kommuners indkomst- og skatte-
grundlag, ligesom kommunerne ofte har en meget forskellig alderssammen-
sætning og social struktur. Hvis den enkelte kommune skulle finansiere 
sine udgifter selv, ville der derfor blive meget store forskelle i det offentlige 

                                                 
17 Fiskeriafhængige områder - de lokales syn på udviklingen, Operate (2006) for direktora-
tet for Fødevareerhverv 
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serviceniveau og skattetryk mellem kommunerne. Derfor er der indført et 
udligningssystem mellem kommunerne, som skal sikre, at det samme of-
fentlige serviceniveau medfører en ensartet skatteprocent uanset befolknin-
gens indkomst og kommunernes befolkningssammensætning. På landsplan 
forventes det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2007 at 
være på 19.060 € mens det i yderkommunerne og landkommunerne vil væ-
re henholdsvis 16.779 € og 17.047 €. 
 
 
Iværksættere og opstart af nye virksomheder i fiskeriområder 

Grundlaget for erhvervsudvikling og opstart af nye virksomheder der kan 
skabe vækst er generelt set også til stede i fiskeriområderne.  
 
De såkaldte vækstvirksomheder18 eksisterer i alle regioner. En undersøgel-
se foretaget af Danmarks Statistik viser, at andelen af vækstvirksomheder i 
forhold til alle overlevende virksomheder for hele Danmark 3,8 pct. Syd-
danmark tegner sig for 4,4 %, Midtjylland for 4,1 %, Nordjylland for 4,0 
%. Hovedstaden ligger på 3,6 % og Sjælland på 3,0 %. Den typiske 
iværksætter af vækstvirksomheder er mand, 42 år, har en erhvervsfaglig 
eller videregående uddannelse og har etableret sin virksomhed i selskabs-
form. Godt halvdelen af vækstiværksætterne har en erhvervsfaglig uddan-
nelse, mens hver tiende vækstiværksætter har en lang videregående uddan-
nelse. Han bor enten i Hovedstadsområdet, i Midtjylland eller i region Syd-
danmark.  90 pct. af vækstiværksætterne er mænd, og 10 pct. er kvinder.19  
 
I fiskeriområderne er der ofte en høj andel af faglært arbejdskraft i forhold 
til gennemsnittet, men andelen med videregående uddannelse er lavere end 
landsgennemsnittet. En undersøgelse20 af kompetenceniveauet (målt på 
indikatorer om Læring, de kreative og innovative kompetencer samt hand-
lingskompetencerne) hos borgere og virksomheder i fiskeriafhængige om-
råder viser, at borgernes læringskompetencer er markant lavere end lands-
gennemsnittet. I undersøgelsen anbefales det, at kompetenceniveauet øges 
blandt andet gennem målrettede uddannelsestilbud og øget samarbejde mel-
lem virksomheder og videninstitutioner. Der skal ske brobygning mellem 
iværksættertalenter og virksomheder med henblik på at fremme forarbejd-
                                                 
18 Vækstvirksomheder defineres her som virksomheder etableret i 5 år, har mindst 5 ansat-
te og en omsætning på 5 mio. kr.  samt har opnået en vækst i antal ansatte og omsætning 
på 60 % fra etableringsåret og 5 år frem. 
19 Erhvervs- og byggestyrelsen, Iværksættere og nye virksomheder, Nøgletal 2006, sep-
tember 2006 
20 Mussmann Research & Consulting, Regionalt kompetenceregnskab for vækstsamarbej-
det – de fiskeriafhængige områder, Februar 2005. 
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ning og markedsføring af fiskeriråvarer. Det anbefales endvidere at gen-
nemføre efter- og videre uddannelsesaktiviteter blandt ledige med videre-
gående uddannelse.  
 
For at udnytte iværksætterpotentialet i fiskeriområder bør uddannelses- og 
kompetenceniveauet øges, samarbejdsrelationerne styrkes, og det bør end-
videre overvejes at yde en særligt indsats målrettet mod kvinder.  
 
Turisme   
Turismen i Danmark er i vid udstrækning knyttet til kystområderne, herun-
der også til fiskeriområderne. En målrettet satsning på turisme nævnes ofte 
som oplagt for yderområdernes udvikling. 
 
Strukturudviklingen og Den Ny Regulering af fiskeriet forventes at føre til 
færre fartøjer og derved færre fiskere. Dette indebærer at der i fremtiden i 
stadig større udstrækning bliver behov for beskæftigelse i andre erhverv 
end i fiskeriet eller de erhverv, der er tilknyttet fiskeriet. Der kan forventes 
et behov for en diversificering af økonomien i områderne. Turisme herun-
der fiskerirelateret turisme anses for et fokusområde i udviklingen af yder-
områderne i Danmark 
 
En undersøgelse foretaget for Økonomi- og Erhvervsministeriet21 viser, at 
en række danske regioner har specialiseret sig inden for turisme. Regioner-
ne danner et bælte fra Nordjylland langs vestkysten til grænsen og fortsæt-
ter over Sydfyn og Lolland-Falster og Bornholm. Disse områder er i vid 
udstrækning sammenfaldende med yderområderne og fiskeriområderne i 
Danmark. 
 
De fremtidige muligheder for at udvikle turismeerhverve i fiskeriområderne 
vurderes som gode,hvis områderne formår at udnytte de trends der ses in-
den for turisme og oplevelsesøkonomien.  
 
Turismen er globalt set et erhverv med høj vækst. Fra 1990 til i dag er den 
globale turisme vokset med cirka 70 %.22 Turismen ændrer sig i takt med 
samfundsudviklingen som resultat af globaliseringen, teknologiudviklingen 
og de økonomiske og politiske forhold. 
 
Internationalt set kan der ikke peges på én overvejende trend, men flere 
forskellige trends, der heller ikke nødvendigvis peger i samme retning. Det-
te hænger sammen med, at turister repræsenter stort set alle befolknings-

                                                 
21 ECON Analyse 2006, Oplevelseserhvervene og deres geografi. 
22 Økonomi og Erhvervsministeriet. Redegørelse af 25. januar 2006 om dansk turisme. 
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grupper i alle aldre. Turisterne repræsenterer forskellige generationer, der 
har forskellige krav og forventninger til destinationen. Det er nødvendigt at 
gøre sig klart om man satser på endagsturister, enlige, familier eller grup-
pen af ældre turister. Fx kan den samme familie vælge en luksuriøs hotelfe-
rie og restaurantbesøg for næste gang at foretrække en mere simpel cam-
pingferie. 
 
Der forventes et større behov for turistmål hvor natur og kultur og livsstil er 
knyttet til et lokalområde, der kan tilbyde et rent miljø og opfylde individu-
elle behov på et højt kvalitetsniveau. Turister vil i stigende omfang søge 
efter oplevelser og gerne autentiske oplevelser med lokal kultur og nærhed 
til naturen. Det samme vil fx wellness og uddannelsesmuligheder, der giver 
mulighed for at forbedre personlige kompetencer under ferier.23 

 
Turismen i Danmark omsætter for over 8.859 mio. € og beskæftiger ca. 
100.000 fuldtidsansatte. Turismen i Danmark kan opdeles i  
 
• Kystferieturisme 
• Storbyturisme 
• Erhvervsturisme 
 
Hvor der de seneste år har været en vækst i storby- og erhvervsturismen, 
har kystferieturismen oplevet et mindre fald på 0,2 % i perioden 2000-2005 
målt i antal overnatninger24. Kystferieturismen udgør dog fortsat langt den 
største økonomi i den danske af turisme. 
 

Tabel 8 Kystferieturismen står for langt størstedelen af turismeomsæt-
ningen i Danmark (2004) 

 
Turisme Overnatninger % Omsætning % 
Kystferie 87 62 

Storby 8 14 
Erhverv 5 24 
Total 100 100 

Kilde: VisitDenmark, her fra Økonomi- og Erhvervsministeriet (2006) 
 

                                                 
23European Travel Commission, Tourism Trends for Europe, marts 2004. 
24 Økonomi og Erhvervsministeriet. Redegørelse af 25. januar 2006 om dansk turisme,  



 
 

 104

Kundegrundlaget for kystferieturismen er hjemme- og nærmarkederne, 
hvor langt de fleste kører i egen bil til destinationerne. I 2004 stod dansker-
ne for 45 % og tyskerne for 40 % af overnatningerne. Den seneste tiårs 
nedgang i antallet af tyske turister har særligt påvirket kystferieturismen. 
Tyskerne opholder sig kortere tid i Danmark – et fald fra 14 til 10 dage de 
seneste 10 år. Antallet af familier med børn er faldet og gennemsnitsfamili-
en var i 1996 på 4,7 personer mod gennemsnitlig 3,9 personer i dag. 
 
Hertil kommer, at konkurrencen fra kystferieturisme i Østeuropa er skærpet 
i en periode hvor tyskernes købekraft har været faldende. At faldet i kystfe-
rieturismen ikke har været større end det er skyldes et stigende antal dan-
skere vælger kystferieturisme i hjemlandet samt et svagt stigende antal turi-
ster fra Norge, Sverige og Holland.25 
 
Som led i udviklingen af turismen har regeringen som turismepolitisk mål, 
at øge innovationsaktiviteten i erhvervet særligt inden for kystferieturismen. 
Denne styrkelse skal bl.a. ske gennem konkrete projekter samt udstykning 
af sommerhusgrunde. 
 
Regeringen vil medfinansiere en ekstraordinær indsats for at udvikle og 
markedsføre nye former for kystferie. Indsatsen skal bl.a. bygge på regio-
nale styrker. Der er afsat midler til konkrete samarbejdsprojekter hvilket fx 
kan være projekter inde for aktiv ferie og velvære (wellness) samt projekter 
der forlænger kystferiesæsonen. 
 

2.8.3 Udviklingstendenser 
 
Sammenfattende kan det konstateres, at landkommunerne og særligt yder-
kommunerne på en række områder ikke har oplevet den samme positive 
udvikling som resten af landet, idet de har været præget af en stagnerende 
og på nogle områder negativ udvikling. 
 
I henhold til den nationale politik for regional udvikling og udvikling af 
landdistrikterne skal Danmark være i balance så der er gode og attraktive 
muligheder for bosætning og erhvervsudvikling i hele landet. En række 
regionalpolitiske og socioøkonomiske tiltag understøtter en sådan balance-
ret udvikling. Det må dog forudses, at de seneste års udvikling som beskre-
vet i de foregående afsnit vil fortsætte, hvilket medfører at især yderområ-
der kan få vanskeligt ved at bevare beskæftigelsen og vil opleve en ned-
gang i befolkningen med mindre de evner at fastholde, tiltrække eller skabe 
nye arbejdspladser og bosætning. Fiskerifondsprogrammet skal bidrage til 
                                                 
25 Ibid side 6. 
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at fiskeri og akvakultur igen bliver en dynamo for udviklingen i fiskeriom-
råderne, også for at Danmark kan opretholde eller forbedre balancen særligt 
mellem yderområder med fiskeri og fiskersamfund og resten landet. 
 

2.9 SWOT-analyse af fiskeri- og akvakultursektoren 
 
SWOT- analysen er en overordnet vurdering af sektorens styrker, svaghe-
der, muligheder og trusler. Afsnittet er således en sammenfatning af situati-
onsbeskrivelsen og de udviklingstendenser, der er beskrevet. Analysen føl-
ger modellen som anført i kapitel 4, hvor sektoren ses som en værdi og pro-
duktionskæde samt fiskeriområderne; 

 
 
Hvad angår analysen af fiskeriområderne er der tale om en generel vurde-
ring idet områderne udover nogle fælles træk også dækker over en række 
væsentlig forskelle. For at forfine analysen er der anvendt en model, der 
opdeler områderne i 3 hovedelementer; de fysiske, de sociokulturelle og de 
økonomiske.  
 
Endelig er der foretaget en samlet generel vurdering af sektoren og områ-
derne som indledning til analysen.  
 
Styrker: 
 
• Stærk tradition for fiskeri og dam-

brug 
• Uddannelse og kompetenceudvik-

ling i fokus 
• Stor efterspørgsel efter fisk og skal-

dyr 
• Øget bevidsthed om kvalitet 
• God kontrol som giver relativ god 

overholdelse af regler  
• God geografisk placering i forhold 

til fiskeressourcer 
• Omstillingsparat forarbejdningssek-

tor 

Svagheder: 
 
• Opdelt branche stiller store krav til 

samarbejde 
• Mange små enheder 
• Langsigtet planlægning vanskelig i 

primærerhvervet 
• Højt omkostningsniveau 
• Få uddannelsesmuligheder i fiskeri-

områder 
• Image i relation til miljø og overfiske-

ri 
 

Råvareforsyning 
- Fiskeri  
- Akvakultur 
- Havne 
- import 

 
Forarbejdning Afsætning og 

markedsføring 
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• Opererer globalt 
• Fisk har et godt image som sund 

mad 
 
Muligheder: 
 
• Øget fokus på kvalitet 
• Uddannelse - og kompetenceudvik-

ling 
• Forbedret logistik 
• Strategiske alliancer med fokus på 

hele værdikæden  
• Sporbarhed 
• Forbedre image bl.a. i forhold til 

miljø og bæredygtighed 
• Udvikling af miljøteknologi især i 

akvakultur 
 
 

Trusler: 
 
• Manglende fødevaresikkerhed vil 

påvirke hele sektoren 
• Image i relation til miljø og kvalitet 
• Relativt lavt uddannelsesniveau 
• Ikke konkurrencedygtig på pris og 

kvalitet 
• Mangel på arbejdskraft (rekruttering 

og genrationsskifte) 
• Svigtende råvareforsyning 
• Udvikling i flådestruktur i forhold til 

opretholdelse af fiskeriområder 
 

 
 
 

Tabel 9 Råvareforsyningen – styrker, svagheder, muligheder og trusler 

 
 
Styrker: 
Generelt: 
• Stærk tradition for fiskeri og dambrug 
• Uddannelse og kompetenceudvikling i fokus 
• Stor efterspørgsel efter fisk og skaldyr 
• Øget bevidsthed om kvalitet 
• God kontrol som giver relativ god overholdel-

se af regler  
Fiskeri: 
• Stor diversitet af arter og fiskerimuligheder 
• Danmark godt placeret mellem fiskebestande-

ne i Nordatlanten og Østersøen og markedet i 
EU 

Akvakultur: 
•  Miljøteknologi veludviklet 
• Førende inden for fiskefoder 
• Globale kompetencer inden for udstyrssekto-

ren 

 
Svagheder: 
Generelt: 
• Opdelt branche stiller store krav til samarbejde 
• Mange små enheder 
• Langsigtet planlægning vanskelig 
• Høj omkostningsniveau 
Fiskeri: 
• En stor del af bestandene er overfiskede 
• Image relateret til overfiskeri, sorte fisk og 

udsmid 
• Fiskeriforvaltningen (national såvel som i EU) 

medvirker til at skabe ustabile fiskeri- og pro-
duktionsmuligheder, ineffektivitet og dårlig 
udnyttelse af fiskerimulighederne  

• Fiskeriflåden er gammel og til dels umoderne 
• Arbejdsmiljø med forholdsvis mange arbejds-

ulykker 
• Meget lille egenkontrol nødvendiggør stort og 
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Import: 
• Danmark godt placeret mellem fiskebestande-

ne i Nordatlanten og Østersøen og markedet i 
EU 

Havne: 
• Konkurrencedygtige større havne 
• Nærhed til fiskeressourcer 
• Fleksibilitet 
 
 

administrativt tungt offentligt kontrolsystem 
• Usikre data om fangster  
Akvakultur: 
•  Problemer med image relateret til miljø-

spørgsmål 
•  Konfliktforhold til lokale myndigheder 
Havne 
• Svage led i kølekæden 
• Rekruttering af arbejdskraft 
• Dårlig økonomi i mange især mindre havne 
 

 
Muligheder: 
Generelt: 
• Øget fokus på kvalitet 
• Uddannelse - og kompetenceudvikling 
• Forbedret logistik 
• Strategiske alliancer med fokus på hele værdi-

kæden  
• Sporbarhed 
• Forbedre image bl.a. i forhold til miljø og bæ-

redygtighed 
Fiskeri: 
• Øgede fangstmuligheder ved reduceret fiskeri-

tryk på bundfisk 
• Udvikling af metoder og praksis der reducerer 

miljøpåvirkning 
• National forvaltning der muliggør langsigtet 

optimal udnyttelse af fiskerimuligheder  
• Forøget forarbejdning på fartøjer  
• Forøget samarbejde mellem fiskeri og forsk-

ning om optimal udnyttelse af ressourcerne. 
• Certificering af fiskerier  
• Nye arter 
Akvakultur: 
• Systemeksport – akvakultur 
• Nye arter 
• National forvaltning der muliggør langsigtet 

optimal udnyttelse af produktionsmuligheder-
ne 

• Forøget samarbejde mellem akvakultur og 
forskning om optimal produktion 

• Forøget forarbejdning på produktionsstedet 
• Certificering af produktionsmetoder  
• Udvikling af metoder og praksis der reducerer 

 
Trusler: 
Generelt: 
• Manglende fødevaresikkerhed vil påvirke hele 

sektoren 
• Dårligt image i relation til miljø og kvalitet 
• Ikke konkurrencedygtig på pris og kvalitet 
• Mangel på arbejdskraft (rekruttering og genra-

tionsskifte) 
Fiskeri: 
• Overfiskeri 
• Miljøkrav som ikke umiddelbart kan opfyldes 
• Miljøændringer (klima) 
• Flåden reduceres til et niveau der ikke er til-

strækkelig til at sikre den lokale infrastruktur 
• Dårlig forvaltning 
Akvakultur: 
• Miljøkrav, som ikke umiddelbart kan opfyldes 
• Finansiering af væksten 
Import: 
• Importrestriktioner 
Havne: 
• Færre fartøjer og dermed mindre aktivitet. 
• Manglende fiskeressourcer (råvarer) 
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miljøpåvirkning 
• Stigende efterspørgsel efter fisk 
Import: 
• Danske opkøbere og producenter ofte i stand 

til at betale attraktiv pris. 
Havne: 
• Forbedret infrastruktur og service 
• Ændre struktur og organisering  
• Investeringer, bl.a. kølekæde 
• Samlet plan for udnyttelse af havneområde 
 

Tabel 10 Den danske fiskeindustri – styrker, svagheder, muligheder og 
trusler i forarbejdning og afsætning. 
 
 
Styrker: 
• Danmark godt placeret mellem fiskebestande-

ne i Nordatlanten og markedet i EU  
• Stærk position som forarbejder af primære 

råvarer og som underleverandør af halvfabri-
kata til udenlandsk forarbejdning 

• Stort produkt og branchekendskab 
• Sektoren omstillingsparat 
• Godt købmandsskab 
• Sektoren opererer globalt   
• Dansk fiskeindustri har som helhed det brede-

ste produktproduktsortiment blandt alle EU 
lande 

• Fisk kan markedsføres som en sund fødevare 
• Global efterspørgsel efter fisk stigende 
 
 

 
Svagheder: 
• Afhængighed af svingende råvareforsyning 

fra Danmark og Nordatlanten 
• Kompleksiteten af EU’s toldpolitik begrænser 

råvarepotentialet og herigennem sektorens 
vækstmuligheder  

• Fiskeriforvaltningen medvirker til at skabe 
ustabil råvareforsyning, dyre råvarer og opti-
merer ikke kvalitet 

• Heterogenitet vedr. grænseværdier i forbin-
delse med fødevaresikkerhed i EU 

• Differentieret branche med begrænset samar-
bejde 

• Står mindre godt i afsætningen til detailkæder 
• Sektorens image hos danske forbrugere er 

svag, herunder i forhold til miljø og forvalt-
ning af havets ressourcer 

• Danske forbrugere har negative holdninger til 
fisk hvad angår ben, lugt og besværlig tilbe-
redning 

 
 
Muligheder: 
• Forøget import af opdrættede fiskearter, fx 

tilapia og catfish 
• Kombinere outsourcing med sourcing af råva-

rer 
• Forøget forarbejdningsgrad gennem produkt-

 
Trusler: 
• Konkurrence på EU- og verdensmarkedet fra 

lande med lave lønomkostninger 
• Svigtende råvaretilførsler 
• Forbedrede transportmuligheder for fersk fisk 

og herigennem direkte eksport fra nordatlanti-
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udvikling, forøget indhold af teknologi og vi-
den, satsning på bekvemmelighed i tilbered-
ningen og satsning på funktionelle fødevarer 

• Satsning på fersk fisk, herunder logistik i rela-
tion til fersk fisk, dvs. kølekæden 

• Satsning på lynfrossen fisk eller et ”superkva-
litetskoncept” inkl. sporbarhed og som kan 
dokumenteres 

• Forøget samarbejde mellem fiskeindustri og 
forskning om produktudvikling og innovation 

• Styrke industriens grundlag for forøget forar-
bejdningsgrad gennem løbende uddannelses - 
og kompetenceindsats 

• Afsætningssamarbejde med henblik på at imø-
degå detailkædernes efterspørgsel efter store 
vareleverancer og herigennem udnytte det 
brede danske produktsortiment  

• Producer hvad forbrugerne ønsker - imødekom 
individuel efterspørgsel.  Åbenhed overfor 
kunde- og forbrugerkrav.  

• Opret et market intelligence system for hele 
branchen med fokus på markedsinformation 
og overvågning af kunde og forbrugerkrav 

• Vidensdeling og netværksdannelse 
• Forøget afsætning til food service 
• Forøget afsætning og markedsføring på nye 

markeder, fx Østeuropa og Kina 
• Prisdifferentiering gennem øko-mærkning 
 

ske lande udenom Danmark til EU 
• Risiko i forbindelse med fødevaresikkerhed 
• Problemer med rekruttering af arbejdskraft 
• Koncentration i detailhandelen skaber efter-

spørgsel efter større vareleverancer end hvad 
en række mindre danske virksomheder er i 
stand til at levere 
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Tabel 11 Fiskeriområder – styrker, svagheder, muligheder og trusler 
 
Område- 
elementer Styrker Svagheder 

 
• Stabil fiskerisektor i nogle områ-

der 
• Stor turismesektor i nogle områder 

som alternativ til fiskeri 
• Solid tradition for fiskeri 
• Havne som potentielle vækst-

motorer.  
• Let adgang til hav/vand 
 

 
• Enkel erhvervsstruktur, følsom 
• Manglende innovation i erhvervslivet 
• Strukturproblemer omkring havnene 

(organisering) 
• Mangler dynamoer som universiteter, 

andre læreanstalter og forskningsmil-
jøer.  

Muligheder Trusler 

 
Ø

ko
no

m
i o

g 
er

hv
er

v 

• Styrke havnens konkurrenceevne 
• Styrke turismen og fritidsaktivite-

ter bl.a. gennem nye koncepter 
• Anvende informationsteknologi  

med henblik på innovation og be-
skæftigelse 
• Øget samarbejde med og koordi-

nering mellem havne og brancher 
• Omstille traditionelle erhverv  
• Fremskynde generationsskifte i 

fiskeri- og akvakultursektoren. 
 
 

• Manglende rekrutteringsevne bl.a. til 
fiskeri- og akvakultursektoren 

• Nedgang i fiskeri; landinger, havn, 
forarbejdning 

• Nedgang i fiskeressourcen/overfiskeri 
• Tab af fiskerettigheder 
• Outsourcing (forarbejdning baseret på 

arbejdskrævende produktion flytter til 
udlandet) 
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Styrker Svagheder 

• Høj beskæftigelse i nogle områder 
• Gode betingelser for turisme; fiske-

risamfund (høj kulturhistorisk værdi)
• Social kapital; Stor selvstændig-

hedskultur 
 

• Faldende befolkningstal/afvandring 
• Faldende antal arbejdssteder inden for 

sektoren 
•  Relativ stor ledighed i nogle områder 
•  Få uddannelsesmuligheder 
•  Human kapital; Relativt lavt uddannel-

sesniveau 
•  Høj gennemsnitsalder i fiskeriet 
 

Muligheder Trusler 

 
So

ci
o-

ku
ltu

r 

• Høj gennemsnitsalder i fiskeriet  
• Udvikle og bevare havn og fisker-

samfund som attraktion 
• Styrke rekruttering og sektorens 

image 
•  Højne uddannelses- og kompeten-

ceniveau 
•  Højne det offentlige serviceniveau 
 
 

•  Fiskeri og fiskersamfund som attraktion 
forsvinder 

•  Fald i beskæftigelse i fiskeri- og akva-
kultursektoren på grund af outsourcing  

• Nedbrydning af lokale strukturer som 
følge af globaliseringen 

 

Styrker Svagheder 

• God geografisk beliggenhed i for-
hold til EU-markedet og fiskeres-
sourcen. 

•  Gode betingelser for turisme; natur; 
havet, lystfiskeri 

• Natur som bosætningspræference 
• Relativt billige huse for bosætning 
 

• Manglende servicetilbud 
 
 

Muligheder Trusler 

 
Fy

si
sk

e 

• Kyst og hav som attraktion for bo-
sætning 

 

• Miljø/forurening af vandmiljø, klimafor-
andringer 

• Færre fartøjer og fiskerihavne  
• Nedgang i fiskeressourcen 
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3. Miljøvurdering af programmet 
 
 

3.1. Indledning 
 
I medfør af EU-parlamentets og Rådets direktiv 2001/42 EF af 27. juni 
2001 skal der gennemføres en vurdering af bestemte planer og program-
mers indvirkning på miljøet. Det nationale grundlag for miljøvurderingen 
er lov nr. 316 af 5. maj 2004 om miljøvurdering af planer og programmer 
med tilhørende vejledning fra Miljøministeriet, juni 2006. 
 
På grundlag heraf samt med henvisning til gennemførelsesbestemmelser for 
Fiskerifonden, anneks I, part A vurderes det, at den nationale implemente-
ring af EFF-programmet skal omfatte en miljøvurdering. Miljøvurderingens 
omfang skal afpasses programmets detaljeringsniveau.  
 
Vurderingen omfatter ikke nye undersøgelser, men bygger på kendt og til-
gængelig viden om fiskeri- og akvakultursektoren. Miljøvurderingen inde-
holder en kvalitativ beskrivelse af sektorens påvirkning af miljøet og en 
vurdering af ændringer i miljøpåvirkningen som følge af programmets im-
plementering. 
 
3.1.1. Plan og partnerskabsproces 
 
I henhold til forordningen om den europæiske Fiskerifond, skal der i som 
led i planprocessen etableres et partnerskab. Som det fremgår af program-
met (kapitel 6 om partnerskab og kommunikation) har processen forløbet 
fra januar 2006 med work-shop for interessenter, konference i maj, dialog 
med Overvågningsudvalget og Kommissionen, bilaterale møder med bl.a. 
Miljøministeriet, Arbejdsmiljørådene (for både fiskeri og industri) samt 
skriftlig høring om programudkast. Et udkast til miljøvurdering indgik i det 
udkast til program, der var i offentlig høring i oktober 2006. På baggrund 
heraf og efterfølgende konsultationer med Miljøministeriet er miljøvurde-
ringen blevet forbedret og udbygget. 
 
Miljøvurderingen vil herefter blive sendt i offentlig høring i henhold til de 
særlige regler der gælder for miljøvurdering af planer og programmer. 
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3.1.2. Miljøvurderingens tilblivelse 
 
Der er meget få undersøgelser, der har set på fiskeri- og akvakultursekto-
rens samlede miljøpåvirkning. Langt de fleste undersøgelser omhandler de 
direkte og indirekte påvirkninger af selve fangstoperationen eller akvakul-
turproduktionen, mens meget få undersøgelser har set på miljøpåvirkningen 
i hele værdikæden fra hav til bord. En af de få undersøgelser er udarbejdet 
af Mikkel Thrane (Thrane M (2004): Environmental Impacts from Danish 
Fish Products. PhD afhandling. Aalborg Universitet)26.  
 
Mikkel Thrane konkluderer, at energiforbruget har en central rolle for den 
samlede miljøpåvirkning. Han peger specielt på energiforbruget i selve 
fiskeriet (brændstofforbruget i forbindelse med fangst af fisk) og i resten af 
produktkæden fra fisken landes til forbruger. 
 
Nedenstående status på fiskeri- og akvakultursektorens miljøpåvirkning er 
for en stor del baseret på Mikkel Thranes arbejde, på analyser fra Det Inter-
nationale Havundersøgelsesråd (ICES) og oplysninger fra Danmarks Fiske-
riundersøgelser. 
 

3.1.3. Forhold til andre planer og programmer 
 
Programmet for udvikling af den danske fiskeri- og akvakultursektor 2007 
– 2013 repræsenterer implementeringen af EFF i Danmark og er udarbejdet 
i overensstemmelse med fiskerifondens overordnede målsætning og strate-
gien for den danske fiskerisektor 2007 – 2013. 
 
Programmets væsentligste relationer til andre programmer og initiativer er 
beskrevet i programmets kapitel 1.  
 
Der henvises særligt til afsnittet om natur og miljøhensyn, og sammenhæn-
gen til landdistriktsprogrammet og strukturfondsprogrammerne (særligt 
regionalfondsprogrammet) kan have sammenhæng og synergi til dette pro-
gram i kystnære fiskeriområder eller områder, hvor fiskeindustri og akva-
kultur er lokaliseret.  
 

                                                 
26 Undersøgelsen bygger på MECO-analyser (Material/Energy/Chemials/Other exchanges) 
og livsscyklusanalyser af danske fiskeprodukter. 
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Endvidere skal fremhæves den Ny Regulering af dansk fiskeri. Formålet 
med den Ny Regulering er. inden for rammerne af den fælles fiskeripolitik, 
at skabe grundlag for, at den enkelte fisker får bedre mulighed for at drive 
et fiskeri, der passer til hans fartøj og fangstmetoder, at sikre fiskeriets sam-
lede indtjeningsgrundlag, og at iværksætte og udvikle et reguleringssystem, 
der fremmer en mere bæredygtig udnyttelse af fiskebestandene, først og 
fremmest ved at begrænse udsmid af fisk. 
 

3.1.4. Nationale og internationale miljømål i fiskeripolitikken 
Miljøhensyn indgår som en integreret del af grundlaget for programmet, 
idet Rådets Forordning om Den Europæiske fiskerifond har som væsentlig-
ste mål, at forbedre mulighederne for at gennemføre EU’s fælles fiskeripo-
litik om en bæredygtig udvikling og udnyttelse af de akvatiske ressourcer 
og akvakulturen, der på en afbalanceret måde tager hensyn til de miljømæs-
sige, økonomiske og sociale aspekter. 
 
Formålet med den Europæiske Fiskerifond (EFF) er at: 
 

• støtte den fælles fiskeripolitik og akvakultur for at sikre en bære-
dygtig økonomisk, miljømæssig og social udvikling, 

• fremme en bæredygtig balance mellem ressourcerne og fiskerflå-
dens fiskerikapacitet, 

• styrke driftsstrukturenes konkurrenceevne og udviklingen af øko-
nomisk levedygtige virksomheder i fiskeri- og akvakultursektoren, 

• fremme beskyttelsen og styrkelsen af miljøet og naturressourcerne, 
hvor det vedrører fiskerisektoren, 

• tilskynde til bæredygtig udvikling og forbedring af livskvaliteten i 
områder med aktiviteter i fiskerisektoren, 

• fremme ligestilling mellem mænd og kvinder ved udvikling af fi-
skerisektoren og fiskeriområderne. 

 
De overordnede rammer for fiskeripolitikken er fastlagt gennem en række 
FN og multilaterale aftaler og omfatter såvel international som nationale 
farvande. De vigtigste aftaler er:  
 
• FN’s Havretskonvention,  
• Aftalen om fælles fiskebestande og stærkt vandrende fiskebestande 
• Johannesburg Deklarationen om Bæredygtig Udvikling (herunder spe-

cielt vedtagelsen af målsætningen om at MSY (maksimum sustainable 
yield) skal være opfyldt senest 2015) og  

• FAO’s kodeks for ansvarligt fiskeri. 
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Forvaltningen af fiskeriet er EU kompetenceområde og sker gennem den 
fælles fiskeripolitik (CFP, Common Fisheries Policy). Oprindelig var den 
fælles fiskeripolitik rettet mod at maksimere udbyttet fra de kommercielle 
fiskebestande. Med reformen af fiskeripolitikken i 2002 - og i overens-
stemmelse med internationale konventioner og aftaler - integreredes de 
miljømæssige aspekter af fiskeri i fiskeripolitikken, og EU's politik er i dag 
at sikre en økonomisk, social og økologisk udvikling af fiskeriet.   
 
Fiskeripolitikken adresserer således ikke kun fiskeriets påvirkning af de 
kommercielle fiskebestande, men også bifangstproblemstillingen og fiske-
riets mekaniske påvirkning af havbunden. 
 
Reduktionen i fiskeriindsatsen og de specifikke tiltag søges i den fælles 
fiskeripolitik nået ved hjælp af: 
 
• Bevarelsesforanstaltninger, hvor udvikling og implementering af for-

valtningsplaner, som sikrer en gradvis reduktion af fiskeriindsatsen 
gennem direkte begrænsninger i indsatsen og indirekte gennem fast-
læggelse af kvoter. Brugen af direkte begrænsninger i fiskeriindsatsen 
blev styrket med reformen af den fælles fiskeripolitik i 2002 og indgår 
nu i forvaltningsplaner omfattende de fleste væsentlige danske demer-
sale fiskerier. Der er over de seneste år sket en betydelig reduktion i fi-
skeriindsatsen i de fleste demersale fiskerier, og de seneste videnskabe-
lige bestandsvurderinger viser også, at fiskedødeligheden på en række 
demersale arter er faldet.  

• Kontrolforanstaltninger som vanskeliggør omgåelse af regler. Der er de 
seneste år sket en betydelig opstramning på kontrolområdet. 

• Strukturtiltag som støtter en bæredygtig udvikling især gennem tiltag 
som reducerer flådekapaciteten. Fiskerifonden og dermed programmet 
er en del at strukturpolitikken. 

 

3.2. Resumé 
 
Samlet peger miljøvurderingen på, at det er det primære fiskeri, der er den 
væsentligste faktor for miljøet. Der er et betydeligt energiforbrug hvortil 
kommer overudnyttelse af visse bestande, fysisk påvirkning af havbunden 
som følge af bundskrabende redskaber, utilsigtet bifangst samt udsmid. 
 
Set ud fra en værdikædebetragtning anses energiforbruget at have en cen-
tral rolle i den samlede miljøpåvirkning. Brændstofforbruget er især for-



 
 

 116

bundet med fiskeriet, transport og køling. Kølebehovet er størst i detailled-
det og hos forbrugeren. 
 
Miljøbelastningerne fra forarbejdningsindustrien er begrænset, idet der dog 
kan være dele af branchen, der med fordel kan udvikle renere teknologier, 
fx af hensyn til forbedring af spildevand eller reduceret energi- og vandfor-
brug.  
 
Miljøvurderingen omfatter en beskrivelse af status for miljøet og en vurde-
ring af programmets virkninger på en række miljøområder; Folkesundhed, 
biodiversitet, flora og fauna, jord, vand og luft samt kultur. 
 
Et af de væsentligste mål med Den Europæiske Fiskerifond, som danner 
grundlaget for det danske program, er økonomisk, social og miljømæssig 
bæredygtighed i sektoren og det danske program har som vision at skabe 
rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske fiskeri og 
akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensyn til målet om 
regional udvikling og bæredygtighed.   
 
Programmets støtteordninger er således i vidt omfang orienteret mod miljø-
forhold og aktiviteter som kan udvikle sektoren uden at øge fiskeri- og 
akvakultursektorens miljøpåvirkninger pr. produceret enhed. En række for-
anstaltninger i programmet har til formål at reducere sektorens negative 
påvirkning af miljøet, herunder også arbejdsmiljøet. En betydelig kvantita-
tiv forøgelse af produktionen, eksempelvis inden for akvakultur, vil dog 
kunne medføre øgede udledninger til miljøet. 
 
Den samlede bedømmelse viser at programmet vil medføre positive og i 
nogle tilfælde væsentlige positive effekter. Det gælder af hensyn til biodi-
versitet, flora og fauna men også sikringen af kulturarven i små fiskerisam-
fund forventes programmet at ville påvirke i en positiv retning. 
 

3.3. Områder der kan blive berørt af planen 
 
De områder der kan blive berørt af planen er  
 

1. Farvande/havområder, der udnyttes af danske fiskere til fiskeri,  
2. kystområder med fiskerihavne 
3. områder med lokalisering af fiskeforarbejdningsvirksomheder 
4. områder med lokalisering af akvakultur 
5. områder omfattet en lokal udviklingsplan til bæredygtig udvikling 

af fiskeriområder  
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Ad 1 Farvande 
 
De danske fiskeres fangster foregår som hav eller kystfiskeri i de omkring-
liggende farvande samt i fjorde. Indlandsfiskeriet i søer og lignende er uden 
kommerciel betydning. 
 
Fangsterne fra danske fiskere fordeler sig på farvande som vist i figuren 
nedenfor. De er altså disse vandområder, der potentielt vil blive miljømæs-
sigt påvirket af fiskeriet. Tabellen siger ikke noget om fordelingen af mil-
jøpåvirkningen, der er afhængig af en række faktorer blandt andet hvilke 
fangstredskaber og -metoder der benyttes. Det fremgår af tabellen at langt 
størstedelen af fangsterne sker i Nordsøen. 
 

Tabel 12 Danske fiskeres fangster fordelt på farvande 2005 

Far-
vande 

Alle Nord-
søen 

Skage-
rak 

Østli-
ge 
Øster-
sø 

Katte-
gat 

Ring-
kø-
bing 
og 
Nis-
sum 
fjorde 

Lim-
fjor-
den 

Bælt-
havet 
og 
vestli-
ge 
Øster-
sø 

Øre-
sund 

Ise-
fjor
den 

Mæng-
de i 
tons 

910.589 561.231 81.159 53.732 43.312 393 54.137 51.089 4.552 589 

Kilde: Fiskeridirektoratet, Fiskeri statistisk årbog 2005 
 
Udover havmiljøets påvirkning som fra selve fiskeriet og luftens påvirk-
ning som følge af forbrænding af fossile brændstoffer fra fiskefartøjer vil 
det akvatiske miljø derudover kunne påvirkes positivt gennem foranstalt-
ninger til beskyttelse af flora og fauna i samme områder. 
 
 
Ad 2 Kystområder med fiskerihavne 
 
I programmets kapitel 2 er vist en opgørelse af danske fiskerihavne og lan-
dingssteder efter værdien af landinger. Det fremgår af kortet at de største 
danske fiskerihavne er lokaliseret i det vestlige Danmark, fra Skagen i nord 
og ned langs den jyske vestkyst. Strukturudviklingen vil bevirke større men 
færre fiskerihavne, der er i stand til at modtage og håndtere større fangster 
på et miljømæssigt forsvarligt grundlag. 
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Ad 3 områder med lokalisering af fiskeforarbejdningsvirksomheder 
 
Den danske fiskeindustri er i overvejende grad lokaliseret i Jylland hvor ca. 
80 % af industriens arbejdssteder findes og beskæftiger knap 85 % af den 
samlede beskæftigelse i sektoren. Hertil kommer Bornholm med 17 ar-
bejdssteder i 2004 og 14 arbejdssteder på de øvrige østlige øer. 
 
 
Tabel 13 Antal arbejdssteder og beskæftigede i fiskeindustrien fordelt 
på amter (pr. 30.11. 2004) 
 

Region 
(amter indtil 1. januar 2007) 

Antal arbejds-
steder 

Antal beskæftige-
de 

Hovedstaden, København og Roskil-
de 

5 30 

Frederiksborg, Vestsjælland og Stor-
strøm 

9 100 

Bornholm 17 409 
Århus, Vejle og Fyn 19 815 
Sønderjylland og Ribe 18 1.099 
Ringkøbing og Viborg 37 1.408 
Nordjylland 43 1.596 
Total 148 5.802 
Note: Total omfatter 345 beskæftigede i diskretionrelaterede amter.  
Det bemærkes at tabellen ikke kan sammenlignes med nøgletallene for akvakultur i kapitel 
2.  
Kilde: Fiskeridirektoratet, Fiskeri statistisk årbog 2005 
 
 
Ad 4 Områder med lokalisering af akvakultur 
 
Den danske akvakultursektor er ligesom fiskeindustrien primært lokaliseret 
i jylland. Der er hovedsageligt tale om dambrug og anden opdræt i tilknyt-
ning til danske åer. Således er kun 15 ud af 269 arbejdssteder lokaliseret 
uden for Jylland.  
 
Tabel 14 Antal arbejdssteder og beskæftige i akvakultur (pr. 30.11. 
2004) 
 

Region 
(amter indtil 1. januar 2007) 

Antal arbejds-
steder 

Antal beskæftige-
de 

Hovedstaden, København og Roskil- 1 … 
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de 
Frederiksborg, Vestsjælland og Stor-
strøm 

13 … 

Bornholm 1 … 
Århus, Vejle og Fyn 68 202 
Sønderjylland og Ribe 54 165 
Ringkøbing og Viborg 101 265 
Nordjylland 31 69 
Total 269 798 
Note: Totalt omfatter 97 beskæftigede i diskretionsrelaterede amter. 
 Det bemærkes at tabellen ikke kan sammenlignes med nøgletallene for akvakultur i kapitel 
2.  
Kilde: Fiskeridirektoratet, Fiskeri statistisk årbog 2005 
 
 
Ad 5 Områder omfattet en lokal udviklingsplan til bæredygtig udvik-
ling af fiskeriområder 
 
Det kan ikke på programniveau angives hvilke områder de lokale udvik-
lingsplaner vil omfatte. Områderne identificeres ud fra en nærmere fastlagt 
procedure hvor beslutningerne om områdernes nærmere afgrænsning sker 
lokalt.  Det er dog, et forordningskrav, at aktiviteterne i de lokale strategier 
sker i områder der har  
 

• en lav befolkningstæthed, 
• nedgang i fiskeriet, 
• små fiskersamfund. 

 
 
 

3.4. Status over miljøtilstanden og sektorens miljøpåvirkning 
 

3.4.1. Råvareforsyning 
Råvareforsyningen til den danske fiskeindustri kommer fra tre kilder: dan-
ske fiskeres landinger i Danmark, dansk akvakultur og import. Miljøvurde-
ringen omfatter kun de to første kilder, idet import stort set ikke er omfattet 
af programmet. 
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Fiskeri  
Fiskeriets påvirkning af havmiljøet kan inddeles i direkte og indirekte ef-
fekter. De direkte effekter omfatter den dødelighed fiskeriet påfører havets 
organismer samt den mekaniske påvirkning af især havbunden. Indirekte 
effekter er især forbundet med emission relateret til energiforbrug samt 
længerevarende ændringer i økosystemets struktur, som følger af de direkte 
påvirkninger. 
 
De vigtigste effekter af fiskeri er: 
 
Brændstofforbruget og den dertil forbundne frigivelse af bl.a. CO2 og NOx, 
har en central rolle i fiskeriets påvirkning af miljøet. Brændstofforbruget 
varierer meget afhængig af fartøjsstørrelse og fiskeredskab. For eksempel 
bruger en bomtrawler langt mere brændstof pr. kg fanget fladfisk sammen-
lignet med snurrevod. Brændstofforbruget varierer også meget i forhold til 
målarten. 
 
Overfiskning. For mange af fiskebestandene i danske farvande er fiskedø-
deligheden væsentligt over det niveau (50 til 200 %), som det Internationa-
le Havundersøgelsesråd (ICES) vurderer, er konsistent med en bæredygtig 
udvikling og MSY. En reduktion af fiskeriindsatsen i overensstemmelse 
med målsætningen vil ikke kun gøre udnyttelsen af de enkelte bestande 
bæredygtig, men vil også reducere alle de øvrige effekter fiskeriet har på 
det marine økosystem.  
 
Mange af de fiske- og skaldyrsbestande, som fiskes af danske fiskere er 
fuldt- eller overudnyttede. Især de demersale (arter der lever ved havbun-
den) bestande er udsat for et meget stort fiskeripres, og flere af dem fx torsk 
i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat er på historisk lave niveauer. Nogle arter 
er pga. deres biologi især følsomme over for en ekstra dødelighed.  
 
Udover målarterne er der en utilsigtet bifangst af en lang række arter inklu-
derende småhvaler og havfugle, hvor der lokalt kan være betydelige bifang-
ster af især dykænder og bundinvertebrater. Et større pilotprojekt finansie-
ret af FIUF-programmet undersøger effekten af brugen af akustiske alarmer 
(pingere), med henblik på at optimere anvendelsen. 
 
Mekanisk påvirkning af havbunden. Visse fiskerier kan gennem den fysiske 
kontakt med bunden medføre permanente ændringer i havbunden. Specielt 
trawlfiskerier, med bomtrawl som det mest markante redskab, har vist sig at 
kunne medføre ret omfattende ændringer på havbunden. I 2005 udgjorde 
antallet af registrerede bomtrawlere i Danmark 30 og dermed en meget be-
grænset del af de danske trawlere. Stenrev og koralrev har fx vist sig at 
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være følsomme over for mekanisk påvirkning fra trawl, som kan ødelægge 
korallerne eller flytte rundt på stenene.  
 
Ændring af økosystemets struktur. Det stigende fiskeritryk siden 1950’erne 
har resulteret i en ændring i størrelsesfordelingen af fisk. Mængden af små 
fisk er steget, mens antallet af store fisk er faldet. Der er ligeledes informa-
tioner, der tyder på, at det store fiskeripres på visse bestande har medført 
genetiske ændringer i bestandene. 
 
Udsmid. I en række fiskerier smides en betydelig del af fangsterne overbord 
igen fordi fiskeren ikke må lande dem (typisk fordi de er under mindstemå-
let eller fiskeren ingen kvote har på dem) eller fordi det økonomisk ikke 
kan betale sig at lande dem. Problemet er især udtalt i trawlfiskerier, hvor 
der anvendes en lille maskestørrelse, som fx trawlfiskerier efter jomfru-
hummer og tunge. Udsmid er ressourcespild og medfører en ekstra døde-
lighed samt medvirker også til ændringer i økosystemet. Fisk som smides 
ud udgør et let bytte for en række marine rovdyr og ådselædere og er med 
til at forskyde artssammensætningen. Fx. er en række havfuglebestande 
afhængig af udsmid og en reduktion i udsmid vil resultere i en væsentlig 
nedgang i disse bestande. 
 
 
Akvakultur 

Ferskvandsdambrug 

Udledningerne fra ferskvandsdambrug indeholder en række stoffer som kan 
forurene vandmiljøet. Til disse stoffer hører bl.a. organisk stoffer og næ-
ringsstoffer. Organisk stof angives normalt som BI5 (biokemisk iltforbrug 
over 5 dage). Indholdet af organisk stof udtrykkes som mg ilt/l spildevand. 
Det organiske stof omsættes af mikroorganismer under forbrug af ilt. Her-
ved kan der opstå dårlige iltforhold - eller helt iltfrie forhold - i vandløbene 
hvilket kan have en negativ effekt på fisk og bunddyr. 

Næringsstoffer som kvælstof (angives som TN - total kvælstof) og fosfor 
(angives som TP - total fosfor) er skadelig for vandmiljøet i store mængder, 
da de virker som gødningsstoffer for bl.a. alger. En kraftig algevækst for-
styrrer det naturlige forhold imellem alger, bundplanter og dyr i et vandom-
råde. Store mængder alger i vandet nedsætter gennemtrængningen i vandet 
og hindre væksten af bundplanter. De store mængder alger synker til bun-
den og bliver omsat, hvilket kan medføre forringede iltforhold, så bunddyr 
og fisk kan få svært ved at overleve (Miljøstyrelsen 2006). 
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Dambrugene er ofte anlagt ved opstemning af vandløb. Opstemningen be-
virker, at der etableres vandløbsstræk med nedsat strømhastighed (Dam-
brugsudvalget, 2002). 

Havbrug og saltvandsdambrug 
Opdræt af saltvandsfisk kan lokalt/regionalt udgøre en væsentlig forure-
ningsfaktor. Hav- og saltvandsdambrug udleder kvælstof (N), fosfor (P) og 
organisk stof, som først og fremmest stammer fra foderspild og urin og 
ekskrementer. Dertil kommer udledningen af diverse hjælpestoffer, herun-
der antibegroningsmidler og medicin, hvis miljøkonsekvenser kun er spar-
somt belyst i dag.  

Set i det store perspektiv har udledningerne af næringssalte fra saltvandsba-
seret fiskeopdræt dog kun en marginal betydning for vandmiljøet, idet ud-
ledningerne kun står for en meget lille del af den samlede N- og P tilførsel 
til de danske havområder fra direkte punktkilder, vandløb og atmosfæren. 
Udledningen af N udgjorde i 2003 4 % af den samlede udledning fra 
punktkilder, mens P-udledningen udgjorde godt 3 % af den samlede udled-
ning fra punktkilder. Det skal bemærkes, at størsteparten af erhvervets ud-
ledning finder sted om sommeren, hvor effekten af næringssalte på havmil-
jøet er størst (Miljøstyrelsen, 2006).  

Udviklingen i akvakultur  
Miljøpåvirkningerne fra danske dam- og havbrug er blevet formindsket 
væsentligt i løbet af de sidste 25 år. Udledningerne af kvælstof, fosfor og 
organisk stof er således reduceret til at være marginale i forhold til udled-
ningerne fra øvrige aktiviteter i samfundet. Det forbedrede miljø i akvakul-
tursektoren skyldes en kombination af forbedret foder og foderteknologi, 
bedre management på opdrætsanlæggene og udvikling af effektive rense-
teknologier. 
 
Denne udvikling bliver yderligere fremmet gennem resultatet af arbejdet i 
Dambrugsudvalget (Udvalget vedr. dambrugserhvervets udviklingsmulig-
heder), der i sin rapport af marts 2002 anbefalede etablering af et antal så-
kaldte Modeldambrug for ferskvandsdambrug. Etableringen af disse for-
søgsdambrug skal bidrage til belysning og dokumentation af mulighederne 
for intern fjernelse og omsætning af de produktionsbetingede forurenende 
stoffer på dambrugene, herunder at få dokumenteret og fastlagt produk-
tionsbidraget samt rensegraderne af de forskellige rensekomponenter, som 
finder anvendelse på modeldambrugene. Der skulle herved skabes bedre 
rammebetingelser for udvidelse af den danske dambrugsproduktion under 
hensyn til miljøet. Foreløbige data tyder på et betydeligt potentiale såvel 
produktionsmæssigt som miljømæssigt i sådanne anlæg. 
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Indførelsen af ny teknologi og øget recirkulering vil alt andet lige medføre 
et øget energiforbrug. Det er derfor vigtigt, at der samtidig fokuseres på 
optimering af energiforbruget. 
 
I havbrugserhvervet ydes også en kontinuert indsats gennem valg af pro-
duktionsmetoder og teknologier for at forbedre miljøeffektiviteten og følge-
lig formindske miljøbelastningen fra havbrugsproduktionen. I Havbrugsud-
valgets rapport af marts 2003 (Udvalget vedr. udviklingsmulighederne for 
saltvandsbaseret fiskeopdræt i Danmark) konkluderes det således også bl.a. 
at, erhvervets miljøpåvirkning ikke har særlig betydning for balancerne i de 
danske farvande. Der vurderedes således at være godt potentiale til at udvi-
de havbrugsproduktionen i Danmark, hvor også hensynet til miljøet kan 
tilgodeses. Via en ny havbrugsbekendtgørelse, er der åbnet op for etable-
ring af flere havbrug, placeret på lokaliteter, hvor miljøeffekter undgås. 
  
Opdræt i intensivt recirkulerede anlæg foregår i Danmark primært ved op-
dræt af ål. Fra sådanne anlæg sker generelt ingen udledning, det oversky-
dende vand anvendes på landbrugsjord som vandings- og næringstilskud. 
Gennem en anlægs- og driftsoptimering kunne sådanne anlæg anvendes til 
produktion af flere arter såvel ferske som marine. 
 
Endelig er opdræt af skaldyr, hovedsageligt blåmuslinger på line, et gryen-
de erhverv i Danmark. Da dyrene ikke fodres, sker der her en reel nettofjer-
nelse af næringsstoffer fra det marine miljø. I forskellige kombinationer 
med havbrug kan integreret opdræt være en mulighed. 
 

3.4.2. Havne og landinger 
Havnene og aktiviteterne omkring landing og lodsning og køling anvender 
en del energi ligesom havnenes placeringer i yderområderne kan medføre 
en øget transport. Til gengæld er fiskeri- og akvakultursektoren karakterise-
ret ved, at der fortsat er en geografisk sammenhæng mellem råvaregrundlag 
og forarbejdningen. Store dele af den danske forarbejdning sker i umiddel-
bar nærhed af de større fiskerihavne eller landingssteder, hvilket betyder et 
mindre behov for transport fra at råvaren er landet. Ud fra en livscyklusbe-
tragtning anses energiforbruget til køling i forbindelse med landing isoleret 
set heller ikke som et væsentligt problem. 
 

3.4.3. Forarbejdning  
Forarbejdning af fisk er reguleret i miljøbeskyttelsesloven, hvor fiskeforar-
bejdningsvirksomheder skal miljøgodkendes. Det gælder fiskemelsfabrik-
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ker med en produktionskapacitet på over 10 tons pr. dag samt virksomheder 
i øvrigt for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konser-
verede og dybfrosne produkter, med en kapacitet til produktion af færdige 
produkter på mere end 75 tons pr. dag.  
 
MECO-analysen og Livscyklusvurderingen peger på, at miljøbelastninger-
ne fra fiskeindustrien er begrænsede sammenlignet med fiskeriet.  
 
Hvad angår udledning af spildevand fra selve virksomhederne udledes med 
undtagelse af fiskemelsfabrikker ikke længere direkte i havet, med ledes til 
effektive offentlige eller private rensningsanlæg. Livscyklusvurderingen 
viser, at miljøbelastningen efter rensning må anses for begrænsede. 
 
Energiforbruget i fiskeindustrien anses heller ikke som en afgørende faktor, 
idet energianvendelsen i fiskeriet og i forbrugerleddet anses for betydeligt 
højere. Nogle fiskevirksomheder har dog et ikke uvæsentligt energiforbrug 
og reduktioner i energiforbrug giver altid miljøfordele. 
 
Ud fra de enkelte livscyklus stadier er det især vandforbruget i fiskeindu-
strien der kan udgøre en ressourcebelastning. Det er især filetering og ren-
gøringsprocesserne der er vandforbrugende. Det påpeges, at vandforbruget 
lokalt, men ikke generelt kan udgøre et ressourceproblem idet fiskeindu-
strien placering i Nord- og Vestjylland ikke er områder, der generelt er res-
sourcemæssigt højt belastede områder med hensyn til vandforsyning. Re-
duktioner i vandforbrug er vigtig fordi det ofte har en række positive effek-
ter på andre områder som fx indhold af organisk stof i udledninger, udnyt-
telsesgrad og energiforbrug. 
 
Dele af fiskeindustrien anvender en del emballage i form af aluemballage 
og glas. Det gælder ikke mindst produktionen af makrel i dåse og marine-
rede sild. Det vurderes i analysen, at der vil kunne opnås betydelige reduk-
tioner i miljøbelastningen ved at erstatte disse emballagetyper med miljø-
venlige plasttyper. 
 
Desuden peges på forbedring af råvareudnyttelsen og reduktion i spild, det 
vil sige et øget udbytte af den mængde fisk, der produceres pr. kg råvare. 
 
Endelig skal nævnes, at analyserne også peger på arbejdsmiljøet og sikker-
hed i forarbejdningsindustrien som en betydelig faktor. Dette belyses dog 
ikke nærmere i denne sammenhæng. 
 
Samlet kan det konkluderes, at det miljømæssige fokusområde i fiskeindu-
strien bør være at reducere energiforbruget, reducere forbruget af glas- og 
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aluminiumemballager, reducere vandforbruget yderligere samt bibeholde 
fokus på arbejdsmiljø. 
 

3.4.4. Afsætning 
Udviklingen i fiskeri- og akvakultursektoren forventes at øge transportbe-
hovet samtidig med at transportprocesserne vil blive mere effektive. Samlet 
set vurderes virkningen at være stabil.  
 
 

3.5. Programmets betydning for fiskeri- og akvakultursek-
torens påvirkning af miljøet 

 

3.5.1. Visionen og strategiske mål 
En reduktion af fiskeriets påvirkning af bestandene og havmiljøet til lang-
sigtede bæredygtige niveauer har høj prioritet og søges under fonden 
fremmet ved at støtte aktiviteter med henblik på at:  
 

• fangster og fiskeriindsats holdes inden for biologisk bæredygtige 
rammer, 

• udvikle fangstmetoder og fiskeripraksis, som er skånsomme over 
for miljøet og som reducerer uønskede bifangster og udsmid, 

• integrerer miljøhensyn i forvaltningen af fiskerierne, især med fo-
kus på beskyttelse af sårbare habitater samt 

• styrke sektorens forståelse for miljømæssig bæredygtighed, fx gen-
nem målrettet information og kompetenceudvikling 

 
Det forudsætter en moderne og velfungerende fiskeriforvaltning, som for-
mår at sikre rammerne for fortsat udvikling samtidig med at bæredygtighe-
den i fiskeriet sikres. En forvaltning, der inddrager alle interessenter, som 
kan tilgodese lokale forhold og som kan bidrage aktivt til regionale forvalt-
ning.  
 
De strategiske mål i programmet, der omfatter direkte miljømål fokuserer 
på råvareforsyningen samt kollektive mål. Denne miljømæssige fokusering 
er i overensstemmelse med miljøvurderingen af fiskeri- og akvakultursek-
toren. 
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Figur 19 Strategiske miljømål i værdikæden 
 

 
De konkrete miljørelaterede mål fremgår af Tabel 15 
 

Tabel 15 Miljørelaterede mål i programmet 

 
I fiskeriet skabes muligheder for lave omkostninger og stor værditilvækst inden for ram-
merne af et biologisk bæredygtigt fiskeri.   

I akvakultur skabes mulighed for bæredygtig vækst gennem finansiering, innovation, 
kompetenceudvikling, reduktion af miljø og naturbelastning samt etablering af nye sam-
arbejdsformer 

Arbejdsmiljøet forbedres og risikoen for arbejdsulykker reduceres. 

Fangsterne og fiskerindsatsen forvaltes på et niveau, som sikrer en bæredygtig udnyttelse 
af ressourcerne. 

Fiskeri- og akvakultursektorens påvirkning af miljøet minimeres inden for rammerne af 
en overordnet samfundsmæssig prioritering.  

Udsmid og uønskede bifangster og påvirkning af havmiljøet reduceres.  

Fiskeriområderne skal være attraktive for erhvervsudvikling og bosætning, med respekt 
for natur og lokale værdier. 

 
 
Som foranstaltninger, der kan understøtte miljøforbedringen kan nævnes:  
 

Råvareforsyning 
 
Strategiske miljømål 
for fiskeri og akva-
kultur 

Forarbejdning 

Strategiske kollektive miljømål for 
akvatisk miljø og bæredygtig ud-
vikling

Afsætning og 
markedsføring 
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• Modernisering af fartøjer, hvor der bl.a. kan ydes støtte til investeringer 
der reducerer fartøjernes energiforbrug samt til investeringer der frem-
mer selektivt fiskeri. 

• Bæredygtig forvaltning af fiskerierne, hvor der kan ydes støtte til akti-
viteter der bidrager til at holder fangster og fiskeriindsats inden for bio-
logisk bæredygtige rammer, udvikle mere skånsomt fiskeri og fremme 
sektorens forståelse for miljømæssig bæredygtighed. 

• Investeringer i forarbejdningssektoren (med fokus på miljø, råvare, em-
ballage, vand og energi). 

• Udvikling af miljømæssig bæredygtig akvakultur. 
• Foranstaltninger til beskyttelse af flora og fauna samt kompensation til 

opfyldelse af særlige miljøkrav i relation til NATURA 2000.  
• Støtte til natur og miljøforbedringer i fiskeriområder samt udviklings- 

og pilotprojekter, der bl.a. kan have et miljøforbedrende sigte. 
 
  
Hertil kommer indsatsen mod tilpasning af fiskerikapaciteten og fiskeriind-
satsen, hvor målet bl.a. er at støtte en bedre balance mellem fiskerimulig-
heder og fiskeriindsats. Den nødvendige reduktion i fiskeriindsatsen for-
ventes primært opnået gennem fiskeriforvaltningen under ”Ny Regulering”, 
og modernisering af fiskerfartøjer. 
 
Fiskeri 

For at nå målet om miljømæssig bæredygtighed er det afgørende at fiskeri-
indsatsen reduceres til et niveau, der er væsentligt under det nuværende. 
For mange af fiskebestande i danske farvande er fiskedødeligheden væsent-
ligt over det niveau (50 til 200 %), som det Internationale Havundersøgel-
sesråd (ICES) vurderer, er konsistent med en bæredygtig udvikling og 
MSY. En reduktion af fiskeriindsatsen i overensstemmelse med målsætnin-
gen vil ikke kun gøre udnyttelsen af de enkelte bestande bæredygtig, men 
vil også reducere alle de øvrige effekter fiskeriet har på det marine økosy-
stem.  
 
Ud over den generelle reduktion i fiskeriindsatsen er der behov for speci-
fikke tiltag, der adresserer specielle problemstillinger. Eksempler herpå er 
reduktionen af bifangster af marsvin i garnfiskerier gennem krav om brug 
af akustiske alarmer (pinger) i visse områder og fiskerier, forbud mod traw-
ling i visse områder med specielt følsomme habitater, forbedring af selekti-
viteten i især trawlfiskeri med henblik på at reducere uønskede bifangster. 
 
Af hensyn til en optimal og bæredygtig udnyttelse af fiske- og skaldyrbe-
standene i den danske fiskerisektor tilpasses fiskerikapacitet og fiskeriind-
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sats til fangstgrundlaget. Den strategiske målsætning om, at der i fiskeriet 
skabes muligheder for lave omkostninger og stor værditilvækst inden for 
rammerne af et biologisk bæredygtigt fiskeri fordrer at fiskeriindsatsen og 
kapaciteten justeres i overensstemmelse med udviklingen i fiskeressour-
cerne. 
 
Denne justering af fiskeriindsatsen fremmes primært gennem en markeds-
baseret fiskeriforvaltning (Ny regulering), hvor den enkelte fisker får mu-
lighed for at tilrettelægge fiskeriet, så kapaciteten udnyttes optimalt. 
Fangsteffektiviteten i den danske flåde udvikler sig løbende og sammen-
holdt med, at der generelt er en betydelig overkapacitet i dansk fiskeri vil 
tilpasningen betyde en fortsat reduktion i kapaciteten.  
 
Offentlig støtte til endeligt og midlertidigt ophør vil kun blive aktuelt, hvis 
der opstår en uforudset situation som betyder alvorlige konsekvenser for et 
givent fiskeri fx i tilfælde af forurening.  
 
På nationalt plan, er der som ovenfor nævnt vedtaget en ”Ny Regulering”, 
som vil resultere i en betydelig reduktion i antallet af fartøjer og dermed en 
bedre tilpasning mellem fiskerikapaciteten og fiskerimulighederne.  
 
Der er ikke i programmet foranstaltninger som vurderes at øge fiskeriets 
miljøpåvirkning. Derimod indeholder programmet en række foranstaltnin-
ger som tidligere beskrevet, der er rettet mod at fremme udviklingen mod et 
mere bæredygtigt fiskeri.  
 
Det vurderes at programmet positivt vil bidrage til at reducere fiskeriets 
påvirkning af miljøet. 
 
Akvakultur 
En stor del af mulighederne for at yde støtte til akvakultur under program-
met er betinget af, at støtten bidrager til at reducere miljøpåvirkningen eller 
forbedre miljøet. Det vil under programmet fx være muligt at få tilskud til 
investeringer i opdrætsmetoder der reducerer negative eller øger positive 
miljøpåvirkninger eller få kompensation, hvis der anvendes opdrætsmeto-
der, der i miljøvenlighed går ud over almindelig god opdrætspraksis. 
Aktiviteterne under programmet forventes at reducere miljøpåvirkningen 
fra akvakultur pr. kg produceret fisk.  
 
En udnyttelse af potentialet for dambrug betyder en fordobling af produkti-
onen, men miljøbelastningen målt i N og total P og organisk stof forventes 
at stige med ca. 16 %.  
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Langt størstedelen af den potentielle stigning i akvakulturproduktionen 
forventes ved havbrug. Denne forventning har også ført til en stramning af 
miljøreglerne for havbrug, der nu er omfattet miljøbeskyttelseslovens kapi-
tel 5 om miljøgodkendelse som saltvandsdambrug hidtil har været det. 
Grænseværdierne for havbrug for udledning af N er 47,5, 6 for P og 220 for 
organisk stof (modificeret BI5) pr. ton netto-produceret fisk og lidt mindre 
for saltvandsdambrug. 
 
En realisering af potentialet for akvakulturproduktion må som ovenfor 
nævnt forventes at øge de samlede udledninger fra branchen. Det er derfor 
vigtigt, at programmet fokuserer på miljøteknologiske løsninger for at mi-
nimere udledningerne pr. kg produceret fisk. Sammenholdt med den skær-
pede miljøregulering er det forventningen at en udvikling i akvakulturpro-
duktionen i de kommende år vil kunne ske på et bæredygtigt grundlag. 
 
Havne 
Der er ikke i programmet målsætninger for havnene, der direkte vedrører 
det ydre miljø. Forbedringer ved støtte til investeringer i havne modernise-
ring og havnefaciliteter kan have en positiv miljøeffekt i det omfang pro-
jekterne retter sig mod sikkerhed (arbejdsmiljø) og affaldshåndtering, som 
indgår som støtteberettiget indsatsområde. 
  
Endvidere vil støtte til modernisering af havnefaciliteter med mere moderne 
udstyr kunne forbedre energi og vandforbruget eller affaldshåndteringen. 
 
Ved ansøgninger om støtte til havneinvesteringer og –faciliteter vil det bli-
ve vurderet om disse prioriteringer er opfyldt.  
 
Forarbejdning og afsætning 
Programmet forventes at kunne bidrage til miljøgevinster gennem støtte til 
udvikling og implementering af miljøvenlige teknologier. Programmet an-
ses ikke at have direkte negative miljømæssige konsekvenser. 
 
Muligheden for støtte til udvikling af forarbejdningsindustrien omfatter 
støtte til miljøforbedringer der kan vedrøre såvel teknologiudvikling som 
produktudvikling. 
 
Programmet omfatter indikatorer til identifikation af projekter, der gennem-
føres inden for kategorierne produktudvikling, teknologiudvikling, hygiejne 
og miljøforbedring. Disse investeringer vil primært være knyttet til målsæt-
ningen om værditilvækst gennem innovation, men målet om øget kompe-
tencer i forarbejdningsindustrien og sektoren generelt vil kunne sætte øget 
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fokus på miljømæssige problemstillinger og reducere råvarespild. Endvide-
re vil investeringer i ny teknologi kunne føre til miljøfordringer. 
 
Miljøforbedring indgår som et af kriterierne i projektudvælgelsen. Der skal 
således i forbindelse med ansøgning og gennemførelse af projektet redegø-
res for hvor vidt og hvilke miljøforbedringer eller miljøpåvirkninger pro-
jektet forventes at medføre. 
 
Miljøforbedringer er dog ikke en absolut betingelse for støtte. Sammen-
holdt med, at de strategiske miljømål for programmet hovedsagelig er fo-
kuseret på råvaregrundlaget og en bæredygtig udvikling af fiskeriet betyder 
det, at miljøforbedringer i fiskeindustrien ikke indgår med kvantitative re-
sultatmål baseret på miljøindikatorer, som fx reduceret vandforbrug eller 
forbedret råvareanvendelse pr. kg produceret fisk. Denne vægtning anses i 
overensstemmelse med resultaterne af den omtalte livscyklusanalyse hvor 
den miljømæssige gevinst hovedsagelig vil være i relation til råvaregrund-
laget. 
 
Programmet forventes ikke umiddelbart at få nogen miljømæssig effekt på 
afsætningen og distribution. Der er dog mulighed for, at programmet gen-
nem aktiviteter om at forbedre afsætnings- og engrosleddet kan forbedre 
logistikken og dermed bidrage til en mere effektiv energiudnyttelse med 
hensyn til landtransport.  
 

3.6. Programmets samlede effekt på miljø og natur 
 
Programmet har som overordnet mål at bidrage til en bæredygtig udvikling 
i fiskeri- og akvakultursektoren samt i fiskeriområderne. I Tabel 15er listet 
de strategiske miljømål, der indgår i programmet.  
 
Målsætningerne fokuserer på fangstgrundlaget, men også på nogle tværgå-
ende mål for arbejdsmiljø og en minimering af miljøpåvirkningen. Derud-
over indeholder programmet en række andre mål som indirekte kan have 
positiv miljøvirkning, fx gennem forbedring af kompetenceniveauet. 
 
Programmet indeholder foranstaltninger som er rettet mod at fremme ud-
viklingen mod et mere bæredygtigt fiskeri. Det overordnede mål er at sikre 
det størst mulige udbytte af fiskeri- og akvakultursektoren inden for ram-
mene af en (miljømæssig) bæredygtig udvikling. Det indebærer, at en ræk-
ke foranstaltninger i programmet blandt andet har til formål at reducere 
sektorens negative påvirkning af miljøet, herunder også arbejdsmiljøet. 
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Til opfyldelse af målene anvendes en bred vifte af foranstaltninger. Formå-
let med dette afsnit er en samlet gennemgang af programmet foranstaltnin-
ger og deres påvirkning af miljøet. 
 
Samlet set skal programmet bidrage til en bæredygtig udvikling i sektoren 
og i fiskeriområderne, og programmets foranstaltninger har i væsentlig grad 
fokus på at bidrage til at forbedre miljøeffekterne i sektoren. Programmet 
forventes ud fra en samlet vurdering ikke at have negative miljøkonsekven-
ser. Den direkte miljøeffekt vil dog afhænge af om de indkomne projekter 
har et miljømæssigt fokus samt i hvilket omfang det samtidig fører til en 
kvantitativ forøgelse af produktionen. Den konkrete positive effekt på natur 
og miljø kan således først vurderes efterhånden som projekterne bliver gen-
nemført.  
 

3.6.1. Forudsete miljøpåvirkninger  
 
Virkningen af de enkelte foranstaltninger i programmet vil i det følgende 
blive vurderet i relation til en række miljøforhold: 
Landskab, klimatiske forhold, biodiversitet, flora og fauna, land, vand og 
luft, kulturarv samt menneskers sundhed. 
 
Virkningen angives summarisk med følgende signatur:  
 
 ++ meget positiv; + positiv; 0 neutral; - negativ; -- meget negativ. 
 
Hvis der er betydelig usikkerhed eller der kan være modsatrettede tenden-
ser anføres flere signaturer adskilt med / 
 
Den anførte nummerering i kolonnen ”foranstaltning” henviser til den no-
menklatur som anvendes i EFF-forordningens gennemførelsesbestemmel-
ser. 
 

Prioritet akse 1 
Tilpasning af fiskerflåden 

Foranstaltning Aktiviteter 
1.1. Ophør med fiskeri Ophugning fiskerfartøjer  
1.2. Midlertidigt ophør med fiskeri Oplægning af fartøjer midlertidigt fx 

som følge af forurening af farvande 
1.3. Investeringer ombord og selek-
tivitet 

Modernisering af fartøjer af hensyn 
til miljø, sikkerhed, hygiejne og ef-
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fektivitet 
1.4. kystfiskeri Generelt samme aktiviteter som 

ovenfor, men med mulighed for hø-
jere tilskudssats  

1.5 Socioøkonomiske foranstalt-
ninger 

Den primære aktivitet er støtte til 
yngre fiskere førstegangsetablering 
med fartøj. 

Forudsete miljøvirkninger og aktiviteter til at forhindre negativ virk-
ning samt mulige alternativer 
 
Landskab 0  
Biodiversitet, fauna og flora  +/-  

Der forventes ikke negativ indvirkning på 
habitater med den indsats der er prioriteret 
med programmet. Investeringer i selekti-
vitet og mere skånsomme redskaber på-
virker flora og fauna positivt.   
 
Investeringer i fartøjer kan, selv om inve-
steringen ikke direkte vedrører fiskerika-
paciteten, medvirke til at fastholde en 
overkapacitet i et givent fiskeri. 
 

Aktiviteter til at mindske 
negativ virkning  

Ny regulering af dansk fiskeri forventes at 
medvirke til en tilpasning af kapaciteten i 
et givent fiskeri til fangstgrundlaget. 
 

 Mulige alternativer 
 

ingen 

Land, vand, luft +  
Modernisering af fiskerfartøjer herunder 
udskiftning af motorer, til mere brænd-
stofbesparende motorer og NOx-
reducerende investeringer vil have en po-
sitiv effekt på luftkvaliteten. 
 

Klimatiske faktorer +  
Modernisering af fiskerfartøjer herunder 
udskiftning af motorer til mere brændstof-
besparende motorer vil mindske CO2 ud-
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ledningen og dermed mindske fiskeriets 
bidrag til klimaforandringer.  

Kulturarv -/+ 
Ophugning af fiskerfartøjer fjerner fartøjer 
fra flåden, mindsker flåden størrelse og 
kan derfor også betyde en forringelse af 
den kulturarv som repræsenteres af det 
primære fiskeri. Omvendt kan en ophug-
ningsordning resultere bedre vilkår for 
kulturarvens beståen for den resterende 
flådes aktiviteter.  
 
Særlig gunstige støttevilkår for Kystfiskeri 
af mindre omfang vil have en positiv ind-
virkning på bevarelse af kystfiskeriet.     
 

Aktiviteter til at mindske 
negativ virkning  

En tilpasning af kapaciteten til fangst-
grundlaget er nødvendig. Der forudses 
meget begrænset anvendelse af foranstalt-
ningen til ophugning af fartøjer. 
 

Mulige alternativer Ingen 
 

Menneskers sundhed +  
Støtte til investeringer i sanitære forhold 
og arbejdsmiljø på fartøjer kan betyde 
forbedring i menneskers sundhed.  

 
 

Prioritet akse 2 
Akvakultur, forarbejdning og afsætning af fiskerivarer og akvakultur-

produkter 
Foranstaltning Aktiviteter 

2.1 Bæredygtig akvakultur Støtte til investeringer i akvakulturanlæg  
 
Kompensation for produktionsmetoder der 
beskytter og forbedrer miljø og natur, ved 
traditionel akvakultur, økologisk akvakultur 
og akvakultur i Natura 2000 områder. 
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Forurenings- og sygdomsbekæmpelse i 
akvakultur. 
 

2.3 Forarbejdning og af-
sætning 

Støtte til investeringer i produktudvikling, 
investeringer i ny teknologi og innovative 
produktionsmetoder samt støtte til investe-
ringer til forbedringer i hygiejne- miljø, ar-
bejdsmiljø og sikkerhed i forarbejdningsin-
dustrien. 
 
Endelig ydes der støtte til afsætning af nye 
produkter og produkter der især stammer fra 
lokale landinger og akvakultur. 
 

  
Forudsete miljøvirkninger og aktiviteter til at forhindre negativ virk-
ning samt mulige alternativer 
 
Landskab +/-  

Etableringen af nye og ændringer af eksiste-
rende virksomheder kan påvirke landskabet 
men i praksis vil godkendelsesprocedurerne 
i forbindelse hermed udelukke negative på-
virkninger af væsentlige landskabelige vær-
dier. 
 

Biodiversitet, fauna og flo-
ra  

+/-  
Generelt i forbindelse med akvakulturpro-
duktion er der en potentiel risiko for, at der 
sker et udslip af de tilgrænsende vandområ-
der med arter fra akvakulturanlæg. Med en 
satsning på udvidelse af akvakulturprodukti-
onen inden for recirkulering vil denne risiko 
blive mindsket i og med, at der i recirkule-
rede anlæg ikke er fysisk sammenhæng mel-
lem damme og vandløb.  
 
Støtte til fiskeforarbejdningsvirksomheder 
forventes ikke at have nogen indvirkning på 
biodiversitet, flora og fauna. 
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Land, vand, luft +/-  
Med programmets støttemuligheder lægges 
der vægt på at øge akvakulturproduktion på 
et bæredygtigt grundlag. Gennem moderni-
sering af eksisterende anlæg til en øget grad 
af recirkulering, kan der opnås en positiv 
miljøeffekt ved en begrænsning i vandfor-
brug og udledning. Der forventes at udvik-
lingen vil betyde en reduceret udledning af 
kvælstof, fosfor og organisk stof pr. kg pro-
duceret fisk.   
 
Investeringer i nye og udvidelse af eksiste-
rende akvakulturanlæg sker gennem et tilla-
delsesgrundlag, som skal sikre, at der ikke 
sker negative påvirkninger af vandmiljøet. 
En kraftig forøgelse mængdemæssigt af 
akvakulturproduktionen kan dog samlet be-
tyde en større udledning af kvælstof, fosfor 
mv.  
 
Recirkulerede akvakulturanlæg har et større 
energiforbrug end traditionelle jorddamme. 
 
Støtte i form af kompensation for brug af 
miljøvenlige og naturvenlige opdrætsmeto-
der som økologisk akvakultur kan mindske 
belastningen af vandmiljøet. 
 
Ved nybygning og modernisering af fiske-
forarbejdningsvirksomheder anvendes ny 
teknologi som er mindre ressourceforbru-
gende end gamle anlæg.  
 

Kulturarv +  
Fiskeri, fiskeopdræt og fiskeforarbejdning er 
traditionelle erhverv og er en del af den re-
gionale kulturarv. Programmet kan medvir-
ke til at bevare dette.   
 

Menneskers sundhed +  
Foranstaltninger der støtter investeringer i 
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hygiejne, produktkvalitet og dyresundhed 
kan medvirke til et øget forbrug af sunde 
fiskeprodukter.   
 

Aktiviteter til at mindske 
negativ virkning  

Overordnet set vil støtte til akvakulturpro-
duktion ske under nøje hensyntagen til gæl-
dende miljøregler og miljøvenlige produkti-
onsmetoder vil blive prioriteret. 
 
Udvidelsen af akvakulturproduktionen vil 
dels ske i havbrug, hvor det nye tilladelses-
grundlag søges anvendt og dels gennem en 
udvikling mod afkobling mellem produktion 
og miljøpåvirkning. 
 
Endelig vil muslingeproduktion (fangkultu-
rer) i forbindelse med havbrug kunne bidra-
ge til en positiv miljøeffekt ved en reduktion 
af koncentration af næringssalte. 
 

Mulige alternativer Begrænsning af støtten til kun at omfatte 
særligt miljøskånsomme produktionsmeto-
der.  

 
Prioritet akse 3 

Foranstaltninger af fælles interesse 
Foranstaltning Aktiviteter 
3.1 og 3.5 Udviklings- og 
pilotprojekter 

Der ydes tilskud til aktioner af fælles inte-
resse, samarbejde netværk, uddannelse og 
kompetenceudvikling samt afprøvning af 
nyskabende teknologi herunder metoder 
der forbedrer fiskeriets selektivitet.  
 

3.2 Beskyttelse og udvikling 
af den akvatiske flora og fau-
na 

Støtte til initiativer af fælles interesse til 
forbedring og udvikling af den akvatiske 
flora og fauna, samtidig med at vandmil-
jøet forbedres. 
  

3.3 Fiskerihavne og andre 
landingssteder 

Støtte til investeringer i havne og lan-
dingssteder blandt andet til forbedring af 
forholdene for landing, forarbejdning og 
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opbevaring af fiskerivarer og akvakultur-
produkter. 
 

3.4 Afsætningsfremme og 
certificering 

Generisk markedsføring, markedsudvik-
ling og markedsmonitering. Afsætnings-
fremme af nye fiskeprodukter samt kvali-
tetscertificering og mærkning af fiskepro-
dukter. 
  

3.5 Pilotprojekter  Se 3.1 
3.6 Ombygning af fiskerfartø-
jer til anden anvendelse 

Ombygning til fx uddannelses- og forsk-
ningsformål eller andre formål end fiskeri. 

Forudsete miljøvirkninger og aktiviteter til at forhindre negativ virk-
ning samt mulige alternativer 
 
Landskab +/-  

Der forventes ingen større ændringer i 
landskabet som følge af disse foranstalt-
ninger.  
 
Støtte til forbedringer af den akvatiske 
flora og fauna for eksempel i form af 
vandløbsrestaureringer vil kunne virke 
positivt i landskabet. 
 
Der er en risiko for, at investeringer i vis-
se havnefaciliteter som udvidelse af kaj-
anlæg vil kunne påvirke det landskabelige 
udtryk omkring havnen.  
 

Biodiversitet, fauna og flora  ++  
De indsatsområder der støttes under den-
ne akse - akvatisk flora og fauna og ud-
viklings- og pilotprojekter fokuserer på 
bæredygtig og miljøforbedrende tiltag. 
Det vil ligeledes være muligt at støtte op-
hjælpning af bestande som del af en fæl-
lesskabsforanstaltning til beva-
ring/genopretning af en bestand. 
 
Støtte til fælles foranstaltninger til beskyt-
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telse og forbedring af miljøet inden for 
rammerne af Natura 2000 vil kunne på 
virke miljøet i de omfattede habitater po-
sitivt.  
 
Gennem udviklings- og pilotprojekter kan 
der støttes udvikling og afprøvning af 
mere selektive og miljøskånsomme fiske-
redskaber.  
 

Land, vand, luft +  
Støtte til akvatisk flora og fauna vil kunne 
forbedre vandmiljøet. 
 
Investeringer i havnefaciliteter vil i visse 
tilfælde medføre et mindre energiforbrug i 
forhold til gamle faciliteter.   
  

Kulturarv +  
Fiskerihavne og andre landingssteder er 
en væsentlig del af en lokal kystkultur og 
støtte til bevarelse og udvikling af anven-
delsen af disse vil bidrage til sikring af 
kulturarven orienteret omkring kystområ-
derne. 
 

Menneskers sundhed +  
Forbedring af havnefaciliteterne til forar-
bejdning og opbevaring af fiskevarer vil 
øge hygiejne og produktkvaliteten af de 
varer der sælges videre fra havnen.  
 
Afsætningsfremme som tilskynder be-
folkningen til at øge forbruget af fisk kan 
give en positiv effekt på befolkningens 
sundhed. 
 

Aktiviteter til at mindske 
negativ virkning  

Støtte til udvidelse og ændringer af hav-
nefaciliteter ydes kun når ændringen er en 
del af en overordnet plan for havnen, som 
er i overensstemmelse med de øvrige pla-
ner og bindinger for området.    
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Mulige alternativer  
 

Prioritet akse 4 
Bæredygtig udvikling af fiskeriområder 

Foranstaltning Aktiviteter 
4.1 Forbedre fiskeriområder-
nes muligheder for erhvervs-
udvikling og bosætning under 
hensyntagen til natur og so-
ciokulturelle værdier 

Støtte til etablering af mikrovirksomhe-
der, udvikling af turismeerhvervet, diver-
sificeringsstøtte. Bevarelse, genopretning 
og forbedring af natur og miljø i fiskeri-
områderne samt renovering og sanering 
af bygningsmassen i mindre fiskersam-
fund.   
 

Forudsete miljøvirkninger og aktiviteter til at forhindre negativ virk-
ning samt mulige alternativer 
 
Landskab + 

De prioriterede indsatsområder der er 
forudset i programmet med denne foran-
staltning forventes overordnet set at have 
en positiv effekt på miljøet – som for 
eksempel støtte til bevarelse, genopret-
ning og forbedring af natur og miljø i 
fiskeriområderne.  
 
Der er en mulighed for at etablering af 
mikrovirksomheder vil medføre opførelse 
af mindre bygninger, som kan betyde 
ændringer i landskabet.  
 

Biodiversitet, fauna og flora  + 
Fremme af miljøvenlige turismeaktivite-
ter og investeringer i natur- og miljøfor-
bedringer forventes at have en gunstig 
effekt på biodiversitet, fauna og flora. 
 

Land, vand, luft 0  
Der forventes ikke nogen væsentlige ef-
fekter. Natur- eller miljøprojekter kan 
dog have en positiv effekt. 
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Kulturarv ++  
Fiskeri, akvakultur, og fiskeindustri har 
traditionel betydning i fiskeriområderne 
og er derfor en væsentlig del af den loka-
le kultur. Programmet kan bidrage til at 
bevare og ikke mindst udvikle kulturelle 
aktiviteter med udgangspunkt i denne 
betydning. 
 

Menneskers sundhed 0 
 

Prioritet akse 5 
Teknisk bistand 

Foranstaltning Aktiviteter 
5.1 Teknisk bistand Med henblik på implementering og gen-

nemførelse af programmet afsættes der 
midler til teknisk bistand til finansiering 
af bl.a. information, evaluering og over-
vågning samt visse faglige rapporter. 
 

Forudsete miljøvirkninger og aktiviteter til at forhindre negativ virk-
ning samt mulige alternativer 
 
Landskab 0 
Biodiversitet, fauna og flora  0 
Land, vand, luft 0 
Kulturarv 0 
Menneskers sundhed 0 
 

3.7. Planens vedtagelse og overvågning 
 
I forbindelse med en offentlig høring af forslag til dette program i oktober 
2006 indgik der et forslag til miljøvurdering af programmet. På baggrund af 
høringen og efterfølgende dialog med Miljøministeriet et miljøvurderingen 
blevet justeret og udbygget. Der er herefter iværksat en offentlig høring af 
miljøvurderingen på 8 uger i henhold til national lov om miljøvurdering af 
planer og programmer.  
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[Når resultatet af høringen foreliggervil der blive redegjort nærmere for 
resultat og opfølgning her] 
 
Overvågning 
Fiskeriets påvirkning af fiskebestandene og økosystemet bliver løbende 
moniteret i et internationalt samarbejde mellem forskningsinstitutioner. 
Indsamlinger af fiske- og fiskeridata er koordineret af ICES og EU-
Kommissionen og delvis finansieret af EU. Baseret på de indsamlede data 
vurderes udviklingen i de økonomisk vigtigste bestande årligt. Herudover 
udfører ICES ligeledes regelmæssige vurderinger af fiskeriernes påvirkning 
af økosystemet. 
 
Overvågningen af programmets gennemførelse og effekt foretages på 
grundlag af en løbende effektmåling af programmet samt evalueringer. De 
enkelte effektmål fremgår af kapitel 4.  
 
Der nedsættes et Overvågningsudvalg, der har ansvaret for programmets 
gennemførelse herunder for at vurdere og overvåge indvirkningerne på mil-
jøet. Overvågningen af programmets miljøvirkning indgår som en integre-
ret del af overvågningen af programmet og de indikatorer, der er anvendes 
til at vurdere programeffekten. Derudover vil en særskilt vurdering af ef-
fekten fortages 2 gange i løbet af programperioden enten som ad hoc evalu-
eringer eller faglige rapporter om særlige udvalgte miljøspørgsmål eller de 
kan indgå i de almindelige evalueringer i programperioden. 
 

Tabel 16 Tidsplan for overvågning 
 

Aktivitet 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Drøftes i Overvågningsudvalg  √ √ √ √ √ √ 
Ad hoc evaluering eller midt-
vejs- og ex postevaluering  

  √   √ 

 
 
Opnåelse af programmets mål vurderes ud fra de indikatorer der er opstillet 
i programmet. Hertil kommer som led i overvågningen af miljøpåvirknin-
gen vurderingen af specifikke miljømål i forhold til de angivne miljøfor-
hold. Miljøovervågningen vil ligeledes kunne suppleres fra miljømyndig-
hedernes indsamlede data, herunder oplysninger om fx medicin og kemika-
lieforbrug fra havbrugenes årsopgørelse.  
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Der anvendes samme datagrundlag nemlig de data som er anført som bilag 
til programmet. 
 
En model for den løbende miljøovervågning fremgår af figuren nedenfor. 
 
 

Figur 20 Model for miljøovervågning 
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4 Vision og strategiske mål 
 

 

 

Visionen for den danske fiskerisektors udvikling er under hensyntagen til 
EU’s fælles fiskeripolitik og den danske fiskerilovgivning:  

 
At skabe rammerne for det størst mulige vedvarende udbytte af den danske 
fiskeri- og akvakultursektor, hvor ressourcerne udnyttes under hensyn til 
målet om bæredygtighed og regional udvikling  
 
Med størst muligt vedvarende udbytte menes erhvervsøkonomisk og sam-
fundsmæssigt udbytte. Disse er oftest relateret til produktionsomfang og 
lønsomhed, og måles i indkomster, eksportindtægter og beskæftigelse. Men 
fiskeri- og akvakultursektoren rummer også kulturelle værdier både lokalt 
og for hele det danske samfund. Samfundsudbyttet skal derfor ses i en bred 
sammenhæng og omfatter også sektorens betydning for fx turismen og lo-
kalsamfundenes identitet. 
 
Vedvarende erhvervsøkonomisk- og samfundsmæssigt udbytte indebærer, 
at den danske fiskerisektors nuværende aktivitet ikke begrænser fremtidige 
muligheder. Det er afgørende, at sektoren løbende udvikler sig og styrker 
sin konkurrenceevne på et biologisk og miljømæssig bæredygtig grundlag. 
Samtidig er fiskeri- og akvakultursektoren afhængig af et sundt vandmiljø 
der muliggør en optimal forsyning af råvarer af høj kvalitet og sundhed. 
  
For det primære fiskeri er der en sammenhæng mellem aktivitetsniveau og 
udbytte. Er indsatsen i fangstsektoren for stor resulterer det i overfiskeri, 
som igen medfører lavere og mere ustabile fangster. Det er derfor afgøren-
de, for at sikre det størst mulige erhvervsøkonomiske og samfundsmæssige 
udbytte, at fiskeriindsatsen løbende tilpasses ressourcegrundlaget, således 
at bestandene befiskes på det niveau, der på langt sigt muliggør det størst 
mulige økonomiske udbytte. 
 
For det primære fiskeri er det specielt vigtigt, at bifangster og anden uøn-
sket påvirkning af miljøet holdes inden for bæredygtige rammer. For akva-
kultur er det afgørende, at sektorens udviklingsmuligheder sikres gennem 
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innovation og teknologiudvikling så påvirkningen af miljøet kan begrænses 
og dokumenteres i overensstemmelse med miljøkravene. 
  
En flådestruktur, der tilgodeser både havfiskeriet og det kystnære fiskeri er 
af betydning for opretholdelse af beskæftigelsen i det primære fiskeri. En 
sådan fiskerflåde bidrager til et flerstrenget dansk fiskeri med forudsætnin-
ger for at optimere kvaliteten og udnytte alle fiskerimulighederne. Endvide-
re er der et behov for modernisering af den danske flåde, så kravene til ar-
bejdsmiljø og sikkerhed, omkostningsniveau, selektivitet og produktkvalitet 
kan tilgodeses. Aktiviteterne vil også være væsentlige for, at unge menne-
sker motiveres til at søge ind i erhvervet. 
 
Det vurderes, at det erhvervsøkonomiske og samfundsmæssige udbytte kan 
forøges de kommende år inden for de givne biologiske og miljømæssige 
rammer og under hensyntagen til udviklingsmulighederne i fiskeriområder-
ne og en forvaltning der tilgodeser såvel havfiskeri som kystfiskeri. Afgø-
rende forudsætninger herfor er udnyttelse af de muligheder globaliseringen 
skaber, en fiskeriforvaltning der i højere grad udnytter markedet og gør 
erhvervet selvregulerende samt en fortsat fokus på bæredygtighed.  
 
Udvikling af fiskeriområder er nødvendigt for at sikre, at fiskeri- og akva-
kultursektoren er forankret i velfungerende lokalsamfund med høj livskva-
litet, hvor udsving og kriser i fiskeriet kan håndteres. Endvidere er der en 
indbyrdes sammenhæng mellem de erhvervsmæssige betingelser, herunder 
for langsigtede økonomisk holdbare investeringer i fiskeri- og akvakultur-
sektoren og tilstedeværelsen af velfungerende lokalsamfund, med et tids-
svarende kompetence- og serviceniveau, hvor befolkningsunderlaget er 
balanceret og livskvaliteten høj.  
 
For akvakultur skal der skabes vækst og udvikling. Væksten skal ske inden-
for både traditionelle og nye arter. Samlet set er der et stort eksportpotentia-
le i akvakultursektoren, og med en stigende produktion er der også god 
mulighed for øget vækst i følgeerhvervene. 
 
Sikring af virksomhedernes konkurrenceevne og rentabilitet i alle dele af 
fiskeri- og akvakultursektoren inden for rammerne af biologisk bæredyg-
tighed, import af råvarer og hensynet til fiskeriområderne er helt centralt. 
Innovative investeringer og aktiviteter kan være med til at et sikre det størst 
mulige vedvarende erhvervs- og samfundsmæssigt udbytte. Dette sker gen-
nem kontinuerlig udvikling i hele værdikæden inden for de enkelte bran-
cher i sektoren, i samspil mellem brancherne og gennem kollektive foran-
staltninger. 
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Med udgangspunkt i visionen er der opstillet strategiske mål for udviklin-
gen i brancherne og i samspillet mellem brancherne og for de kollektive 
foranstaltninger.  
 
For overskueligheden skyld er værdikæden opdelt i   
 
• Råvareforsyningen, der består af fangst, akvakultur, havne m.v. samt 

importen af råvarer.  
• Forarbejdning samt  
• Afsætning og markedsføring.  
 

I  er principperne for de strategiske mål vist med udgangspunkt i de enkelte 
led i værdikæden. 
 

Figur 21 Oversigt over mål for fiskeri- og akvakultursektorens udvik-
ling  

 
 
 
Branchemål er mål for den enkelte branche eller det enkelte led i værdikæ-
den. Kollektive mål er rammeskabende mål inden for en branche, flere 
brancher eller hele sektoren. 
Interaktionsmål er mål for bedre interaktion mellem de enkelte led eller 
brancher i værdikæden. 
 

Mål for interaktion mellem brancher 

Branchemål 

 
Råvareforsyning 
- fangst 
- akvakultur 
- havne 
- import 

 
Forarbejdning 

Kollektive mål

 
Afsætning og 
markedsføring 

 

Branchemål Branchemål
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4.1.  Branchemål 
 
1. I fiskeriet skabes muligheder for lave omkostninger og stor værditil-

vækst inden for rammerne af et biologisk bæredygtigt fiskeri.   

2. Der skabes mulighed for en effektiv og tidssvarende flåde, der tilgode-
ser både havfiskeriet og det kystnære fiskeri. 

3. I de strategiske fiskerihavne tilbydes sammenhængende service på et 
højt niveau. I nichehavne, herunder landingspladser tilbydes basale ser-
vicefunktioner for små og mindre, lokalt forankrede fiskerfartøjer.  

4. Der gennemføres aktiviteter, der fremmer de unges motivation til at 
søge ind i fiskerierhvervet 

5. I akvakultur skabes mulighed for bæredygtig vækst gennem finansie-
ring, innovation, kompetenceudvikling, reduktion af miljø og naturbe-
lastning og etablering af nye samarbejdsformer 

6. I forarbejdning, engros- og afsætningsleddene opretholdes og øges 
værditilvæksten gennem innovation, kompetenceudvikling og nye sam-
arbejdsformer 

7. I detailhandlen fremmes et bredt udbud af fiskeprodukter. 
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4.2.  Interaktionsmål (mål for samspil mellem brancherne) 
 
Samarbejdet i værdikæden om markedsinformation, kundekrav og produkt-
udvikling forøges med henblik på at den danske fiskerisektor kan levere, 
hvad kunder og forbrugere efterspørger. 
Rammerne for optimal kvalitet og sporbarhed forbedres gennem hele vær-
dikæden. 
Rammerne for at optimere forarbejdningsindustriens råvaregrundlag styr-
kes og værditilvæksten i sektoren som helhed forbedres. 
 

4.3.  Kollektive mål 
 
Fiskeri- og akvakultursektorens påvirkning af miljøet minimeres inden for 
rammerne af en overordnet samfundsmæssig prioritering.  
Påvirkning af havmiljøet og udsmid samt uønskede bifangster reduceres.  
Arbejdsmiljøet forbedres og risikoen for arbejdsulykker reduceres. 
God og effektiv forvaltning, som involver alle relevante interessenter og 
baseres på kompetent rådgivning.  
Fangsterne og fiskerindsatsen forvaltes på et niveau, som sikrer en bære-
dygtig udnyttelse af ressourcerne. 
Forbrugernes sundhedstilstand understøttes gennem tilskyndelse til at spise 
mere fisk.  
Uddannelses- og kompetenceniveauet i hele fiskeri- og akvakultursektoren 
optimeres.  
Beskæftigelsen i fiskeriområderne opretholdes.  
Fiskeriområderne skal være attraktive for erhvervsudvikling og bosætning, 
med respekt for natur og lokale værdier. 
Der skabes rammer for et differentieret erhvervsliv i fiskeriområder. 
Offentlig kontrol med fiskeriaktiviteter og kvalitet effektiviseres og kombi-
neres i højere grad med egenkontrol inden for de enkelte brancher 
 
 
I oversigten (Tabel 17) er angivet sammenhængen mellem de strategiske 
mål og de enkelte akser i EFF-forordningen. 



 

 

Tabel 17 Oversigt over mål i programmet i forhold til EFF-forordningens akser Akse i  forordning 

Mål i programmet 1 2 3 4 
I fiskeriet skabes muligheder for lave omkostninger og stor værditilvækst inden for 
rammerne af et biologisk bæredygtigt fiskeri.   

    

Der skabes mulighed for en effektiv og tidssvarende flåde, der tilgodeser både havfi-
skeriet og det kystnære fiskeri. 

    

I de strategiske fiskerihavne tilbydes sammenhængende service på et højt niveau. I 
nichehavne, herunder landingspladser tilbydes basale servicefunktioner for små og 
mindre, lokalt forankrede fiskerfartøjer.  

    

Der gennemføres aktiviteter, der fremmer de unges motivation til at søge ind i fiske-
rierhvervet 

    

I akvakultur skabes mulighed for bæredygtig vækst gennem finansiering, innovation, 
kompetenceudvikling, reduktion af miljø og naturbelastning og etablering af nye 
samarbejdsformer 

    

I forarbejdning, engros- og afsætningsleddene opretholdes og øges værditilvæksten 
gennem innovation, kompetenceudvikling og nye samarbejdsformer 
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I detailhandlen fremmes et bredt udbud af fiskeprodukter.     
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Samarbejdet i værdikæden om markedsinformation, kundekrav og produktudvikling 
forøges med henblik på at den danske fiskerisektor kan levere, hvad kunder og for-
brugere efterspørger. 

    

Rammerne for optimal kvalitet og sporbarhed forbedres gennem hele værdikæden.     

In
te

ra
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Rammerne for at optimere forarbejdningsindustriens råvaregrundlag styrkes og vær-
ditilvæksten i sektoren som helhed forbedres. 
 

    

 
Forbrugernes sundhedstilstand understøttes gennem tilskyndelse til at spise mere 
fisk.  

    

Uddannelses- og kompetenceniveauet i hele fiskeri- og akvakultursektoren optime-
res.  

    

Arbejdsmiljøet forbedres og risikoen for arbejdsulykker reduceres.     

God og effektiv forvaltning, som involver alle relevante interessenter og baseres på 
kompetent rådgivning.  

    

Fangsterne og fiskerindsatsen forvaltes på et niveau, som sikrer en bæredygtig ud-
nyttelse af ressourcerne. 

    

Fiskeri- og akvakultursektorens påvirkning af miljøet minimeres inden for rammer-
ne af en overordnet samfundsmæssig prioritering.  

    

Påvirkning af havmiljøet og udsmid samt uønskede bifangster reduceres.     

K
ol

le
kt

iv
e 

m
ål

 

Beskæftigelsen i fiskeriområderne opretholdes.      
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Fiskeriområderne skal være attraktive for erhvervsudvikling og bosætning, 
med respekt for natur og lokale værdier. 

    

Der skabes rammer for et differentieret erhvervsliv i fiskeriområder.     

 

Offentlig kontrol med fiskeriaktiviteter og kvalitet effektiviseres og kombi-
neres i højere grad med egenkontrol inden for de enkelte brancher 

    

 Budget fordelt på akser 2007-2013, mio. € 
 

23,2 49,4 47,9 12,5 



 

 

5. Prioriterede foranstaltninger 
 
 
 

5.1. Indledning 
 
SWOT-analysen i afsnit 2.9 sammenfatter styrker, svagheder, muligheder 
og trusler for råvareforsyningen, fiskeindustrien og fiskeriområderne. Styr-
kerne er en sektor præget af en stærk tradition for fiskeri og dambrug samt 
stor efterspørgsel efter fisk og skaldyr. Fiskeindustrien er omstillingsparat, 
placeret geografisk hensigtsmæssigt i forhold til ressourcer og opererer glo-
balt. 
 
Der er en øget bevidsthed om kvalitet og fisk har et godt image som sund 
mad. Svaghederne er en fragmenteret branche, mange små enheder og et 
højt omkostningsniveau. Mulighederne i sektoren er uddannelses- og kom-
petenceudvikling, forbedret logistik og strategiske alliancer med fokus på 
hele værdikæden. Teknologi- og produktudvikling, herunder nicheprodukter 
og innovation. 
 
Truslerne mod sektoren er en svigtende råvareforsyning, relativt lavt ud-
dannelsesniveau og mangel på arbejdskraft på grund af ringe rekruttering og 
generationsskifte. 
 
I dette kapitel gennemgås de strategiske mål og foranstaltninger samt de 
forventede resultater. Som generelle indikatorer for programmet er valgt 
følgende indikatorer, der afspejler hele værdikæden, miljø og beskæftigelse 
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Tabel 18 Kerneindikatorer 

 

Kerneindikator Baseline 
(2004) 

Mål 
(2013) 

1. Værditilvækst i fiskeri- og akvakultursek-
toren (mio. €) 

537,1 +3 % 

2. Danske fiskeres landingsværdi (mio. €) 361,1 +5 % 

3. Dansk akvakulturs produktionsværdi (mio. 
€) 

100 +17 % 

4. Rentabilitet (overskud i pct. af aktiver) i fi-
skeri- og akvakultursektoren 

4 % +2 % 

5. Bruttoeksporten fra Danmark (mio. €) 2.214,8 +12 % 

6. Landingsværdi i de større fiskerihavne 
(mio. € i E, RI, L, T/HM, HG, S)27 

317,2 +3 % 

7. Udledning fra dambrugsproduktion af  

N: 

P:  

Organisk stof:  

 

38 kg/t prod. 

3,1 kg/t prod. 

105 kg/t 
prod. 

 

23 kg/t prod. 

1,5 kg/t prod. 

60 kg/t prod. 

8. Antal arbejdssteder i forhold til antal be-
skæftigede (Gennemsnit for områder med 
lokal udviklingsstrategi med fiskeri) 

Afventer 
etablering af 
lokale akti-
onsgrupper 

Fastholdes 

Kilder: 1-3, 5-6: Fiskeridirektoratet, Fiskeristatistisk årbog 2004. 8: Danmarks Statistik. 4: 
Fiskeridirektoratet, Fiskeristatistisk årbog 2005 og Fødevareøkonomisk institut, Fiskeri-
regnskabsstatistik 2004 og Regnskabsstatistik for akvakultur 2004. 7:Danmarks Fiskeriun-
dersøgelser. 

                                                 
27 Esbjerg, Hvide Sande, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals, Skagen.  
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5.2. Strategiske branchemål og foranstaltninger 
 
 

5.2.1. Ophugning og midlertidig oplægning af fiskefartøjer 
 
Af hensyn til en optimal og bæredygtig udnyttelse af fiske- og skaldyrbe-
standene i den danske fiskerisektor tilpasses fiskerikapacitet og fiskeriind-
sats til fangstgrundlaget. Den strategiske målsætning om, at der i fiskeriet 
skabes muligheder for lave omkostninger og stor værditilvækst inden for 
rammerne af et biologisk bæredygtigt fiskeri fordrer at fiskeriindsatsen og 
kapaciteten justeres i overensstemmelse med udviklingen i fiskeressourcer-
ne. 
 
Denne justering af fiskeriindsatsen fremmes primært gennem en markeds-
baseret fiskeriforvaltning, hvor den enkelte fisker får mulighed for at tilret-
telægge fiskeriet, så kapaciteten udnyttes optimalt. Fangsteffektiviteten i 
den danske flåde udvikler sig løbende og sammenholdt med, at der generelt 
er en betydelig overkapacitet i dansk fiskeri vil tilpasningen betyde en fort-
sat reduktion i kapaciteten.  
 
Koncentrationen af fiskeriet på færre fartøjer betyder, at de overskydende 
fartøjer kan slettes af fartøjsregisteret og man her ville kunne følge udvik-
lingen i den aktive fiskerikapacitet. Reduktionen i antallet af fartøjer for-
ventes imidlertid ikke at slå i fuldt gennem i Fartøjsregisteret, hvilket skyl-
des EU’s regler om havdage. De gældende fællesskabsregler om havdage 
tillader ikke at havdage overføres fra et fartøj til et andet. Hvis en fisker 
ønsker at bevare de tildelte havdage kan fartøjet ikke slettes af Fartøjsregi-
steret, og fartøjet vil derfor figurere som aktivt i registeret selvom det rent 
faktisk ikke er aktivt på havet. Danmark agter formelt at stille forslag i EU 
regi om at få ændret reglerne for havdage, således at de kan overføres fra et 
fartøj til et andet.  
 
Offentlig støtte til endeligt og midlertidigt ophør  vil kun blive aktuelt, hvis 
der opstår en uforudset situation som betyder alvorlige konsekvenser for et 
givent fiskeri fx i tilfælde af forurening.  
 
De strategiske tiltag gennemføres med henblik på at opnå følgende målsæt-
ninger: 
 

• I fiskeriet skabes muligheder for lave omkostninger og stor værditil-
vækst inden for rammerne af et biologisk bæredygtigt fiskeri     
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Målsætningerne opnås gennem følgende foranstaltninger:  
 
1. Permanent tilpasning af fiskeriaktiviteten ved udtagning og ophugning 

af fartøjer 
2. Midlertidig tilpasning af fiskeriaktiviteten ved oplægning af fartøjer 
 
Ny Regulering af dansk fiskeri, der blev indledt i 2006 med henblik på fi-
skeri fra 2007, forventes at overflødiggøre offentlig støtte til ophugning. 
Anvendelsen af foranstaltninger til permanent tilpasning af fiskeriindsatsen 
vil derfor kun blive anvendt, hvis der skulle opstå en uforudsigelig situation. 
På det grundlag er foranstaltningen medtaget i programmet, men prioriteres 
som udgangspunkt lavt i finansieringsplanen. 
 
Der forventes en reduktion af antallet af de fartøjer der er omfattet af Ny 
Regulering (FKA-fartøjer) i størrelsesorden 20-30 % i perioden 2007 til 
2013. FKA-fartøjernes fangstvædi andrager ca. 95 % af den samlede fisker-
flådes fangstværdi. Imidlertid vil reduktionen i aktive fartøjer sandsynligvis 
ikke slå fuldt i gennem i fartøjsregisteret pga. de før omtalte regler for hav-
dage, der betyder at havdage ikke kan overføres til et andet fartøj.  
 
Forventningerne til Ny Regulering er store, men det er selvsagt ikke muligt 
på nuværende tidspunkt at forudse hvor store ændringer der vil ske i fiskeri-
indsatsen. Udviklingen vil derfor skulle følges tæt og det kommende Over-
vågningsudvalg vil løbende blive orienteret om effekterne af Ny Regule-
ring. 
 
Undertiden opstår der forhold, der nødvendiggør at et givet fiskeri indstilles 
i en periode for derefter at kunne genoptages. Fartøjernes og besætnings-
medlemmernes økonomi kan rammes hårdt af et sådant midlertidigt fiskeri-
forbud og der gives derfor mulighed for offentlig støtte til midlertidigt op-
hør med fiskeri (oplægning). 
 
En tilpasning af fiskerikapaciteten kan påvirke de implicerede fiskeres 
fremtidige beskæftigelse. Der gives derfor mulighed for at yde offentlig 
støtte til afbødende socioøkonomiske foranstaltninger. Dette kan bl.a. ske i 
form af engangskompensation til fiskere som har arbejdet ombord på fisker-
fartøjer der er omfattet af endeligt ophør. Der henvises til afsnit 5.2.3 om 
socioøkonomiske foranstaltninger. 
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Indikatorer og beregningsgrundlag for støtte 

Der opstilles ikke indikatorer eller beregningsgrundlag for støtte. Foran-
staltningen vil kunne tages i anvendelse efter en nøjere vurdering af effek-
ten af Ny Regulering af dansk fiskeri. På den baggrund vil der ikke på nu-
værende tidspunkt blive taget stilling til indikatorer eller beregningsgrund-
laget for støtte idet denne bør optimeres i forhold til den aktuelle situation. 
 

5.2.2. Modernisering af fartøjer 
 
Moderniseringen af fartøjer forventes sikret ved en aktiv markedsorienteret 
forvaltning. Det er vigtigt, at det offentlige kan understøtte de nødvendige 
investeringer på fiskerfartøjerne under den igangværende omstillingsproces 
og der kan således ydes støtte til moderniseringen af fartøjer og udstyr bl.a. 
med henblik på bedre håndtering af fangster, større energieffektivitet samt 
investeringer og tilpasning af fartøjer, der gør fiskeriet mere skånsomt. Støt-
te til modernisering af flåden udgør dermed et væsentligt element i justering 
af fiskeriindsatsen. 
 
De strategiske tiltag gennemføres med henblik på at opnå følgende målsæt-
ninger: 
 

• I fiskeriet skabes muligheder for lave omkostninger og stor værdi-
tilvækst inden for rammerne af et bæredygtigt fiskeri 

• Der skabes mulighed for en effektiv og tidssvarende flåde, der til-
godeser både havfiskeriet og det kystnære fiskeri 

• Fangsterne og fiskerindsatsen forvaltes på et niveau, som sikrer en 
bæredygtig udnyttelse af ressourcerne 

• Påvirkning af havmiljøet  og udsmid samt uønskede bifangster re-
duceres 

• Arbejdsmiljøet forbedres og risikoen for arbejdsulykker reduceres. 
 
Målsætningerne opnås gennem følgende foranstaltninger:  
 

1. Investeringer der forbedrer sikkerheden og arbejdsforholdene på 
fartøjerne  

2. Investeringer der forbedrer de hygiejniske forhold og opbevarings-
faciliteterne ombord på fartøjerne 

3. Investeringer der reducerer fartøjernes energiforbrug  
4. Investeringer der forbedrer fartøjernes energieffektivitet 
5. Investeringer der fremmer selektivt fiskeri 
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Der er et behov for modernisering af den danske flåde for at gøre den tids-
svarende med hensyn til mandskabsforhold og håndtering af fangster, for at 
tilskynde til energibesparelse og for at gøre den bedre i stand til at udøve et 
skånsomt fiskeri. 
 
Fiskerierhvervet er forbundet med en relativt høj skadesrisiko, hvilket ses af 
at antallet af anmeldte arbejdsskader er højt sammenlignet med andre er-
hvervsgrupper. Problemerne omkring sikkerheden og arbejdsmiljøet på fi-
skerfartøjerne hænger sammen med den danske fiskerflåde er relativ gam-
mel med en gennemsnitsalder på ca. 30 år. Ulykkerne er først og fremmes 
faldulykker samt ulykker i forbindelse med håndtering af fartøjets redskaber 
under fiskeri. Endvidere er besætningen udsat for skader på grund af bl.a. 
for meget støj og for tunge løft.  
 
Der gøres allerede nu en indsats for at højne sikkerheden i fiskeriet. Således 
er det nu et krav at alle nye fiskere skal gennemgå et 3-ugers kursus i søsik-
kerhed. Desuden gør Fiskeriets Arbejdsmiljøråd i samarbejde med 8 regio-
nale havnesikkerhedsudvalg et stort arbejde for at forbedre sikkerhed og 
arbejdsmiljø ombord på fiskerfartøjerne. Tiltrækning af arbejdskraft til flå-
den vil være betinget af at arbejdspladsen er tidssvarende med hensyn til 
arbejdsmiljø og sikkerhed.  
 
Værditilvæksten i fiskerierne kan forøges ved at optimere kvaliteten af lan-
dingerne gennem innovative løsninger, der optimerer håndteringen af fang-
sten ombord og ved landing. En anden mulighed kan være anvendelse af 
industri-fiskearter til konsum eller andre formål.28 
 
Energieffektiviteten, herunder energiforbruget er en betydende faktor i 
mange fiskerier. Både ud fra ressource- miljøhensyn og for at nedbringe 
energiomkostningerne er der i mange fartøjer behov for moderniseringer der 
forbedrer energieffektiviteten fx gennem motorudskiftning og investeringer 
der reducerer NOx-udledningerne.  
 
Som betingelse for ydelse af støtte til udskiftning af motorer gælder det, at 
fartøjets motorkraft skal reduceres med mindst 20 pct. For fartøjer under 12 
m. der ikke bruger slæbende redskaber gælder dog alene, at motorkraften 
ikke må overstige den hidtidige motorkraft. For fartøjer over 24 meter gæl-
der yderligere at det skal være omfattet af en rednings- og omstrukture-
ringsplan samt at det overgår til en mindre brændstofkrævende fangstmeto-
de. 
 

                                                 
28 Der henvises til rapporten Værditilvækst i den danske fiskerisektor – Strategisk analyse 
udarbejdet for Direktoratet for FødevareErhverv, GEMBA Innovation april 2006. 
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Der kan kun opnås tilskud til én motorudskiftning i perioden 2007 – 2013.  
Reduktionen på 20 % i motorkraft kan opnås af en gruppe af fartøjer når 
betingelserne for gruppens sammensætning er opfyldt som anført i artikel 6 
i Kommissionens forordning om gennemførelse af 1198/2006. Kontrollen 
med om betingelserne for gruppernes sammensætning og den opnåede re-
duktion i motorkraft, vil blive foretaget af det stedlige fiskeriinspektorat. 
 
Der er endvidere behov for modernisering, der er rettet mod forøget selekti-
vitet, reduktion i effekten af fiskeri på økosystemer eller håndtering af fang-
ster, som ellers ville blive smidt ud. Dette kan fremmes på forskellig måde, 
fx ved investering i nye fiskeredskaber, ved støtte til projekter der omfatter 
forberedelse eller afprøvning af nye tekniske foranstaltninger for en af Rå-
det eller Kommissionen fastsat periode eller ved investering i udstyr der 
skal beskytte fangster og redskaber mod vilde predatorer. Endelig vil der 
gennem programmet også kunne støttes investeringer der reducerer fiskeri-
ets indvirkning på ikke kommercielle arter29. Der kan ydes støtte til udskift-
ning af fiskeriredskaber med henblik på at gøre disse tidssvarende. Der kan 
dog ikke – eller kun i en kort periode – ydes tilskud til redskabsudskiftning 
der skyldes myndighedskrav. Der kan normalt kun ydes støtte til redskabs-
udskiftning en gang i perioden 2007 – 2013.  
 
I bestemte situationer kan der dog ydes støtte to gange. Det gælder for det 
første når et fartøj er omfattet af en plan for justering af fiskeriindsatsen og i 
forbindelse hermed overgår til et andet fiskeri hvor ressourcetilstanden gør 
det muligt at fiske. Det gælder for det andet når de nye redskaber er mere 
selektive og opfylder anerkendte miljøkriterier og –regler der er mere vidt-
rækkende end de gældende forpligtelser.  
 
For at fremme disse formål kan der ydes offentlig støtte til relevante udgif-
ter.  
 
De samlede støtteberettigede udgifter for det enkelte fiskerfartøj, hvortil der 
kan ydes moderniseringsstøtte i perioden 2007-2013 kan dog ikke overstige 
et loft som fastsættes nærmere i bekendtgørelse. Til fastsættelse af loftet 
anvendes samme metode som blev anvendt i FIUF-programmet 2000-2006, 
hvor der var fastsat et loft for 6 fartøjskategorier (efter tonnage).  De i 
FIUF-programmet nævnte lofter indekseres i forhold til 2007-værdier.  
 
Det må forventes, at der i programperioden vil være behov for at yde offent-
lig støtte til fx udskiftning af motorer i trawlere over 24 meter som led i 
rednings- og omstruktureringsplaner i henhold Fællesskabets rammebe-
stemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virk-
somheder.   
                                                 
29 Arter nævnt i direktiv 79/409/EEC og 92/43/EEC. 
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Kystfiskeri af mindre omfang 

Kystfiskeri af mindre omfang prioriteres med henblik på at bevare et diver-
sificeret fiskeri. Kystfiskeri forudsættes at være miljøskånsomt fiskeri ved 
ikke at anvende trukne redskaber. Endvidere bidrager kystfiskeriet til at 
bevare (og udvikle) det traditionelle danske fiskeri, herunder traditionelt 
byggede fartøjer samt redskaber og til opretholdelse af kystsamfund og de 
mindre havne og landingssteder.  
 
Støtten til modernisering af kystfiskerifartøjer forhøjes til 60 % når investe-
ringen vedrører fartøjer under 12 m, der ikke anvender trukne redskaber.  
 
Støtten forhøjes til maksimalt 40 % af investeringsudgiften til udskiftning af 
motorer – for fartøjer under 12 m. 
 
Der fastsættes et loft for hvor meget støtten til modernisering af et givent 
fartøj kan udgøre Til fastsættelse af loftet anvendes samme metode som 
blev anvendt i FIUF-programmet 2000-2006, hvor der var fastsat et loft for 
6 fartøjskategorier efter tonnage.  De i FIUF-programmet nævnte lofter in-
dekseres i forhold til 2007-værdier.  
 
I skemaet nedenfor er angivet den nuværende situation (baseline) samt de 
opstillede mål vedrørende modernisering af fartøjer:  
 
 

Resultatindikatorer Baseline 2005 Mål/år 
Antal anmeldte arbejds-
ulykker 

139 i primærfiskeri (2004) 
 

Reduceret 
 

Andel af mængde fisk 
landet i kvalitet E 

Afventer spec.kørsel +2 % pr. år 
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5.2.3. Socioøkonomiske foranstaltninger - generationsskifte blandt 
fartøjsejere 

 
Gennemsnitsalderen for fartøjsejere har været stigende i de sidste 10 år og 
er nu 50,7 år. Dette er en høj gennemsnitsalder og et stort antal ældre fartøj-
sejere i kombination med stigende krav til fartøjsejere med hensyn til teknik 
og økonomi giver anledning til at forvente, at mange ejere vil trække sig 
tilbage i de kommende år. Selvom dette i nogen grad vil modsvares af en 
forventet nedgang i antal fartøjer er der dog også behov for at yngre fiskere 
indtræder som ejere af fiskerfartøjer. De yngre fiskere vil kunne bidrage 
positivt til en udvikling af erhvervet med fokus på bæredygtighed, arbejds-
miljø og sikkerhed.  
 
De strategiske tiltag gennemføres med henblik på at opnå følgende målsæt-
ninger: 
  

• Der gennemføres aktiviteter, der fremmer de unges motivation til 
at søge ind i fiskerierhvervet 

• Der skabes mulighed for en effektiv og tidssvarende flåde, der 
tilgodeser både havfiskeriet og det kystnære fiskeri 

 
Målsætningerne opnås gennem følgende foranstaltninger:  
 
Socioøkonomiske foranstaltninger til støtte for fiskere, herunder tilskud 
til yngre fiskeres førstegangsetablering. 
 
 
Køb af et fiskerfartøj forudsætter, at køber har en rimelig økonomisk styrke. 
Udgangspunktet for et køb bør normalt være, at køber selv har frembragt 
den økonomiske styrke til at drive sin virksomhed med et positivt resultat. 
Den kommende udvikling i flåden vil imidlertid antagelig føre til færre og 
større enheder der stiller store krav til købers finansielle formåen. Det kan 
være vanskeligt for unge fiskere at opsamle tilstrækkelige kapital til at gen-
nemføre en sådan investering. Der er derfor behov for at kunne yde offent-
lig støtte til unge fiskere, der etablerer sig første gang med eget fartøj.  
 
Der kan til hver ansøger ydes en støtte på maksimalt 15 pct. ansøgerens 
udgifter til erhvervelse af ejendomsretten til fartøjet eller overstige 50.000 
€.   
 

Indikator Baseline Årligt mål 
Antal fartøjsejere under 45 år Data fra specialkørsel Uændret eller stigende 
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I det omfang der måtte blive behov for andre socioøkonomiske foranstalt-
ninger, der ikke er dækket af denne foranstaltning eller af foranstaltningen 
om uddannelse og kompetenceudvikling, vil andre socioøkonomiske foran-
staltninger blive taget i anvendelse inden for forordningens rammer såsom 
socio-økonomiske foranstaltninger for fiskere, der berøres af udviklingen i 
fiskeriet herunder støtte til tidlig afgang fra fiskeriet og engangskompensa-
tion til fiskere der har arbejdet på et fartøj omfattet af endeligt ophør. Idet 
det forudses, at disse foranstaltninger iværksættes umiddelbart ved pro-
gramstart, beskrives metoden for tildeling af støtte ikke for nærværende. 
 

5.2.4. Vækst og udvikling af miljømæssig bæredygtig akvakultur  
 
Der er et stort udviklingspotentiale i den danske akvakultursektor.30  
En målrettet udvikling af dansk akvakultur vil kunne forøge produktionen 
til 60.000 tons ørred i dambrug, 40.000 tons ørred i havbrug og 5.000 tons 
ål. Det er en fordobling af produktionen i dambrug, en 5-dobling i havbrug 
og en 3-dobling i åleopdræt. En forøgelse af åleproduktionen forudsætter, at 
det er muligt at reproducere ål. 
 
 Hertil kommer muligheden for at producere en række andre arter – fx pig-
hvar, tunge, torsk, aborre og sandart. En sådan udvikling vil kunne 3-doble 
produktionsværdien i dansk akvakultur.  
 
Tabellen nedenfor viser, at opdrætssektoren omkring år 2015 vil kunne op-
nå en samlet omsætning på over 537 mio. € med en beskæftigelse på over 
1.500 fuldtidsansatte, og der vil være et samlet positivt resultat på ca. 53,7 
mio. €.  
 
 

                                                 
30 Der henvises til: Havbrugudvalgets rapport, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri, 2003. Dambrugsudvalgets rapport, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 
2002. Muslingeudvalgets rapport, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2004. 
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Tabel 19 Potentiale i dansk akvakultur (år 2013) 

 Havbrug Dambrug Ål Andre 
arter 

Øvrige I alt 

Antal anlæg 
Produktion, tons  
Årsværk  
Investering 
 (mio. €)  
Omsætning 
 (mio. €)  
Resultat  
(mio. €) 

8  
40.000  

92  
61,7  

 
117,3  

 
13,0 

196 
60.000 

364 
181,7 

 
163,5 

 
14,0 

10 
5.000 

50 
33,6 

 
40,3 

 
3,1 

40 
10.000 

200 
134,2 

 
80,5 

 
27,0 

 
 

884  
40,3  

 
161,1 

254 
115.000 

1.590 
451,5 

 
562,7 

 
57,0 

Kilde: Dansk Akvakultur 
 
For at realisere denne udvikling kræves udbredelse af teknologiske løsnin-
ger som muliggør betydelig vækst i produktionen og som samtidig sikrer 
opfyldelse af miljøkravene, begrænser sygdomme samt fokuserer på en op-
timering af energiforbruget.  
 
Vækst i dam- og havbrugsproduktionen opnås bl.a. gennem regulering, der 
tager udgangspunkt i den faktiske miljøpåvirkning. For dambrug sker det 
gennem miljømæssig forsvarlig omlægning fra traditionelle gennemstrøm-
ningsdambrug i jorddamme til recirkulerede dambrug i betondamme (her-
under modeldambrug).  
 
Som nævnt ovenfor er der store udviklingsmuligheder inden for opdræt af 
andre arter, hovedsageligt i landbaserede, recirkulerede anlæg. Enkelte 
ferskvandsarter forekommer lovende, men især en række marine arter har et 
stort produktions- og markedsmæssigt potentiale. 
 
Udviklingsmulighederne indenfor dansk havbrug ligger bl.a. i en optimeret 
placering af anlæggene i forhold til andre brugerinteresser og i områder med 
gode strømforhold. Havbrugene vil fremover blive placeret i de områder der 
anbefales i Havbrugsudvalgets rapport fra 2003, og hvor miljøeffekten hol-
des inden for et acceptabelt niveau. Havbrugsudvalgets områdeudpegning er 
indeholdt i Miljøministeriets nye vejledning om godkendelse af saltvands-
opdræt. Dette vil sammen med Miljømålsloven sikre, at placering og drift af 
havbrug sker i overensstemmelse med bl.a. Vandrammedirektivet.  
 
Recirkulering er ikke mulig i havbrug, og der er behov for fortsat udvikling 
af teknologier og systemer for rentabel og praktisk drift, samtidig med at 
miljøeffekten minimeres. Udvikling inden for fiskefoder og –ernæring samt 
avl kan reducere tabet af næringsstoffer, og miljøpåvirkningen kan reduce-
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res eller kompenseres ved brug af fangkulturer. Fangkulturer består i opdræt 
af muslinger eller alger med henblik på at opsamle næringssalte. 
 
Forudsætningen for erhvervets investeringer i disse udviklingsmuligheder 
er, at de nye kommuner udnytter det tilladelsesgrundlag, der er etableret 
med Miljøministeriets vejledning om godkendelse af saltvandsopdræt. 
 
Indsatsen for at styrke muslingeopdræt som et nyt konkurrencedygtigt er-
hverv kræver, at den fornødne udviklingskapital er til stede, ligesom der er 
behov for en systemmodificering tilpasset danske forhold. Der er et potenti-
ale indenfor udvikling af yngelopsamling, dyrkning, høst og afsætning af 
muslinger, og der bør være et fortsat fokus på disse elementer.  
 
En vigtig forudsætning for en positiv udvikling af dansk akvakultur vil være 
en styrket dialog og forståelse mellem myndigheder og erhverv. Dette gæl-
der bl.a. i forbindelse med miljøgodkendelse og lokalisering af dambrug 
omkring de danske åer. 
 
Med en dynamisk og stor akvakulturproduktion i Danmark er udsigterne 
endvidere overordentlig positive for udstyrssektoren. Der imødeses en stor 
stigning i den globale efterspørgsel efter viden og teknologi til intensivt 
fiskeopdræt. Dansk know-how indenfor miljøeffektivt fiskeopdræt med 
rensning og recirkulering af vand har dannet basis for en udvikling i såvel 
udstyrskomponenter som komplette akvakulturanlæg, bl.a. til modeldam-
brug. Denne styrkeposition bør fastholdes og udvikles. 
 
Langsigtede initiativer til miljøvenlige produktionsmetoder ønskes fremmet, 
herunder økologisk akvakultur og produktionsmetoder der er forenelige 
med særlige miljøbegrænsninger i NATURA-2000 områder.    
 
Økologisk Akvakultur 

Økologiske opdrætsfisk er underlagt kravene for det røde økologimærke. 
Det vil eksempelvis sige produceret med godkendt økologisk foder samt 
med minimal brug af medicin. Men også at opdrætteren har fokus på dyre-
velfærd og en skånsom behandling af naturen.  
 
Den økologiske produktion af opdrætsfisk er på europæisk plan forøget de 
seneste år. En udvikling, som skal øge den årlige produktion af opdrætsfisk 
i Danmark, vil omfatte økologisk og miljøcertificeret produktion. Dette vil 
bidrage til den videre udvikling som et bæredygtigt erhverv, der kan sikre 
forbrugerne adgang til produkter, som er sunde, sikre og af god kvalitet. 
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Der er i programmet ikke prioriteret særlige arbejdsmiljøtiltag rettet mod 
akvakultur, idet skadesrisikoen hér vurderes at være langt mindre end i fi-
skeriet. 
 
Målsætninger 

Det er Danmarks målsætning at øge produktionen i akvakultur fra ca. 40.000 
tons til 115.000 tons i 2013, idet miljøbelastningen pr kg produceret fisk sam-
tidig reduceres med 40 % frem til 2013, svarende til en samlet maksimal N 
udledning på ca. 2.400 tons. Denne målsætning forfølges ved at der: 
  
I akvakultur skabes mulighed for bæredygtig vækst gennem innovation, 
kompetenceudvikling, reduktion af miljø og naturbelastning og etablering 
af nye samarbejdsformer  
 
En sådan vækst forudsætter, at rammebetingelserne er kendte og nogenlun-
de stabile. Derved skabes et grundlag for en forbedret produktionsplanlæg-
ning, der bl.a. kan sikre en høj produktkvalitet og stabile forsyninger. 
 
For at udnytte vækstpotentialet er der behov for langfristet kapital til inve-
steringer. Derfor vil investeringsstøtten både kunne udmøntes i tilskud og 
garantistillelse i forbindelse med låneoptagelse. 
 
Der gennemføres følgende foranstaltninger: 
 
1. Investeringer i nybygning, udvidelse, udstyr eller modernisering, især 

med henblik på forbedring af sikkerhed og arbejdsforhold, hygiejne, 
menneskers eller dyrs sundhed samt produktkvalitet. Investeringen skal 
bidrage til et eller flere af følgende mål:  
- inddragelse af nye opdrætsarter og arter med gode markedsudsigter, 
- implementering af opdrætsmetoder, der i væsentlig omfang reducerer 

negative eller øger positive miljøpåvirkninger, herunder "modeldam-
brug" 

- traditionelle opdrætsaktiviteter, som er vigtige for bevaring og udvik-
ling af både den socioøkonomiske struktur og miljøet, 

- køb af udstyr til beskyttelse mod rovdyr, 
- forbedring af arbejds- og sikkerhedsforhold for medarbejdere på 

akvakulturanlæg, 
 
2. Kompensation for brug af miljø- og naturvenlige opdrætsmetoder, her-

under 
(a) og andre opdrætsmetoder, der omfatter beskyttelse og forbedring af 
miljøet, naturressourcerne, genetisk diversitet, landskabet og traditio-
nelle kendetegn i akvakulturmråder; 
(b) deltagelse i fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision 
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(EMAS) jf. Forordning (EF) nr. 761/2001;  
(c) økologisk akvakultur jf. Forordning (EØF) nr. 2092/91;  
(d) opdræt, der lever op til kravene i Natura 2000-områderne jf. Direk-
tiv 92/43/EØF (habitatdirektivet).  

 
 
Indsatsen forventes at medvirke til en positiv udvikling i hele akvakultur-
sektoren. I henhold til EFF-forordningen skal der gives prioritet til mikro og 
små virksomheder for så vidt angår de produktive investeringer (jf. punkt 
1). Kriterierne herfor fremgår af afsnit 6.4.1.  
 
 
Støtten til foranstaltning (1) kan ydes enten som direkte tilskud eller som 
garantistillelse ved låneoptagelse. 
 
Støtten til foranstaltning 2 (a)-(d) gives ud fra følgende overordnede ret-
ningslinier: 
 
2 (a): maksimumbeløb pr. ha af virksomhedens areal. Maksimumbeløbet 
fastsættes i bekendtgørelse ud fra nærmere kriterier. 
2(c): Maksimalt i 2 år i omstillingsperioden efter nærmere kriterier, som fx 
øget udgifter til foderforbrug og indkomsttab ved sygdom. De nærmere kri-
terier fastsættes i bekendtgørelse.   
2(d): Maksimalt i 2 år og efter nærmere fastsatte kriterier, som fx ekstraud-
gifter til opfyldelse af Natura-2000 forpligtelsen. De nærmere kriterier fast-
sættes i bekendtgørelse. 
 
 
For at sikre, at projekter der især har til formål at inddrage nye arter, gen-
nemføres ud fra et kendskab til markedsudsigterne bør det forud for støtte til 
sådanne projekter vurderes, om der er behov for en særlig markedsundersø-
gelse. 
 
I disse projekter vil der endvidere blive lagt vægt på, at aktørerne repræsen-
terer flere led i værdikæden for dermed styrke grundlaget for, at projektet er 
bredt forankret og af branchen anses for realistisk med hensyn til markeds-
udsigterne. 
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Den generelle udvikling i sektoren vil blive målt på følgende indikatorer: 
 

Resultatindikatorer Baseline ( 2004) Mål (2013) 
Produktionsmængde i 1000 
tons31 

• Dambrug 
• Havbrug og salt-

vandsdambrug 
 
• Ål  
• andre arter 

Mængde økologisk produkti-
on 

 
 

30 
8,8 

 
 
 

1,8 
 
 

0 

 
 

60 
40 

 
 

5 
10 

 
 

10 
Produktionsværdi i mio. €  

• Ferskvandsdambrug 
• Havbrug og salt-

vandsdambrug 
 

 
58,9 
23,1 

 
fordobling 

  femdobling 

Bruttoværditilvækst 
• Ferskvandsdambrug 
• Havbrug og salt-

vandsdambrug 

 
167,86 
31,75 

 
Formuleres i 

samarbejde med 
erhvervet 

Afkastningsgrad i % 
• Ferskvandsdambrug 
• Havbrug og salt-

vandsdambrug 

 
3,42 

25,45 

 
Formuleres i 

samarbejde med 
erhvervet 

Udledning fra dambrugspro-
duktion af  
N: 
P:  
Organisk stof:  

 
 

38 kg/t prod. 
3,1 kg/t prod. 
105 kg/t prod. 

 
 

23 kg/t prod. 
1,5 kg/t prod. 
60 kg/t prod. 

 

                                                 
31 Inklusiv fraførsel til videre opdræt. 
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5.2.5. Bekæmpelse af forurening og sygdomme i akvakultur 
 
Det er målet i akvakultursektoren at  
 
skabe mulighed for bæredygtig vækst gennem, innovation, kompetenceud-
vikling, reduktion af miljø og naturbelastning og etablering af nye samar-
bejdsformer 
 
Dette forudsætter, at der etableres stabile rammer og udviklingsbetingelser 
for sektoren. Disse betingelser skal etableres sideløbende med en teknologi-
udvikling der er miljømæssig forsvarlig, og som ikke skaber nye barrierer 
for udviklingen. 
 
En fortsat udvikling indenfor recirkulationsteknologier vil være et centralt 
led i denne udvikling. 
 
En driftsøkonomisk analyse af modeldambrug udført af Fødevareøkono-
misk Institut konkluderer, at en omlægning fra traditionelt dambrug til mo-
deldambrug blandt andet vil medføre lavere produktionsomkostninger, men 
at den intensive driftsform også medfører risiko for væsentlige tab i forbin-
delse med strømsvigt eller sygdom. 
 
Målsætningen om en økonomisk og miljømæssigt bæredygtig vækst i akva-
kultur sætter blandt andet fokus på sygdomsbekæmpelse. Fiskesygdomme 
koster årligt erhvervet store beløb i produktionstab og til bekæmpelse, og 
brug af medicin og hjælpestoffer bør minimeres bl.a. af hensyn til miljøet. 
Der bør via tilskud tilskyndes til initiativer, der har til formål at kontrollere 
og udrydde visse sygdomme i akvakultur.  
 
For at understøtte kommercielt muslingeopdræt i Danmark, bør der i særlige 
tilfælde hvor høsten af opdrættede bløddyr indstilles pga. hensyn til folke-
sundheden i tilfælde af forurening med toksisk plankton, være mulighed for 
at yde økonomisk kompensation til bløddyrsopdrættere. 
 
For at sikre optimale betingelser for sektorens udvikling iværksættes der 
følgende foranstaltninger: 
 
1. Kompensation for indtægtstab ved midlertidig udsættelse af høst, der 

skyldes hensyn til befolkningens sundhed på grund af forurenede mus-
linger forårsaget af giftige alger eller deres gifte 
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2. Tilskud til udgifter vedr. kontrol og udryddelse af sygdomme i akvakul-
tur i henhold til i Rådets beslutning nr. 90/424/EØF om visse udgifter 
på veterinærområdet. 

 
 
Til foranstaltningen vil blive anvendt outputindikatorer vedrørende antal 
opdrættere med kompensation for indtægtstab samt antal virksomheder med 
tilskud til sygdomsudryddelse. 
 

5.2.6. Fiskerihavne og andre landingssteder 
I Danmark findes ca. 100 fiskerihavne og fiskelandingspladser, hvoraf 13 
modtager mere end 1.000 tons fisk årlig. 
 
Konsumlandingerne i danske havne fra danske og udenlandske fartøjer har i 
de sidste 10 år svinget mellem 500.000 og 600.000 tons. Tendensen har 
været nedadgående som følge af reducerede fiskekvoter for de mest bety-
dende arter. Totalt har den relative forskydning i landingernes omfang hav-
nene imellem været beskeden. Målt på enkelte fiskearter har forskydninger-
ne været mere markante med en svag tendens mod koncentration.  
 
Landingerne af industrifisk er geografisk mere koncentreret end konsum-
landingerne. Fire havne (Esbjerg, Thyborøn, Hanstholm og Skagen) tegner 
sig for ca. 85 % af landingerne. Den relative fordeling af landingerne mel-
lem disse fire havne har i de senere år været nogenlunde konstant, dog har 
Esbjerg i de sidste par år oplevet en betydelig tilbagegang. 
 
Havneinfrastrukturen i Danmark har de seneste 10 år undergået en betydelig 
udvikling i form af investeringer i kaj- og moleanlæg, havneuddybninger, 
fiskemodtageanlæg, opbevarings- og håndteringsfaciliteter, isanlæg m.m. 
Investeringerne dækker primært over udgifter til reparation og forbedring 
og i mindre grad nyanlæg.  
 
De tidligere statshavne (Esbjerg, Thyborøn, Hanstholm, Hirtshals og Ska-
gen) er fra 2001 overgået til kommunalt selvstyre. Kun Thorsminde er fort-
sat statshavn. Dette har betydet en skærpet konkurrence mellem fiskerihav-
nene om at tiltrække landinger fra danske og udenlandske fiskerfartøjer.  
 
Målsætningen er at:  
 
I de strategiske fiskerihavne tilbydes sammenhængende service på et højt 
niveau. I nichehavne, herunder landingspladser tilbydes basale servicefunk-
tioner for små og mindre, lokalt forankrede fiskerfartøjer. 
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Udviklingen i retning af færre fiskefartøjer vil antageligt medføre en struk-
turudvikling i retning af færre full-service havne, men hvor en nicheproduk-
tion eller diversificering af aktiviteterne kan bidrage til, at også mindre hav-
ne uden alle nødvendige havnefaciliteter kan overleve. 
 
Målsætningen søges opnået gennem følgende foranstaltninger: 
 

• Landing, håndtering, midlertidig opbevaring, transport og losning af 
fisk og skaldyr,  

• etablering, forbedring og sikring af kølekæde, kvalitetsstyring og 
auktioner,  

• fangsthåndtering ved landing (sorterings- og rensningsanlæg), 
• sikkerhedsforanstaltninger og forbedret arbejdsmiljø,  
• miljøforbedring, herunder forbedret affalds- og spildevandshåndte-

ring,  
• kassevaskeanlæg, redskabsrum, 
• forsyning af fartøjer med brændstof, is, og vand, og losse- og an-

løbskajer, havnebassiner, moler og beddinger. 
 
Formålet med foranstaltningen er at bidrage til udviklingen af fiskerihavne 
og fiskeri- og akvakultursektoren gennem forbedring af faciliteter og tjene-
steydelser, der tilbydes fiskerne og fiskerierhvervet. Foranstaltningen skal 
særligt bidrage til at forbedre produktivitet og kvalitet i forbindelse med 
landing, håndtering, transport og afsætning af fangsterne, men skal også 
medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet og sikkerheden i fiskerihavnene. 
 
Det vil være en forudsætning for tilskud, at der i forbindelse med tilskuds-
ansøgningen ligger en forretningsplan for havnens udvikling nationalt og 
om nødvendigt også i international sammenhæng.  Formålet med denne 
betingelse er at sikre støtten gives ud fra en fremadrettet behovsanalyse. 
Havne hvis planer rækker ud over fiskeri- og akvakultursektoren og ser 
havnen som en integreret del af nærmiljøet, vil blive prioriteret højt, jf. må-
let om udvikling af fiskeriområder. 
 

Resultatindikatorer Baseline (2005) Årligt mål 

 
Landingsværdien pr. kg landet konsumfisk, €/kg  
 
Andel af mængde fisk landet i kvalitet E 
 

 
0,8 

 
Afventer særkørsel 

 
+2 % pr. år 
 
+2 % pr. år 

Impactindikator: 
Omsætningen i danske havne og landingssteder 
Konkurrenceevne (andel af havnens landinger fra 

Undersøges fx midtvejs i programpe-
rioden og ved periodens afslutning. 
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fælles farvandsområder) 
 

5.2.7. Forarbejdning og engroshandel 
 
I forarbejdningen kan værditilvæksten øges ved at øge forarbejdningsgra-
den. Et væsentligt hensyn er at imødegå konkurrence på verdensmarkedet 
fra lande, hvor der produceres med lave lønomkostninger. En øget forar-
bejdningsgrad vil derfor i vid udstrækning forudsætte innovative aktiviteter 
og investeringer i teknologi og produktudvikling. Også markedsudvikling er 
vigtigt i forhold til både forarbejdning og engroshandel. Fokusområder vil 
være kvalitet, fersk fisk, bekvemmelighed i tilberedningen, sundhed, funkti-
onelle fødevarer og individuelle gruppers efterspørgsel. Gennem dette fokus 
skabes et mangfoldigt sortiment af fiskeprodukter til gavn for forbrugerne.  
 
Arbejde i fiskeindustrien er ofte kendetegnet ved et højt arbejdstempo. Den 
umiddelbare skadesrisiko er ikke så fremtrædende som i det primære fiske-
ri. De væsentligste problemstillinger i branchen vedrører nedslidning som 
følge af ensidigt gentaget arbejde (EGA) og støj. Dertil kommer et underti-
den hårdt psykisk arbejdsmiljø.  
 
De strategiske tiltag gennemføres med henblik på at opnå følgende målsæt-
ninger: 
 
• I forarbejdning, en gros- og afsætningsleddene opretholdes og øges 

værditilvæksten gennem innovation, kompetenceudvikling og nye sam-
arbejdsformer  

• At arbejdsmiljøet forbedres og risikoen for arbejdsulykker reduceres. 
    
 

Målsætningerne opnås gennem foranstaltningen forarbejdning og engros-
handel, der omfatter:  

 
• Produktudvikling med fokus på produktkvalitet bekvemmelighed i til-

beredningen, sundhed, sporbarhed, minimering af spild og imødekom-
melse af individuelle gruppers efterspørgsel.  

• Investeringer i ny teknologi og innovative produktionsmetoder. 
• Investeringer i hygiejne- og miljøforbedring. 
• Investeringer der forbedrer arbejdsmiljøet og sikkerheden. 
• Afsætning af nye produkter og produkter især stammer fra lokale lan-

dinger og akvakultur. 
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Baggrunden for disse foranstaltninger er, at fiskeindustrien i Danmark står 
overfor en række udviklinger hvor globaliseringen med øget konkurrence på 
verdensmarkedet fra lande med lave lønomkostninger har markant betyd-
ning. Truslen er udflytning af produktion og arbejdspladser. Også koncen-
trationen i detailsektoren såvel som faldende råvareforsyning fra de traditi-
onelle leverandør i det nordatlantiske område har sat den danske fiskeindu-
stri under pres. Forarbejdning i Danmark har været i tilbagegang og flere 
filetfabrikker er lukket. Truslen fra forøget konkurrence og outsourcing er 
imidlertid kun en side af globalisering, forøgede muligheder en anden. 
Dansk handel med fisk og fiskeprodukter er således i fremgang.  
 
De små og mellemstore virksomheder har en overvægt i sektoren. De har 
som følge af svag markedsorientering, produktudvikling og finansierings-
forhold vanskeligt ved at øge forarbejdningsgraden og styrke markedsførin-
gen.  
 
På dette grundlag er det vurderingen at sektorens tilpasning til den stadige 
globalisering gennem udvikling skal fremmes med programfinansiering via 
den europæiske fiskerifond. Projekterne skal fremme værditilvæksten i 
branchen og sigte mod at forøge forarbejdningsgraden og produktionen af 
varer af høj værdi, således den danske fiskeindustris rolle på verdensmarke-
det fremover i højre grad end i dag bliver ”fødevaredesign” frem for rutine-
produktion. Dette vurderes at kunne gennemføres via støtte til produktud-
vikling, innovation, teknologiudvikling og markedsudvikling med fokus på 
kvalitet, fersk fisk, nemhed i tilberedningen, sundhed, funktionelle fødeva-
rer og individuelle gruppers efterspørgsel. Hertil kommer en fortsat fokuse-
ring på fødevaresikkerhed og miljø som er videreført fra FIUF programmet.  
 
Støttens nødvendighed hænger sammen med tilstedeværelsen af mange små 
og mellemstore virksomheder der opererer på EU og verdensmarkedet med 
trusler fra konkurrence fra og udflytning til lande med lave lønomkostnin-
ger, men også med muligheder for forøget afsætning begrundet i bl.a. sti-
gende global efterspørgsel. Outsourcing er en udfordring for den danske 
forarbejdningsindustri. Hvis branchen samtidig skal sikre sig udviklingsmu-
ligheder i Danmark kræver det fokus på innovation. Som anbefalet i Rap-
porten: Dansk fiskeindustris udviklingsmuligheder i den globale økonomi32 
bør tilskudsmulighederne i EFF-programmet være rettet mod at øge bran-
chens innovationsevne i bred forstand. 
  
Programmets tilskudsmuligheder inden for innovation, pilot- og udviklings-
projekter, videndeling, samarbejde og netværksdannelse udgør samlet det 
strategiske grundlag for at understøtte den danske fiskeindustris position på 
verdensmarkedet, og sikre en fortsat udvikling af branchen nationalt. 
                                                 
32 GEMBA Innovation , IFM, FØI, Teknologisk Institut, Brand Plant, Eurofish, 2005 
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Opfølgningen på projekterne tager udgangspunkt i den ønskede effekt på 
udviklingen i en række effektindikatorer: 
 

Resultatindikator Baseline 
(2004) 

Årligt 
mål 

Produktionsværdi i mio. DKK: 
• Produktion af tilberedte produkter (færdigretter og 

konserves) 
• Produktion af tørrede, saltede og røgede produkter 

 
 
Eksportværdi i mio. DKK: 
Bruttoeksport  
Helfisk 
Forarbejdet 
 
Import af fiskeråvarer (ikke tilvirkede fiskeprodukter, 
mio. DKK) 
 
Vedvarende forøgelse af værditilvækst for forarbejdnings-
virksomheder (2003), mio. DKK) 
 
Antal anmeldte arbejdsulykker 

 
3.872 

 
1.5231.650 

 
 
 
 
 

4.828 
 
 

1.949 
 

200 

 
+3 % 
 
+3 % 
 
 
 
+3 % 
+3 % 
+3 %+4 % 
 
 
+2 % 
 
Reduceret 

 
 
 

5.3 Strategiske interaktionsmål og foranstaltninger 
 

5.3.1. Samarbejde og netværk 
 
Fiskeri- og akvakultursektorens økonomiske formåen kan styrkes gennem 
bedre organisering og samarbejde mellem de enkelte led i værdikæden. Det 
kan eksempelvis være etablering af netværk og samarbejde, der kan imøde-
komme kundernes og forbrugernes krav, samarbejde om producent- og 
konkurrentovervågning af verdensmarkedet, eller samarbejde mellem fiske-
industri og forskning om produktudvikling, markedsovervågning og mar-
kedsføring. Nye samarbejdsformer kan endvidere være nødvendigt for ek-
sempel i forbindelse med et nyt certificeringssystem eller introduktion af et 
superkvalitetskoncept. 
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Samarbejdsprojekter mellem brancher såvel inden for fiskeri- og akvakul-
tursektoren som med brancher uden for sektoren anses ligeledes som væ-
sentligt for at kunne understøtte innovation i form af nye aktiviteter og pro-
dukter, og derved medvirke til at udvikle sektoren og fiskeriområderne. 
 
Der kan endvidere være behov for at styrke samarbejdsrelationer mellem 
erhverv og myndigheder med henblik på at skabe de bedste rammer for en 
bæredygtig udvikling af dansk fiskeri og akvakultur.  
 
Udviklingen i fiskeriområderne vil kunne understøttes gennem et samarbej-
de mellem aktiviteter under Fiskerifondsprogrammet og Landdistriktspro-
grammet. 
 
De strategiske tiltag gennemføres med henblik på at opnå følgende målsæt-
ninger: 
 

• Samarbejdet i værdikæden om markedsinformation, kundekrav og 
produktudvikling forøges med henblik på at den danske fiskerisek-
tor kan levere, hvad kunder og forbrugere efterspørger  

• Rammerne for optimal kvalitet og sporbarhed forbedres gennem he-
le værdikæden  

• Rammerne for at optimere forarbejdningsindustriens råvaregrundlag 
styrkes og værditilvæksten i sektoren som helhed forbedres 

 
Målsætningerne opnås gennem følgende foranstaltninger:  
 

1. Samarbejdsprojekter der optimerer værdikæden og samspillet mel-
lem værdikædens forskellige led.  

2. Samarbejdsprojekter der optimerer samspillet mellem fiskeri- og 
akvakultursektoren og forskningsinstitutioner/konsulentfirmaer med 
henblik på at stille Danmark bedre i den internationale konkurrence.  

3. Samarbejdsprojekter mellem fiskeri- og akvakultursektoren og den 
resterende fødevaresektor med henblik på understøttelse af vidende-
ling mellem de to sektorer. 

 
 
Baggrunden for disse foranstaltninger er at den stigende konkurrence i fi-
skeindustrien stiller krav til et højt vidensniveau, så erhvervet er på forkant 
med de nye udfordringer og kan agere hurtigt på markedernes skiftende 
krav til kvalitet og variation i udbuddet. Skal de danske virksomheder fast-
holde konkurrenceevnen på et bredt produktsortiment af højkvalitetsproduk-
ter er det nødvendigt med en endnu mere målrettet forsknings- og udvik-
lingsindsats i et direkte forpligtende samarbejde mellem erhverv og forsk-
ning. Også samarbejde i værdikæden om produktudvikling og markedsori-
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entering, med fokus på kvalitet, fersk fisk, nemhed i tilberedningen, sund-
hed og funktionelle fødevarer er af afgørende betydning for at imødekomme 
individuelle gruppers efterspørgsel. Endelig er forøget samarbejde mellem 
fiskeri- og akvakultursektoren, som primært bestående af små og mellem-
store virksomheder, og andre fødevarevirksomheder vigtig med henblik på 
at forøge videndelingen.  
 
Støttens nødvendighed hænger sammen med tilstedeværelsen af mange små 
og mellemstore virksomheder der opererer på konkurrenceudsatte verdens-
markeder. I evalueringen af FIUF konkluderes det, at tværgående samarbej-
de samt virksomhedsdeltagelse heri er af afgørende betydning for den dan-
ske fiskerisektors fremtid. Det konkluderes endvidere, at samarbejde baseret 
på en centerstruktur har været støttet med succes i FIUF-programmet og 
vurderes at være en model, der kan anvendes i den Europæiske Fiskerifond.  
 
Det er ved støtte til netværk og samarbejde vigtigt at sikre den bedste funk-
tionalitet og levedygtighed af aktiviteterne for at opnå størst mulig effekt af 
den økonomiske støtte. Aktiv deltagelse af erhvervene og deres organisation 
skal være med til at underbygge aktivitetens levedygtighed. 
 
Opfølgningen på projekterne tager udgangspunkt i den ønskede effekt på 
udviklingen i en række effektindikatorer: 
 
 

Resultatindikator Baseline (2004) Årligt mål 
Bruttoeksport af fiskeprodukter til konsum (mia. 
DKK) 

16,5 +3 % 

Værditilvækst i hele den danske fiskeri- og akvakul-
tursektor (mia. DKK) 

4,0 +3 % 
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5.4. Strategiske kollektive mål og foranstaltninger  
 

5.4.1. Afsætningsfremme og certificering 
 
Støtte til afsætningsfremme for at øge forbruget af fisk til konsum har ud-
over de erhvervsøkonomiske en række samfundsmæssige virkninger, der 
medvirker til at forbedre befolkningens sundheds- og ernæringsmæssige 
tilstand. Danskernes forbrug af fisk ligger under de anbefalede mængder, og 
25 % af danskerne spiser stort set aldrig fisk. 
 
Et øget forbrug af fisk vil kunne ske gennem en omfordeling mellem hjem-
me- og eksportmarkederne, gennem øget import af fisk eller større national 
produktion. Væksten i den danske produktion og fangst af fisk til konsum 
kan øges gennem bedre ressourceudnyttelse, inddragelse af nye arter eller 
øget akvakulturproduktionen. Et øget forbrug af fisk vil derfor være reali-
stisk uden at slække på målet om en bæredygtig udvikling og tilpasning af 
fiskeriindsatsen til ressourcegrundlaget.  
 
De sundhedsmæssige argumenter for at spise fisk er mange. Fisk og skaldyr 
virker forebyggende i forhold til forskellige sygdomme. Årsagen er indhol-
det af vitaminer og mineraler samt sunde fedtsyrer, som fisk og skaldyr in-
deholder. Disse fedtsyrer menes at have gavnlige effekter som nedsættelse 
af fedtsyrer i blodet, blodtrykssænkende virkning, mindre sammenklump-
ning af blodplader og mindre risiko for uregelmæssig hjerterytme i tilfælde 
af blodprop. Ved at spise fisk og skaldyr jævnligt vil man kunne erstatte 
noget af det mere fedtholdige kød og de mere fedtholdige kødprodukter i 
kosten, så det samlede daglige fedtindtag sænkes. På denne måde kan fisk 
medvirke aktivt forebygge overvægt og fedme. Størst beskyttelse fås ved at 
spise 200-300 g fisk pr. uge. Det svarer til at spise fisk to gange om ugen til 
det varme måltid.33 
 
Det er væsentligt, at der skabes aktiviteter, der giver en længerevarende 
effekt. Det kan i den forbindelse være hensigtsmæssigt at skabe samarbejds-
relationer til eksempelvis restaurationsbranchen, sundhedssektoren og tu-
rismeerhvervet med henblik på at ”brande” fisk og fiskeprodukter på en ny 
måde, fx i relation til en moderne sund livsstil.. Endvidere kan udvikling af 
nye certificeringssystemer, der højner kvaliteten og effektiviserer handlen 
med fisk og skaldyr være med til forbedre kvaliteten, øge produktdifferenti-
eringen og dermed skabe større værditilvækst. 
 
                                                 
33 Kilde: www.2gangeomugen.dk 
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De strategiske tiltag gennemføres med henblik på at opnå følgende målsæt-
ninger: 
 
• Forbrugernes sundhedstilstand understøttes gennem tilskyndelse til at 

spise mere fisk  
• I forarbejdning, engros- og afsætningsleddene opretholdes og øges 

værditilvæksten gennem innovation, kompetenceudvikling og nye sam-
arbejdsformer  

• I detailhandlen fremmes et bredt udbud af fiskeprodukter. 
 

Målsætningerne opnås gennem følgende foranstaltninger:  
 
1. Generisk markedsføring og markedsrettede initiativer til afsætnings-

fremme af fiskeprodukter. 
2. Markedsudvikling og markedsmonitering, herunder markedsstudier og 

undersøgelser vedr. afsætningsmuligheder i Danmark, EU og tredjelan-
de, samt undersøgelser og tests vedr. forbruger- og markedsreaktioner 

3. Afsætningsfremme af nye fiskeprodukter og/eller nye markeder, herun-
der afsætning af industrifisk til konsum 

4. Kvalitetscertificering og mærkning af fiskeprodukter. 
5. Image skabende og – forbedrende aktiviteter. 
 
 
Foranstaltningen kan rettes både mod slutforbrugerne og mod fiskeindustri-
ens direkte kunder (opkøbere), såfremt de er af generisk karakter. Der kan 
ikke gives støtte til enkeltvirksomheders handelsmærke eller til et bestemt 
land eller område.  
 
Foranstaltningen har til formål at forøge danskernes forbrug af fisk, som i 
dag i international sammenhæng er relativt lavt, trods det forhold at Dan-
mark er en stor producent af fiskeprodukter. Målsætningerne for kampagnen 
”fisk 2 gange om ugen” er, at det nuværende forbrug, der i kostundersøgel-
sen (Danmarks Fødevareforskning 2005) er vurderet til 133 gram pr. uge pr. 
voksen dansker, øges til 250 gram i 2011. 
 
Foranstaltningen begrundes endvidere i forbedret produktinformation over-
for danske og udenlandske forbrugere. Endelig vurderes globaliseringen at 
give et stadig større behov for at forøge virksomhedernes viden om hvad 
danske og udenlandske forbrugere efterspørger. Denne viden vurderes at 
kunne tilvejebringes gennem støtte til markedsmonitorering og markedsana-
lyser. Foranstaltningen er en videreførelse af FIUF programindsatsen.  
 
Opfølgningen på projekterne tager udgangspunkt i den ønskede effekt på 
udviklingen i en række effektindikatorer: 
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Resultattindikator Baseline 
(2004) 

Mål/år 

Bruttoeksport  (værdi mio. DKK) 
 
Forbrug af fisk i gram, pr. uge pr. voksen  
 

1.650 
 

133 
 

+3 % 
 
150 (2007) 
180 (2008) 
210 (2009) 
230 (2010) 
250 (2011) 

 
 

5.4.2. Uddannelse og kompetenceudvikling  
 
Forøgelse af uddannelses- og kompetenceniveauet er af afgørende betyd-
ning for konkurrenceevnen, idet konkurrencen på verdensmarkedet fra lan-
de med lavere lønomkostninger end Danmark forøges. Udfordringen er at 
sikre konkurrenceevnen og fastholde arbejdspladser i Danmark, hvor mu-
ligheden er at skabe en arbejdsstyrke, der er løbende omstillingsparat og 
med et uddannelses- og kompetenceniveau, der til enhver tid modsvarer 
fiskeri- og akvakultursektorens efterspørgsel efter arbejdskraft.  
 
De strategiske mål for perioden 2007-2013 søger i vid udstrækning at skabe 
øget værditilvækst gennem innovative aktiviteter. Innovation betyder forny-
else og en forudsætning herfor vil ofte være kompetenceudvikling.  
 
Endvidere er kompetenceudvikling nødvendig for at give bedre indsigt i 
miljømæssige forhold. Det gælder det ydre miljø såvel som arbejdsmiljø og 
sikkerhed. 
 
Af hensyn til opfyldelse af målene om en bæredygtig udvikling af fiskerier-
hvervene samt en forbedring af arbejdsmiljøet, herunder sikkerhed og hygi-
ejne er uddannelse og kompetenceudvikling afgørende faktorer. 
 
Manglende rekruttering kan blive en trussel mod erhvervet på længere sigt. 
For at afhjælpe dette sætte mere fokus på udvikling af kompetencer, der kan 
medvirke til at gøre erhvervet mere attraktivt. 
 
Udvikling af kompetencer bør ikke kun understøtte arbejdsstyrken, men 
også det organisatoriske niveau. 
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Sektorens kompetenceniveau bør endvidere kunne understøttes gennem 
netværk, samarbejde og rådgivning. Kompetenceklynger er eksempler her-
på. 
 
Det strategiske mål er på den baggrund, at 
 
• Uddannelses- og kompetenceniveauet i hele fiskeri- og akvakultursek-

toren optimeres  
 
Opfyldelse af målsætningerne understøttes gennem etablering af en særlig 
foranstaltning for kompetenceudvikling, der kan opkvalificere arbejdskraf-
ten i hele fiskeri- og akvakultursektoren. 
 
Foranstaltningen giver mulig for  
 
støtte til udvikling og gennemførelse af kompetenceudvikling, herunder til 
deltagelse i kompetenceudvikling særligt med henblik på 
 
• Opkvalificering med henblik på at indføre/anvende ny teknologi 
• Opkvalificering af beskæftigede i fiskeri- og akvakultursektoren 
• Planer for omskoling med henblik beskæftigelse uden for fiskeri- og 

akvakultursektoren, 
• Opkvalificering med henblik på at fremme miljø, kvalitet, sundhed og 

sikkerhed.  
 
 
Foranstaltningen under fiskerifonden har i et vist omfang mulighed for at 
støtte etablering eller deltagelse i grunduddannelser med sigter på den livs-
lange læring i form af deltagelse i efteruddannelses og andre aktiviteter til 
kompetenceudvikling. I det omfang det ikke er muligt at yde støtte til etab-
lering af nye undervisningstilbud vil disse eventuelt kunne støttes af Social-
fonden.    
 
 

Resultatindikatorer Mål/år 
Antal kursister, der har fuldført fordelt på kurser, alder og køn  
 
 
Antal fiskere omskolet fordelt på alder og køn 

Gennemførelse 
på 75 % 
 
25 
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5.4.3. Pilot- og udviklingsprojekter 
 
Forudsætningen for innovation i den danske fiskerisektor er, at der gennem 
forskning og udvikling skabes og anvendes ny viden. Sektoren er karakteri-
seret ved relativt små enheder, der ofte ikke selv vil være fagligt eller øko-
nomisk i stand til at gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter.  
 
Det er centralt, at de øvrige aktiviteter der understøttes i programmet bidra-
ger til innovative investeringer i de forskellige dele af fiskeri- og akvakul-
tursektoren. Foranstaltningen skal bidrage til opsamling og udvikling af 
viden, der ofte vil være forudsætningen for innovation. Foranstaltningen 
skal således understøtte de strategiske mål i bred forstand hvorfor resulta-
terne ikke er rettet mod enkeltvirksomheder, men skal komme hele sektoren 
til gode. 
 
Opsamling og udvikling er af ny viden, er først af værdi for sektoren når 
den er fulgt op af en effektiv formidling og videnoverførsel. Med denne 
foranstaltning er det derfor et mål at understøtte og tilskynde til den kardi-
nale opgave det er at sikre, at virksomhederne får kendskab til den viden og 
de resultater der generes.      
 
Der kan endvidere ydes støtte til oprettelse af producentorganisationer, der 
anerkendes i henhold til forordning 104/2000 efter d. 1. januar 2007. Lige-
som der kan støttes omstrukturering af disse organisationer og til gennemfø-
relse af planer fra disse. Yders der støtte under denne foranstaltning vil den 
begrænses til en periode på 3 år og må i år 1-3 maksimalt udgøre henholds-
vis: 
 
• 3 %, 2 % og 1 % af værdien af produktionen markedsført af den pågæl-

dende producentorganisation, og 
 
• 60 %, 40 % og 20 % af producentorganisationens administrationsom-

kostninger eller 
 
• 60 %, 40 % og 20 % af producentorganisationens omkostninger til pla-

nens gennemførelse. 
 
Støtte til pilot- og udviklingsprojekter skal endvidere medvirke til at frem-
me innovation og samarbejde bl.a. mellem forskningsinstitutioner og virk-
somheder, øge fokus på forbrugerpræferencer, højne kvalitet og sundhed i 
fødevarer, fremme bæredygtigt fiskeri samt styrke uddannelse og kompe-
tenceniveauet i fiskeri- og akvakultursektoren. 
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Målgruppen vil for udviklingsprojekter være organisationer og grupper af 
erhvervsdrivende indenfor sektoren samt private virksomheder med udvik-
lingsprojekter af kollektiv interesse. Udviklingsprojekterne skal også kunne 
støtte aktiviteter som fremmer samarbejdet mellem forskningsinstitutioner 
og fiskeforarbejdningsvirksomheder, som har fokus på forbrugerpræferen-
cer og som højner kvalitet og sundhed i fødevarer. 
 
Det forventes på den baggrund, at pilot- og udviklingsprojekter vil kumme 
komplementere foranstaltningen Samarbejde og netværk. 
 
Uafhængig kvalificeret videnskabelig rådgivning er en forudsætning for 
succesfuld forvaltning af fiskeri- og akvakultursektoren. Den nødvendige 
rådgivning kan kun gives, hvis der foregår en relevant forskning af høj kva-
litet og en løbende monitering af fiskebestandene, økosystemerne og fiske-
rierne. 
 
Moniteringen udføres i overensstemmelse med Rådets beslutning om data-
indsamling (reference) og skal sikre de nødvendige data og informationer 
som kræves for at kunne udvikle en kvalificeret rådgivning. Fiskerifonden 
kan ikke yde støtte til moniteringsopgaver der udføres i overensstemmelse 
med Rådets beslutning om dataindsamling. Støttemulighederne er derfor 
begrænset til nye initiativer, som ikke er omfattet af Rådsbeslutningen og 
som er rettet mod at sikre en relevant og kvalificeret rådgivning om forvalt-
ningstiltag af betydning for dansk fiskeri, og hvor der er tale om et samar-
bejde mellem erhvervene og relevante offentlige myndigheder. 
 
Fiskerifonden vil aktivt støtte fiskeriudviklingsaktiviteter, som involverer 
samarbejde mellem forskere og interessenter, og som vil bidrage til innova-
tion og en forvaltningsrådgivning, der er gennemsigtig, aktuel, relevant og 
har den nødvendige kvalitet. 
  
For så vidt angår pilotprojekter støttes disse som hovedregel med 100 %. 
Denne sats kan dog nedsættes af hensyn til budgettets størrelse. Den mak-
simale sats forudsætter at projekthaver er en forskningsinstitution eller insti-
tution der har et formelt samarbejde med forskningsinstitutioner.  
 
Projekthaver er forpligtet til at afgive rapport der offentliggøres i en pro-
jektdatabase hvortil der er adgang fra direktoratets hjemmeside. 
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Indikatorer Mål (2013)  
Andelen af projekter hvor resultaterne vurderes at kunne bidra-
ge til miljøforbedringer og en bæredygtig udvikling. 

33 % 
 
 

Andel af projekter, der fremmer samarbejde i sektoren eller 
samarbejde mellem den offentlige og private sektor. 

50 % 

 
 

5.4.4. Beskyttelse og udvikling af den akvatiske flora og fauna 
 
For at sikre en bæredygtig udnyttelse af de marine ressourcer kan det være 
nødvendigt at beskytte den akvatiske flora og fauna. Habitatdirektivet og 
Vandrammedirektivet, og en række danske love og reguleringer, hvori prin-
cipperne for beskyttelse af den biologiske mangfoldighed, mål og kriterier 
for økologisk kvalitet og en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne er ud-
møntet, er baggrunden for denne foranstaltning.  
 
Målsætningen er, at  
 
• I fiskeriet skabes muligheder for lave omkostninger og stor værditil-

vækst inden for rammerne af et biologisk bæredygtigt fiskeri.   
• Fiskeri- og akvakultursektorens påvirkning af miljøet minimeres inden 

for rammerne af en overordnet samfundsmæssig prioritering, samt  
• Fiskeriområderne skal være attraktive for erhvervsudviklingen og bo-

sætning, med respekt for natur og lokale miljøer. 
 
 
Vandløb 

For mange vandløbsstrækninger er der fastsat målsætninger samt et mini-
mums-krav til biologisk faunaindeks. Endvidere skal der i henhold til EU’s 
Vandrammedirektiv senest ved udgangen af 2008 fastlægges regionale mål-
sætninger for tilstanden i individuelle vandområder. Vandløbets miljøtil-
stand er det samlede resultat af mange forskellige faktorer, hvoraf kan næv-
nes forurening, vedligeholdelse, reguleringsgrad, faldforhold og jordbunds-
forhold m.m. 
 
For at øge mængden af fiskebestande og vandsystemer, der kan klare sig 
uden udsætning, kan der ydes støtte til genopretning og forbedring af fiske-
nes naturlige habitater – leveområder. Derved forbedres arters krav til deres 
leveområder i forhold til gyde – og opvækstpladser, rent vand og føde. 
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Fisk, der udsættes skal høre naturligt til i den danske natur, og mængden, 
der udsættes, skal afpasses de lokale forhold på udsætningsstedet. Endeligt 
må udsætning ikke påvirke oprindelige bestande i negativ retning. 
  
Indtil de danske vandløb - og i nogle tilfælde de nære kystmiljøer - selv kan 
understøtte reproducerende fiskebestande, kan der være behov for udsæt-
ning af fisk. Udsætninger af fisk og skaldyr kan kun støttes hvis det sker i 
forbindelse med bevaringsforanstaltninger, der er udført i henhold til EU’s 
prioriteter. Fokus i indsatsen er at skabe bedre og mere sammenhængende 
løsninger for ferskvandssystemernes fiskebestande og øvrige dyreliv.  
 
 
NATURA-2000 

Beskyttelse og forbedring af havmiljøet kan støttes inden for rammerne af 
habitatdirektivet, der omfatter udpegning af Natura 2000 områder. Områ-
derne, der er udpegede, skal sikres eller genoprettes til en gunstig beva-
ringsstatus og støtte kan anvendes til at minimere påvirkningerne af fiskeriet 
i de udpegede områder, hvor udpegningen direkte vil påvirke fiskeaktivite-
terne. Natura 2000 omfatter i øjeblikket 27 områder, der er udelukkende 
marine. Områderne er beskyttede, da de enten indeholder naturtyper, der er i 
fare for at forsvinde i deres naturlige udbredelsesområde eller arter der er 
truede, sårbare eller sjældne og som er påvirket af fiskeri eller fiskeriaktivi-
teter. 
 
Målsætningen søges opfyldt gennem følgende foranstaltninger: 
 
Tilskud til faste og mobile anlæg som opfylder formålet 
Restaurering af ferskvandssystemer, herunder gydepladser og vandringsve-
je for migrerende arter 
Beskyttelse og forbedring af miljøet inden for rammerne af Natura 2000, 
hvis initiativet direkte vedrører fiskeriaktiviteter 
Udsætninger af fisk og skaldyr som sker i forbindelse med bevaringsforan-
staltninger udført i henhold til fællesskabsretsakt 
 
Det er hensigten at foranstaltningerne skal komplementere den nationale 
ordning til fiskepleje og at midler inden for denne ordning skal kunne udgø-
re den nationale medfinansiering af tilskud til projekter under de ovennævn-
te foranstaltninger. 
 
Effekten af indsatsen måles på følgende indikatorer: 
 

Indikatorer Mål (2013) 
Antal habitatrestaureringsprojekter, der 80 projekter der er gennemførte 
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medfører forbedrede forhold for fisk 
og andre ikke-kommercielle arter 
 
Antal projekter der fører til forbedret 
udpegningsgrundlag for Natura 2000 
 
Antal forvaltningsplaner der er udar-
bejdet for marine Natura 2000 områder 
 

 
 
 
10 nye udpegninger af (marine) områder 
 
 
Forvaltningsplaner der er implementeret 
for 25 % af de udpegede områder. 

 
 

5.4.5. Ombygning af fiskerfartøjer til andre formål end fiskeri 
Programmet kan støtte ombygning af fiskerfartøjer med henblik på anven-
delse til uddannelses- eller forskningsformål inden for fiskerisektoren eller 
til andre formål end fiskeri. Det skal ved støtte til ombygning sikres, at den 
senere anvendelse af fartøjet sker under iagttagelse af gældende sikkerheds-
regler. 
  
Målsætningen er at:  
 

1. Uddannelses- og kompetenceniveauet i hele fiskeri- og akvakultur-
sektoren optimeres. 

2. I fiskeriet skabes muligheder for lave omkostninger og stor værdi-
tilvækst inden for rammerne af et biologisk bæredygtigt fiskeri 

 
Målsætningen søges opnået gennem følgende foranstaltning: 
 
Ombygning af fiskerfartøjer 
 
 

Indikatorer Mål (2013) 
Antal ombyggede fartøjer fordelt på formål: 
 
Undervisnings- og forskningsformål 
Andre formål 
 

 
 

3 
2 

 
 

5.4.6. Udvikling af fiskeriområder 
 
Velfungerende og attraktive lokalområder, hvor der grundlag for bosætning 
og erhvervsudvikling er en del af regeringens landdistriktspolitik. Udvikling 
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af fiskeriområderne skal ses i denne sammenhæng, og dermed også i sam-
menhæng med de problemstillinger der er karakteristisk for mange landdi-
strikter og yderområder. Aktiviteterne skal således medvirke til at undgå 
affolkning og sikre tilstedeværelsen af et attraktivt og mangfoldigt erhvervs-
liv omkring havnen med alternativer til fiskeri, samtidig med at fiskeriet 
forbliver et attraktivt erhverv for de unge og en integreret del af lokalsam-
fundet. Dette kan bl.a. opnås gennem støtte til netværksdannelse og samar-
bejde mellem forskellige sektorer, der kan give anledning til udvikling af 
lokale nicheprodukter m.v. 
 
Uddannelses- og kompetenceniveau i fiskeriområderne er også afgørende 
for at sikre indtjening og samfundsudbytte, men også for at sikre at lokal-
samfund er velfungerende og livskvaliteten høj. Sektoren alene kan ikke 
sikre udvikling af velfungerende lokalområder og offentlig støtte er nød-
vendig, både til opretholdelse af aktiviteten i fiskeri- og akvakultursektoren, 
samt til innovation og vækst i andre erhverv, som for eksempel herunder 
turisterhvervet. 
 
Målsætninger 

De strategiske tiltag gennemføres med henblik på at opnå følgende målsæt-
ninger: 
 

• Beskæftigelsen i fiskeriområderne fastholdes. 
• Der skabes rammer for et differentieret erhvervsliv i fiskeriområ-

der. 
• Fiskeriområderne skal være attraktive for erhvervsudvikling og 

bosætning med respekt for natur og lokale værdier.  
• Samarbejdet i værdikæden om markedsinformation, kundekrav 

og produktudvikling forøges med henblik på at den danske fiske-
risektor kan levere, hvad kunder og forbrugere efterspørger.  

• I detailhandlen fremmes et bredt udbud af fiskeprodukter. 
• Uddannelses- og kompetenceniveauet i hele fiskeri- og akvakul-

tursektoren optimeres.  
 
Målsætningerne opnås gennem foranstaltninger der har til hensigt dels 
at fastholde og forøge beskæftigelsen i fiskeriområderne, dels at skabe 
rammerne for en attraktiv erhvervsudvikling og bosætning, med respekt 
for natur og miljø.  
 
Støtte til virksomheder i de lokale udviklingsstrategier begrænses som 
udgangspunkt til mikrovirksomheder som supplement til de øvrige for-
anstaltninger i programmet. 
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Foranstaltninger  

Målsætningerne søges opfyldt gennem følgende foranstaltninger: 
 
1. Etablering af nye levedygtige mikrovirksomheder inden for fiskeri- 

og akvakultursektoren. 
2. Udvikling af turismeerhvervet i fiskeriområderne, herunder mindre 

infrastrukturinvesteringer og servicefaciliteter, økoturisme m.v.  
3. Støtte til udvikling af etablerede mikrovirksomheder inden for fiske-

ri- og akvakultursektoren, herunder teknologi- og produkt- samt 
markedsinnovation særligt med henblik på at forøge værditilvæk-
sten. 

4. Diversificeringsstøtte til etablerede fiskere 
5. Styrke nye samarbejdsformer og netværk, fx mellem forskellige 

brancher og sektorer 
6. Bevarelse, genopretning og forbedring af natur og miljø i fiskeriom-

råderne 
7. Renovering og sanering af bygningsmassen i fiskeriområderne 
8. Styrke de faglige kompetencer inden for fiskeri- og akvakultursekto-

ren samt omskoling m.v. særligt med henblik på forbedring af kvin-
ders muligheder. 

 
 
 
Baggrunden for disse foranstaltninger er, at mange fiskeriområder har rela-
tivt svage betingelser for udvikling. Der er en relativ stor ledighed i mange 
af områderne, ofte med stagnerende befolkning eller fald i befolkningstallet, 
en simpel erhvervsstruktur, der gør områderne følsomme overfor fx ned-
gang i fiskeriet. Endvidere er uddannelsesniveauet lavere idet mange unge 
ikke vender tilbage til områderne efter endt uddannelse. 
 
Opfølgningen på projekterne tager udgangspunkt i den ønskede effekt på 
udviklingen i en række indikatorer: 
 
 
Indikatorer 
(udvælges i forhold til den enkelte udviklingsstrategi for 
området) 

Mål (2013) 

Antal beskæftigede i forhold til antal arbejdssteder i områ-
det 

Minimum niveau 
2007 

Værditilvæksten i fiskeri- og akvakultursektoren i området + 3 % 

Antal overnatninger i området i forhold til samlede antal 
overnatning i landet  

Minimum niveau 
2007 
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Helårsbeskæftigede inden for turisme fordelt på køn  +10 % 

Antal fisketegn fordelt på danske og udenlandske lystfiske-
re og varighed 

Minimum niveau 
2007 

Antal kursister der har gennemført kompetenceudvikling 
fordelt på alder og køn 

Gennemførelse 
på min. 80 % 

 
 

5.4.7.  Procedure og tidsplan for udvælgelse af fiskeriområder og 
lokale aktionsgrupper 

 
 
Indledning 

I henhold til artikel 43 i forordningen om Den Europæiske Fiskerifond skal 
indsatsen til udvikling af fiskeriområderne være rettet mod områder, der 
enten har  
 
• lav befolkningstæthed, 
 
• nedgang i fiskeriet eller 
 
• status som et lille fiskerisamfund 
 
Ved et fiskeriområde forstås et sammenhængende geografisk, økonomisk 
og socialt område, hvilket betyder at identifikationen af fiskeriområderne 
tager udgangspunkt i områder, der historisk har udvikling sig omkring det 
primære fiskeri, et fiskerleje, en fiskerihavn eller andet landingssted.  
 
Den socioøkonomiske analyse af fiskeri- og akvakultursektoren og fiskeri-
områderne viser, at fiskeriområderne er spredt over hele landet og omfatter 
alle landsdele. De økonomisk største fiskeriområder findes fra Skagen og 
ned langs den jyske vestkyst. Det er i de vestlige regioner de største fiskeri-
havne, Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Thyborøn og Esbjerg er lokaliseret. 
Det i disse havne en stor del af fiskerfartøjerne er hjemhørende. Akvakul-
turområderne fordeler sig især i midt og Sydjylland og ved den jyske øst-
kyst. 
 
Analysen viser, at fiskeri- og akvakulturområderne i overvejende grad er 
yderområder eller landdistriktsområder.  
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På baggrund af analysen og for at sikre et passende antal aktionsgrupper 
med tilstrækkelig kritisk masse og geografisk og socio-økonomisk sam-
menhæng tages der udgangspunkt i en overordnet inddeling af landet i 7 
fiskeri- og akvakulturregioner. Regionerne omfatter hver et antal kommuner 
og følger derved eksisterende administrative grænser. 
 
Der vil som udgangspunkt kunne etableres 1 lokal aktionsgruppe i hver fi-
skeriregion. I særlige tilfælde vil der, af hensyn til at sikre gruppens geogra-
fiske og socioøkonomiske sammenhæng, være mulighed for at etablere flere 
grupper i hver region. Det vil endvidere være muligt, at geografisk spredte 
småøer med fiskeri- og akvakulturinteresser kan indgå et samarbejde på 
tværs af regionerne 
 
For at sikre synergi og geografisk og socio-økonomisk sammenhæng samt 
en helhedsorienteret geografisk tilgang kan der ud fra en lokal vurdering ske 
en integration af de lokale aktionsgrupper, der nedsættes i samme område i 
henhold til Landdistriktsprogrammet og Fiskerifondsprogrammet.  
 
Der vil blive skabt mulighed for samarbejde mellem regionernes aktions-
grupper med henblik på at sikre gennemførelse af aktiviteter af fælles inte-
resse. 
 
Ud fra denne procedure forventes etableret mellem 7 og 14 lokale aktions-
grupper. 
 
Fiskeri- og akvakulturregionen vil være udgangspunkt for den lokale grup-
pes mulige aktionsområde.  Fastlæggelsen af det endelige aktionsområde i 
de enkelte regioner sker efter en ”bottom-up”-tilgang hvor det er den lokale 
interessetilkendegivelse og efterfølgende strategi og plangrundlag, der fast-
lægger indsatsen i området. 
 
I det følgende er procedure og tidsplan for udpegning og etablering af lokale 
aktionsgrupper nærmere beskrevet.  
 
 
Udpegning af fiskeriområder 

Inden for hver fiskeriregion kan der etableres én og i relevante tilfælde flere 
lokale aktionsgrupper, der vil kunne dække en del af eller hele fiskeriregio-
nen forudsat at et eller flere af følgende kriterier er opfyldt. 
 

1. Området har en lav befolkningstæthed sammenlignet med landet 
som gennemsnit, 
eller 

2. der kan dokumenteres en nedgang i det lokale fiskeri, 
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eller 
3. der eksisterer små fiskersamfund, 

og 
4. området er geografisk sammenhængende eller har socioøkonomiske 

fælles træk,  
og 

5. områdets størrelse begrænses svarende til EU’s nomenklatur for re-
gioner på NUTS-III niveau (svarende til 11 regioner i Danmark) 
med mindre geografiske eller socioøkonomiske forhold taler for 
større områder. 

 
De lokale aktionsgruppers geografiske aktionsområder følger som udgangs-
punkt kommunegrænserne.  
 
I relevante tilfælde kan Direktoratet for FødevareErhverv fravige disse kri-
terier af hensyn til områdets udviklingsmuligheder og af hensyn til koordi-
nering og synergi med andre programmer og indsatsområder, herunder i 
forbindelse med aktiviteter for små og mindre øer.  
 
Områderne skal endvidere afgrænses i forhold til programmets mål og for-
anstaltninger til udvikling af fiskeriområder.  
 
De primære geografiske områder for gennemførelse af aktiviteterne bør 
endvidere prioriteres i den lokale udviklingsstrategi. 
 
Proceduren indebærer, at den endelige fastlæggelse af fiskeriområderne vil 
ske ud fra en ”bottom-up” tilgang. Det er lokale aktører, der gennem en 
interessetilkendegivelse angiver hvilke områder, den lokale udviklingsstra-
tegi skal omfatte. I forbindelse med gruppens overvejelser vil indsatsen i 
områderne yderligere kunne afgrænses og prioriteres inden for de enkelte 
kommunegrænser, jf. Figur 22 
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Figur 22 Hovedprincip for afgrænsning af fiskeriområder 

 
 

 
 
 
.  
 
Efter denne procedure forventes der at blive etableret mellem 7 og 14 lokale 
aktionsgrupper. 
 
Procedure for etablering, sammensætning af lokale grupper 

Proceduren for etablering af grupperne sker i 4 faser og efter følgende ret-
ningslinier: 
 

alternativ
 gruppe 

gruppe 

 
 
Fiskeriregion 

 

 
 

 

Aktionsgruppeområde

 
En eller flere 
kommuner 

Strategisk område Fiskeri- og  
akvakulturregion 
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Figur 23 Procedure og tidsforløb for etablering af lokale grupper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De første 3 faser forventes at vare mindst 4 måneder og op til et halvt år. 
Den efterfølgende strategiudarbejdelse inklusiv godkendelse forventes at 
vare op til cirka 4 måneder idet strategiarbejdet i fase 4 kan være påbegyndt 
i fase 3. 
 
Fase 1. Information 
 
Den nationale forvaltningsmyndighed (DFFE) informerer de enkelte regio-
ner om programmet og proceduren for etablering af lokale aktionsgrupper 
efter offentligt opslag. På baggrund heraf indkalder DFFE interessetilken-
degivelser med henblik på at få afdækket konturerne for de kommende akti-
onsgrupper. 
 
Grupperne skal være repræsentative og demokratisk legitime. Derfor skal 
følgende forholdsregler tages, når der etableres en lokal aktionsgruppe: 
 
Fase 2. Generalforsamling 
 
Kommunerne eller andre relevante lokale aktører indkalder til en stiftende 
generalforsamling for den lokale aktionsgruppe. Generalforsamlingen er 
åben for alle, og skal  bekendtgøres i lokale aviser, der dækker det område 
aktionsgruppen forudses at skulle fungere i. Der skal være mindst en må-
neds varsel. 

 
På den stiftende generalforsamling kan alle med bopæl i det pågældende 
område møde op. Hver person har én stemme på generalforsamlingen. 
 

 
Information 

Forhåndsgodkendelse 
og budget 

Strategi og godken-
delse 

Generalforsamling 
og etablering af 

gruppe 

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 

Ca. 4-6 måneder Ca. 2-4 måneder
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På en efterfølgende generalforsamling skal der vælges en bestyrelse bestå-
ende af fx 6-15 medlemmer. I forretningsordenen for bestyrelsen fastlægges 
det endelige antal.  
 
Den valgte bestyrelse skal have en sammensætning, som sandsynliggør, at 
partnerskabet kan fungere tilfredsstillende, og at offentlige midler kan ad-
ministreres korrekt. 
 
Enhver fremmødt kan stille op til bestyrelsen. Der skal være repræsentativi-
tet og bredde i bestyrelsens sammensætning. Den lokale aktionsgruppe skal 
repræsentere  
 

partnere fra de forskellige lokalt baserede socioøkonomiske sektorer i 
det pågældende område. Når det gælder beslutningstagningen, skal ar-
bejdsmarkedets parter og økonomiske interesseorganisationer samt 
andre repræsentanter for civilsamfundet, herunder også fra fiskeri- og 
akvakultursektoren, udgøre mindst 50 % af det lokale partnerskab. 

 
Der skal desuden tilstræbes en ligelig kønsfordeling, og en ligelig alders-
mæssig fordeling i bestyrelsen. Den eller de relevante kommunalbestyrelser 
og regionale vækstforum kan udpege hvert et medlem af bestyrelsen i over-
ensstemmelse med de anførte kriterier for aktionsgruppens sammensætning.  

 
Generalforsamlingen vælger formanden for bestyrelsen. På en generalfor-
samling vedtages vedtægterne for den lokale aktionsgruppe. Direktoratet for 
FødevareErhverv udarbejder standardvedtægter, der kan være et udgangs-
punkt for gruppernes egne vedtægter. 
 
Fase 3. Forhåndsgodkendelse 
 
Udpegningen af en lokal aktionsgruppe sker på baggrund af en interessetil-
kendegivelse, hvor aktionsgruppen fremsender en begrundet ansøgning om 
forhåndsgodkendelse.. 
 
Når den lokale aktionsgruppe er stiftet med vedtægter og bestyrelse, udar-
bejder bestyrelsen en skitse til en lokal udviklingsstrategi, der beskriver 
hovedprioriteter for gruppens arbejde. 
 
I skitse til strategi skal der redegøres for, hvordan den brede repræsentation 
er sikret i aktionsgruppen, og vedtægter vedlægges. Der vil ved forhånds-
godkendelsen endvidere blive lagt vægt på beskrivelsen af områdets socio-
økonomiske forudsætninger og aktuelle strukturudfordringer samt hvilke 
udviklingstemaer, der forventes at indgå i gruppens udviklingsstrategi. 
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Direktoratet for FødevareErhverv forhåndsgodkender de enkelte aktions-
grupper. Godkendelsen består i en legalitetskontrol af bestyrelsessammen-
sætning, vedtægter og skitse til udviklingsstrategi, herunder forudsætnin-
gerne for de strategiske indsatsområder. Forhåndsgodkendelsen skal sikre, 
at forudsætningerne for en effektiv gennemførelse af den efterfølgende stra-
tegi er til stede. 
 
Når en aktionsgruppen er forhåndsgodkendt, tildeles den et budget. Den 
egentlige udviklingsstrategi kan herefter udarbejdes. Til ledelse af den dag-
lige drift ansætter gruppen en koordinator /administrator,, der også inddra-
ges i udarbejdelse af strategien.  
 
Fase 4. Udviklingsstrategi og godkendelse 
 
De lokale aktionsgrupper, der opnår en forhåndsgodkendelse fra DFFE, 
udarbejder herefter en egentlig udviklingsstrategi for området. De regionale 
vækstfora og kommunerne skal godkende, at de lokale strategier er i over-
ensstemmelse med de fastlagte regionale og kommunale strategier. Strategi-
en skal herefter godkendes af DFFE.  
 
En særlig procedure kan aftales for godkendelse af udviklingsstrategier for 
blandt andet ø-grupperne, idet disse går på tværs af kommune- og regions-
grænserne. 
 
En uafhængig evaluator kan bistå Direktoratet for FødevareErhverv i vurde-
ringen af de indsendte materiale og strategiforslag. 
 
Aktionsgruppens virke 

Den lokale aktionsgruppe har til opgave at arbejde for gennemførelse af 
aktiviteter og opfyldelse af de mål, som er fastsat i den af Direktoratet for 
FødevareErhverv (DFFE) godkendte lokale udviklingsstrategi. Den lokale 
aktionsgruppe prioriteter og indstiller projektansøgninger under EFF-
programmet til afgørelse i DFFE inden for en af DFFE udmeldt økonomisk 
ramme. Kun projekter, der ligger inden for rammerne af den godkendte lo-
kale udviklingsstrategi, kan opnå støtte. 
 
Hver aktionsgruppe anbefales at tilknytte en administra-
tor/fiskerikoordinator eller lignende. Koordinatoren har til opgave at vareta-
ge den daglige drift af aktionsgruppen, fungere som sekretariat for bestyrel-
sen, samt fungere som rådgiver og bindeled mellem aktionsgruppen og de 
lokale aktører, herunder også til andre udviklingsinitiativer i lokalområdet. 
Koordinatoren skal endvidere stå for kontakten til projektansøgere og være 
borgernes daglige indgang til den lokale aktionsgruppe.  
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Særligt for områder, der både er fiskeriområde og landdistrikt 

I relevante tilfælde hvor der er overlap mellem områder udpeget som fiske-
riområde i henhold til forordningens akse fire under Den Europæiske Fiske-
rifond, og som landdistriktsområde udpeget i henhold til forordningen om 
udvikling af landdistrikterne, akse 4 om lokale aktionsgrupper, kan der ske 
en integration af grupperne for at sikre størst mulig synergi. 
 
For områder med integrerede grupper kan der udarbejdes en udviklingsstra-
tegi for henholdsvis fiskeriområderne og landdistrikterne eller de kan inte-
greres i en samlet udviklingsstrategi forudsat at fiskeriområderne, de til-
knyttede aktiviteter og budget tydeligt kan identificeres. 
 
Hvis grupperne finder det hensigtsmæssigt kan de dele sekretariat og koor-
dinatorfunktion med en lokal aktionsgruppe udpeget i henhold til Landdi-
striktsprogrammet. 
 
Finansiering 

I Figur 24 fremgår det finansielle flow. Hver aktionsgruppe tildeles et bud-
get for hele programperioden fordelt på år og indsatsområder (1). Aktions-
gruppen indstiller projekter til tilskud (2) hvorefter Direktoratet for Fødeva-
reErhverv meddeler afslag eller tilsagn (3) enten til ansøger uden for akti-
onsgruppen eller til aktionsgruppens virke (3). Direktoratets opgave er ude-
lukkende en legalitetskontrol samt det overordnede ansvar som forvalt-
ningsorgan. 
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Figur 24 Finansielt flow for lokale aktionsgrupper (akse 4) 

 
 
 
 
 
En oversigt over det administrative flow fremgår af Figur 25. 
 
 

Netværkscenter 

Med henblik på koordinering af aktiviteterne under akse 4 samt med hen-
visning til reglerne for implementering af lokale aktionsgrupper under for-
ordningen for udvikling af landdistrikter, etableres der et nationalt net-
værkscenter under Fødevareministeriet, der har til formål at sikre en løben-
de information til og koordination mellem de enkelte aktionsgruppers arbej-
de.  
 
Netværkscentret vil endvidere fungere som sekretariat for Overvågningsud-
valget. 
  
EFF’s finansielle bidrag til netværkscentret vil være under foranstaltningen 
teknisk bistand. 
 
Netværkscentret får lignende funktioner for Landdistriktsprogrammet 2007-
2013, og dermed også en koordinerende rolle mellem programmerne.  
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Aktions- 
gruppe 

(ansøger)
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Lokalt niveau Centralt niveau
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1. budget

3. Tilsagn

3. Tilsagn
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5.4.8. Mål og foranstaltninger for drift af lokale aktionsgrupper 
 
På den baggrund er det målet at understøtte implementeringen og udførelse 
af aktiviteter i lokale aktionsgrupper med henblik på at: 
 
Bidrage til sikring af kvalificeret varetagelse af fiskeri- og akvakultursekto-
rens og fiskerisamfundet interesser i den lokale aktionsgruppe og i udvik-
ling og gennemførelse af den lokale udviklingsstrategi, herunder til koordi-
nering og samarbejde. 
 
 
Der kan støttes gennemførelse af følgende aktiviteter: 
 
Støtte til den lokale aktionsgruppes iværksættelse og virke, herunder til net-
værk, samarbejde, kompetenceudvikling, sekretariat (koordinator) m.v. 
 
Det bemærkes at netværk m.v. af mere overordnet og kollektiv karakter vil 
kunne omfattes af foranstaltningen Teknisk bistand. 
 
 Der vil blive anvendt følgende indikatorer til vurdering af fremdriften for 
aktionsgrupperne, hvilket vil sige mål for gruppen selv og ikke de projekt-
aktiviteter som gruppen i øvrigt indstillinger: 
 

Indikatorer Mål (2013) 

Antal projekter støttet 

 Heraf  

• samarbejde med andre grupper 

 

• udvikling af gruppens kvalifikation og kompetencer 

min. 4 pr. aktionsgruppe 

min. 1 pr. aktionsgruppe 

 

min. 1. per. aktionsgruppe 

 

 
 
 

5.5. Teknisk Bistand 
 
Med henblik på implementering og gennemførelse, herunder understøtte 
opfyldelsen af de strategiske mål i programmet  afsættes der midler til  tek-
nisk bistand med henblik på finansiering af: 
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Forvaltning, implementering, overvågning og kontrol: 
• Udgifter i forbindelse med overvågningsudvalgets møder herunder tol-

kebistand, eventuel deltagelse af eksperter, besigtigelse af projekter mv. 
• Revision og kontrol, herunder kontrolbesøg (kontrol på stedet) 
• Administrative udgifter, som vedrører forberedelse, gennemførelse af 

programmet og vurdering af projekter, herunder uddannelse af personale 
i administrative systemer til forvaltning af programmet. 

• Etablering af netværk med henblik med henblik på at fremme samarbej-
de og erfaringsudveksling om information med henblik på en bæredyg-
tig udvikling af fiskeriområder.  
 

Andre udgifter: 
• Informationsaktiviteter og PR. 
• Særlige udredninger og studier og analyser som bistand til overvåg-

ningsudvalg og forvaltningsmyndigheden, Europa-Kommissionen og 
Fødevareministeriet. 

• Udgifter til evaluering, herunder især honorering af ekstern evaluator. 
• Særlige arrangementer, som indgår i gennemførelse og overvågning af 

programmet, fx seminarer og anden form for erfaringsudveksling. 
• Udvikling og tilpasning af de administrative edb-systemer. 
• Udvikling af statistiske redskaber vedrørende fiskerflåden og andre gre-

ne af sektoren. 
Der afholdes ikke udgifter til personale under dette punkt. 
 

Teknisk Bistand 
Initiativ: Direktoratet for FødevareErhverv og Overvågningsudvalget 
Aktiviteter: 
• Forberedelse af foranstaltningerne/intern evaluering 
• Evalueringer 
• Etablering af forvaltnings- og overvågningssystemer, herunder IT 
• Information og kommunikation 
• Erfaringsudveksling 
• Undersøgelser 
• Tilskyndelse til pilotprojekter 
• Forbedring af statistiske redskaber i de forskellige grene i sektoren 
• Kontrol og revision på stedet 
• Midlertidigt kontraktansat personel 
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6. Gennemførelse af pro-
grammet 

 

6.1. Udpegning af myndigheder 
 
Gennemførelsen af programmet hører under fødevareministerens ansvars-
område. Administrative opgaver vedrørende programmet er henlagt til Di-
rektoratet for FødevareErhverv. Denne delegation sker i form af en be-
kendtgørelse om direktoratets opgaver som udstedes af fødevareministeren. 
 
Direktoratet har det overordnede administrative ansvar for programmet og 
varetager en væsentlig del af de administrative opgaver vedrørende pro-
grammet. Den administrative tilrettelæggelse svarer i det væsentlige til den 
der har været fulgt ved gennemførelsen af FIUF programmet 2000-2006, og 
tilrettelæggelsen vil sikre at princippet om opgaveadskillelse inden for Di-
rektoratet overholdes. 
 
Visse opgaver er henlagt til andre myndigheder ifølge samarbejdsaftaler 
eller ved bekendtgørelse. Dette vil i de enkelte tilfælde fremgå af de udsted-
te bekendtgørelser eller af aftaler indgået mellem Direktoratet for Fødeva-
reErhverv og den pågældende myndighed.  
 
Bevillinger af finansielle midler til programmet følger sædvanlige bevil-
lingsmæssige regler. Den overvejende del af de nationale midler til pro-
grammet hidrører fra fødevareministerens bevilling på de årlige bevillings-
love, men bevillinger kan også komme fra andre myndigheder eller fra of-
fentlige fonde. 
 
Direktoratet for FødevareErhverv er opdelt i 3 afdelinger som hver ledes af 
en vicedirektør med reference til direktøren. Direktoratets revisionsenhed er 
placeret uden for afdelingerne med direkte reference til direktøren. Den 
interne revisionsenhed er operationelt uafhængig og arbejder på grundlag af 
en særlig instruks som beskriver enhedens organisation, kompetence og 
opgaver. 
 
Opgaverne som forvaltningsmyndighed, attesteringsmyndighed og revisi-
onsmyndighed varetages af direktoratet, men opgaverne er placeret i adskil-
te enheder med placering i forskellige afdelinger.  
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Som forvaltningsmyndighed for det operationelle program udpeges koor-
dinationskontoret og kontoret for forsknings- og udviklingstilskud i direkto-
ratets afdeling for udvikling, miljø og landdistrikter. Forvaltningsmyndig-
heden varetager opgaverne beskrevet i forordning 1198/2006 Artikel 59. 
Afdelingen er ansvarlig for betaling til de begunstigede i samarbejde med 
økonomikontoret i administrationsafdelingen. 
 
Som attesteringsmyndighed til at godkende udgiftsanmeldelser og beta-
lingsanmodninger før de sendes til Kommissionen udpeges økonomikonto-
ret som er placeret i direktoratets administrationsafdeling. Attesteringsmyn-
digheden varetager opgaverne beskrevet i forordning 1198/2006 Artikel 60. 
Økonomikontoret modtager betalinger fra Kommissionen.  
 
Som revisionsmyndighed udpeges ”Intern Revision”. Intern Revision ledes 
af en revisionschef med reference til direktøren. Revisionsenheden vareta-
ger revisionsopgaver i Direktoratet for FødevareErhverv og overvåger sik-
kerheden og effektiviteten omkring forretningsmæssige transaktioner. Det 
dækker hele spektret af aktiviteter administreret af direktoratet, herunder 
støtteudbetalinger der finansieres helt eller delvist af EUGFL Garanti- og 
Udviklingssektionen, nationale støtteordninger og direktoratets drifts- og 
anlægsregnskab samt revisionsopgaver i kontrollerende og anvisningsberet-
tigede organer i henhold til skriftlige aftaler. Revisionsmyndigheden vareta-
ger opgaverne beskrevet i forordning 1198/2006 Artikel 61. 
  
 

6.2. Ansvarlig myndighed for betalinger 
 
Økonmikontoret i Direktoratet for FødevareErhverv, Administrationsafde-
lingen, er det organ som modtager betalinger fra Kommissionen. 
 
Det er kontoret for forsknings- og udviklingstilskud i direktoratets afdeling 
for udvikling, miljø og landdistrikter er ansvarlig for betaling til støttemod-
tagerne. Selve betalingen samt registrering af de støttemodtager varetages af 
Administrationsafdelingen. 
 

6.3. Betalinger og kontrol 
 
EU-medfinansieringen overføres til Direktoratet for FødevareErhvervs 
bankforbindelse (pt. Jyske Bank) og konteres som en indtægt for Ministeriet 
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 
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Tilsagn om tilskud meddeles inden for bevillingen på de årlige finanslove. 
Tilsagn fra andre myndigheder, herunder regional meddeles efter de regler 
der gælder for de pågældende myndigheder.  
 
Tilsagn om tilskud til projekter inden for de enkelte ordninger indeholder et 
vilkår om gennemførelse inden for en bestemt frist. På grundlag af fristerne 
kan der udarbejdes et overslag over forventede betalingsanmodninger for 
det indeværende og det efterfølgende regnskabsår, jf. forordning 1198/2006, 
Artikel 75. 
 
Endelig udbetaling til støttemodtageren på grundlag af afholdte og betalte 
udgifter som dokumenteres af støttemodtagerne. Eventuel national medfi-
nansiering fra andre myndigheder end Direktoratet for FødevareErhverv 
skal ligeledes dokumenteres. Udbetaling kan ske ratevis, men endelig udbe-
taling forudsætter færdiggørelse af projektet. 
 
Ved de fysiske investeringer (moderniseringsordningen, forarbejdningsord-
ningen m.v.) foretager Fiskeridirektoratet eller Fødevareregionen kontrol på 
stedet forud for fremsendelse til Direktoratet for FødevareErhverv og udfyl-
der et kontrolbesøgsskema.  
 
Udbetalingsanmodning indsendes som udgangspunkt med regnskabsbilag 
og revisorerklæring.  Sagsbehandlingen indebærer herefter, at det endelige 
tilskud beregnes på basis af en gennemgang af de indsendte bilag og efter 
en vurdering af, om de anmeldte udgifter er støtteberettigede.  
 
Betaling sker herefter ved direkte overførsel til en af ansøger anvist konto i 
et pengeinstitut p.t. gennem administrationsafdelingens udbetalingssystem.  
 
Under et projektforløb udføres en række kontroller, dels administrative, dels 
fysiske kontroller. Administrativ kontrol omfatter dokumentationskontrol 
og sagsbehandling ved tilsagn og før udbetaling. 
 
Fysisk kontrol indebærer kontrol på stedet inden der afgives tilsagn samt i 
forbindelse med udbetaling af støtten til fysiske investeringer. Kontrollerne 
udgør et led i sagsbehandlingen, hvor det bl.a. kontrolleres, at projektet ikke 
allerede er igangsat inden tilsagnsgivning, og om arbejderne er gennemført 
inden udbetaling. 
 
Der er indgået aftaler og udarbejdet særlige instrukser om udøvelse af kon-
trolopgaverne med Fiskeridirektoratet og Fødevarestyrelsen. 
 
Endvidere kan forvaltningsmyndigheden selv, eller i samarbejde med andre 
myndigheder, foretage fysisk kontrol når det skønnes hensigtsmæssigt. 
 



 
 

 199

Sagsbehandling vedrørende tilsagn og udbetaling sket i et elektronisk sags-
behandlingssystem. Systemet sikrer at alle afgørelser om finansielle trans-
aktioner, dvs. meddelelse og ændring af tilsagn og udbetaling af tilskud 
behandles af 2 forskellige sagsbehandlere. De sagsbehandlere der har be-
handlet tilsagnet kan ikke deltage i behandlingen af udbetalingen.  
 
De nærmere procedurer for dobbelt sagsbehandling hos forvaltningsmyn-
digheden og den løbende kontrol af regnskabsoplysninger hos attesterings-
myndigheden vil fremgå af en beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsyste-
merne for Danmark vedrørende EFF 2007-2013.  
 
Intern Revision (revisionsmyndigheden) varetager kontrollen med om for-
valtnings- og kontrolsystemerne fungerer effektivt og sørger for den stik-
prøvevise kontrol omhandlet i Artikel 61 i forordning 1198/2006. 
 
Al statslig administration er desuden underlagt kontrol af Rigsrevisionen, 
hvis hovedopgave er at revidere statens regnskaber og undersøge, om stats-
lige midler administreres, som Folketinget har besluttet. 
 
I lov om udvikling af fiskeri- og akvakultursektoren er der hjemmel til at 
udøve kontrol og tilsyn i forbindelse med administrationen af de pågælden-
de foranstaltninger. Der er således muligheder for at udøve kontrol i virk-
somheden mod behørig legitimation og uden retskendelse for bl.a. at kunne 
kontrollere virksomhedernes regnskaber, forretningsbøger m.v. Den ansvar-
lige person eller andre relevante personer har ifølge loven pligt til at yde 
fornøden hjælp og vejledning ved kontrollens gennemførelse. Endvidere er 
der mulighed for at kontrollere lovens overholdelse, blandt andet ved brug 
af registrersamkøring og sammenstilling af oplysninger i kontroløjemed.  
Herudover er der i loven og de tilknyttede bekendtgørelser hjemmel til at 
lade tilsagn bortfalde og stille krav om tilbagebetaling af udbetalte tilskud, 
hvis en række betingelser ikke er opfyldt, herunder bl.a. i tilfælde, hvor støt-
temodtageren har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har forti-
et oplysninger af betydning for afgørelsen. 
 
Vedrørende tilrettelæggelse af sagsbehandling og kontrol mv. henvises til, 
at der efter programmets godkendelse vil blive udarbejdet en rapport, der 
skal ledsages af en vurdering, om forvaltnings- og kontrolsystemerne, jf. 
Artikel 71 i forordning 1198/2006. 
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6.4. Administration af ansøgninger 
 

Figur 25 Administrativt flow 

 

 
 
 
 
De i ( ) anførte numre referer til figuren ovenfor. 
 
Ansøgninger i henhold til forordningens akse 1-3: 
Ansøgninger sendes til Direktoratet for FødevareErhverv (1), der behandler 
ansøgningen og meddeler tilsagn eller afslag (2). 
 
 
 
Ansøgninger i henhold til forordningens akse 4 (bæredygtig udvikling af 
fiskeriområder): 

Ansøgningen sendes til den lokale aktionsgruppe (1A). Den lokale aktions-
gruppe kan selv være projektholder og indgive ansøgninger til Direktoratet 
for FødevareErhverv (2A). 
 
Den lokale aktionsgruppe har til opgave at vurdere ansøgningen i henhold 
til den lokale udviklingsplan og indgive en indstilling til Direktoratet for 
FødevareErhverv (2A). Direktoratets opgave er udelukkende at foretage en 
legalitetskontrol på grundlag af indstillingen fra den lokale aktionsgruppe. 
 

 
Ansøger 

Aktions- 
gruppe 

(ansøger)

Direktoratet 
for 

Fødevare-
Erhverv 

Lokalt niveau Centralt niveau

1

1A

2A

3A

3A

2
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Tilsagn eller afslag meddeles af Direktoratet for Fødevareerhverv (3A eller 
2). 
 

6.4.1. Procedurer for at udvælge projekter 
 
Udvælgelseskriterier fremgår af regelgrundlaget, herunder den pågældende 
bekendtgørelse. I forbindelse med iværksættelsen af de enkelte ordninger vil 
det blive overvejet, hvorledes faglig rådgivning kan indgå i forvaltningen af 
ordningen og i sagsbehandlingen af ansøgningerne.  
 
Faglig rådgivning og ekspertviden kan være hensigtsmæssig for ordninger 
hvor der skal ske en prioritering af ansøgningerne ud fra flere hensyn og 
hvor faglig viden og branchekendskab er af væsentlig betydning vurdering 
af ansøgningerne. 
 
Faglig rådgivning kan ske på flere forskellige måder. Der kan etableres ud-
valg, hvor ekspertise fra organisationer, myndigheder eller forskningsinsti-
tutioner (fx Søfartsstyrelsen, Danmarks Fiskeriundersøgelser eller Dan-
marks Fiskeriforenings tekniske og faglige eksperter) kan indgå. Andre mu-
ligheder er høring af relevante institutioner og organisationer eller konsulta-
tion af udvalgte eksperter. 
 
Der kan endvidere være behov for konkrete udtalelser fx vurdering af et 
fartøjs værdi. 
 
Anvendelse af udvalg vil formentlig især være hensigtsmæssig ved plan-
lægning og generel prioritering af midlerne til en ordning. 
 
Udgifter til og eventuel honorering af faglige eksperter kan afholdes som 
teknisk bistand. 
 
Hvor der er krav om tilladelser fra andre myndigheder, indhentes de nød-
vendige oplysninger. 
 
Overvågningsudvalget høres ikke om enkeltprojekter, men kan høres vedrø-
rende fremgangsmåden ved afgørelse af enkeltprojekter. Medlemmer af 
udvalget kan deltage som enkeltpersoner i rådgivning vedrørende konkrete 
projekter. 
 
Der udarbejdes instrukser for sagsbehandling af ansøgninger, som indehol-
der retningslinjer for håndteringen af de enkelte faser i sagsbehandlingen. 
Der vil til dokumentation af de kontroller, der gennemføres ved sagsbe-
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handlingen, blive knyttet checklister. Enhver afgørelse om økonomiske 
transaktioner er underlagt dobbelt sagsbehandling. 
 
Ansøgninger vedrørende akse 4 behandles af lokale grupper og fremsendes 
derefter til forvaltningsmyndigheden. De lokale grupper vurderer om an-
søgninger er i overensstemmelse med den lokale udviklingsstrategi. Der 
træffes afgørelse vedrørende disse ansøgninger af forvaltningsmyndighe-
den. 
 
Prioritering af mikrovirksomheder og små virksomheder 

I henhold til EFF-forordningen skal der gives prioritet til mikro-
virksomheder og små virksomheder ved tildeling af støtte til investeringer i 
forarbejdningsvirksomheder og akvakulturanlæg. Med henvisning til gen-
nemførselsbestemmelser for EFF, jf. artikel 10 og 14 redegøres i dette afsnit 
for de kriterier der lægges til grund for prioriteringen. Prioriteringen skal 
omfatte produktive investeringer i akvakultur og forarbejdning og afsæt-
ning. 
 
De gældende definitioner for mikro-virksomheder og små virksomheder 
fremgår af skemaet.  
 
Virksomhed Antal beskæf-

tigede 
Omsætning 
Mio. € 

Samlet balan-
ce Mio. € 

Mikro Under 10 Max 2 Max 2 
Lille/små Under 50 Max 10 

 
eller 

Max 10 
   
Der foreligger nærmere EU-regler for beregning af antal beskæftigede og de 
finansielle tærskler samt for opdeling af virksomhederne i selvstændige 
virksomheder, partnervirksomheder og tilknyttede virksomheder. 
 
Prioriteringen af mikro-virksomheder og små virksomheder vil blive foreta-
get ud fra følgende kriterium: 
 
Andelen af tilsagn om støtte til mikro- og små virksomheder skal mindst 
svare til deres andel af det samlede tilskudsberettigede ansøgte beløb i an-
søgningsrunden.  
 
I det omfang, der benyttes ansøgningsrunder (frem for løbende ansøgnin-
ger), vil kriteriet blive anvendt så de virksomheder, der ikke opnår tilskud i 
ansøgningsrunden efter eget ønske kan gå videre til den efterfølgende an-
søgningsrunde, forudsat at de opfylder betingelserne og bidrager til opfyl-
delse af formålet med foranstaltningen. 
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Efter årets sidste runde eller når årets budget er brugt skal kriteriet være 
opfyldt. 
 
Overvågningsudvalget har til opgave løbende at vurdere det finansielle af-
løb med henblik på en optimal anvendelse af midlerne, herunder virkningen 
af prioriteringen med henblik på eventuelle behov for justeringer.  
 

6.4.2. Tilskud til innovative projekter 
 
En øget satsning og en øget tilskudsprocent til innovative projekter i forhold 
til det nuværende tilskudsprogram, er en af anbefalingerne i den opfølgende 
evaluering af FIUF-programmet 2000-2006 fra Teknologisk Insti-
tut/GEMBA Innovation. 
 
Innovative projekter anses for at være af afgørende betydning for program-
mets målopfyldelse hvorfor særlige initiativer til fremme af innovation lø-
bende bør overvejes i programperioden.   
 
De kollektive foranstaltninger (interaktionsmål og kollektive mål) skal bi-
drage til innovationskapaciteten i sektoren. Især små og mellemstore virk-
somheder har vanskeligt ved at opbygge en egentlig innovationskapacitet, 
dvs. at opbygge den økonomiske, organisatoriske og produktionsmæssige 
evne til at indhente og omsætte ny viden til nye processer og produkter. Det 
er derfor vigtigt at etablere og styrke samarbejdet mellem store og små virk-
somheder samt mellem forsknings- og udviklingsinstitutioner og virksom-
heder.  
 
For at sikre innovationshøjden og dermed holdbarheden og kvaliteten i in-
vesteringen kan Innovationsudvalget inddrages i administrationen som fag-
lig rådgiver. Det kan blandt andet være i forbindelse med at sikre, at oplys-
ning om innovation indgår i ansøgningerne og i vurderingsgrundlaget samt i 
udarbejdelsen af lovgivning, vejledning og informationsmateriale. 
 
Innovationsudvalget er et besluttende og rådgivende udvalg nedsat i hen-
hold til lov nr. 421 af 31. maj 2000 om tilskud til fremme af innovation, 
forskning og udvikling m.v. i fødevare-, jordbrugs- og fiskerisektoren.  
 
Innovationsudvalget træffer afgørelse om at yde tilskud til gennemførelse af 
projekter inden for forarbejdning og forædling af jordbrugs- og fiskeripro-
dukter i henhold til loven. Derudover rådgiver Innovationsudvalget fødeva-
reministeren om den samlede innovations-, forsknings- og udviklingsindsats 
inden for innovationslovens område. 
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De nærmere retningslinier fastsættes i et samarbejde mellem Overvågnings-
udvalget for EFF og Innovationsudvalget 
 
Om Innovationsloven og Innovationsudvalget 
Innovationslovens formål er derfor at hjælpe fødevarevirksomheder med at 
opbygge en innovationskapacitet, som sikrer en kontinuerlig omsætning af 
ny viden og nye idéer til nye produkter, produktionsprocesser og markeds-
føringsstrategier, der i sidste ende kan komme både forbrugerne og virk-
somhederne selv til gode.  
 
Innovationsudvalget definerer innovation som fornyelse. Det indebærer, at 
en virksomhed fremstiller et nyt produkt, en ny serviceydelse eller anvender 
en ny produktionsproces, og at dette sker i en proces, hvor der ud over ud-
vikling af tekniske aspekter og markedsudvikling også bliver opbygget vi-
den og kompetence i virksomheden. Fornyelse kan også bestå i en ændret 
sammensætning eller en ny måde at præsentere et produkt på, hvor nyheden 
således består i udvikling af et nyt koncept. 
 

6.5. Elektronisk udveksling af data mellem Kommissionen 
og de danske myndigheder  

 
Al dataudveksling mellem medlemsstaten og Kommissionen vedrørende det 
operationelle program overføres elektronisk. Hertil anvendes det af Kom-
missionen udviklede system, SFC 2007. 
 
Systemet skal anvendes af forvaltningsmyndigheden, attesteringsmyndighe-
den og revisionsmyndigheden. I forbindelse med det danske operationelle 
program anvendes det derfor af afdelingen for udvikling, miljø og landdi-
strikter i Direktoratet for FødevareErhverv, samt af direktoratets administra-
tionsafdeling og af den interne revisionsenhed. Forvaltningsmyndigheden 
følger udviklingen af systemet og deltager i seminarer og kurser vedrørende 
anvendelsen. Endvidere deltager direktoratets IT kontor vedrørende anven-
delsen af systemet i direktoratet, herunder sikkerhed, samt ved udviklingen 
af interface mellem direktoratets økonomiadministrative systemer og SFC 
2007 systemet.  
 
Gennemførelsesbestemmelserne til Rådets Forordning (EF) nr. 1198/2006 
om Den Europæiske Fiskerifond præciserer de data, der som minimum skal 
udveksles og være tilgængelige i SFC systemet. Dette omfatter selve det 
operationelle program, den nationale strategi og Kommissionens beslutnin-
ger vedrørende programmet. Derudover bl.a. revisionsstrategi og en række 
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rapporter vedrørende gennemførelse og revision, forvaltning og kontrol, 
udbetalingsanmodninger mv. 
 
Endvidere skal systemet indeholde finansielle data og data vedrørende alle 
uregelmæssigheder. 
 
En medarbejder i forvaltningsmyndigheden (afdelingen for udvikling, miljø 
og landdistrikter) udpeges som referent (Member State (MS) Liaison) for 
systemets anvendelse i forbindelse med Den Europæiske Fiskerifond. Den-
ne medarbejder står for alle anmodninger om etablering, annullering eller 
ændring af rettigheder til adgang til systemet. Anmodninger fremsendes pr. 
e-mail til MS liaison af pågældende medarbejders chef eller chefen for re-
spektive kontor i hhv. forvaltnings-, attesterings- eller revisionsmyndighe-
den. 
 
Efter modtagelsen af anmodningen kontrollerer MS liaison: 

- identiteten af den medarbejder, der ønskes adgang til systemet for 
- medarbejderens kontaktoplysninger 
- adgangsniveau (læse, skrive eller/og send)  

 
Anmodninger journaliseres af MS liaison, der sender anmodning til SFC 
2007 sekretariatet samt opdaterer liste med personer med adgang og ad-
gangsniveau til SFC 2007, når tilladelse er blevet tildelt. MS liaison har 
også ansvaret for at adgangstilladelser opdateres og får derfor tilsendt med-
arbejderliste fra personalekontor, når der sker ændringer af medarbejder-
sammensætning med konsekvens for de givne adgange. Ændringer af ad-
gangstilladelser grundet personaleforhold vil derfor hurtigt kunne afsendes 
til SFC 2007 sekretariatet. Al korrespondance desangående vil blive journa-
liseret af MS liaison. 
 
I Direktoratet for FødevareErhverv vil en række medarbejdere blive autori-
seret med læseadgang og adgang til at indlægge data i systemet. Adgangen 
vil blive differentieret mellem de 3 nævnte enheder, således at de svarer til 
henholdsvis forvaltningsmyndigheden, attesteringsmyndigheden og revisi-
onsmyndighedens opgaver i relation til programmet. I hver enhed vil én 
medarbejder være autoriseret til at anvende elektronisk underskrift. Proce-
durerne vil i øvrigt følge Kommissionens forskrifter for systemet. 
 
For så vidt angår kontrollen af de data der fremsendes i forbindelse med det 
operationelle program sikrer forvaltningsmyndigheden (afdelingen for ud-
vikling, miljø og landdistrikter i Direktoratet for FødevareErhverv) at stati-
ske oplysninger der er nødvendige for vurdering for programmets fremdrift, 
indsamles og kategoriseres under den almindelige sagsbehandling, hvor 
principperne om dobbelt sagsbehandling er implementeret, jf. direktoratet 
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sagsbehandlingsinstrukser for de enkelte tilskudsordninger.  Direktoratets 
sagsbehandlingssystem BTAS sættes op til, at kunne generere de nødvendi-
ge statistiske rapporter (INFOSYS), når Kommissionen anmoder herom. 
INFOSYS rapporternes oplysninger kontrolleres og afstemmes med direkto-
ratets regnskabssystem Concorde XAL af mindst to medarbejdere i forvalt-
ningsmyndigheden inden afsendelse til Kommissionen gennem SFC 2007 
systemet. 
 
Overvågningsrapporternes datagrundlag for så vidt angår statiske oplysnin-
ger til måling af den afledte effekt af programindsatsen og redegørelser for 
den økonomiske fremdrift kontrolleres også og afstemmes af forvaltnings-
myndigheden af mindst to medarbejdere, inden afsendelse af oplysningerne 
gennem SFC systemet. 
 
For så vidt angår betalingsanmodninger har IT-kontoret i Direktoratet for 
FødevareErhverv påbegyndt udviklingen af et interface mellem direktora-
tets regnskabssystem Concorde XAL og Kommissionen SFC 2007 system, 
således at attesteringsmyndigheden rettidigt, korrekt og sikkert kan afsende 
afstemte og kontrollerede betalingsanmodninger samt attesteringer mv. til 
Kommissionen. 
 

6.6. Finansiering 
 
Den nationale andel af EFF-bevillingen hidrører dels fra statslige, dels fra 
regionale og kommunale midler. Andre kilder, herunder fonde vil kunne 
bidrage til den offentlige nationale medfinansiering. 
 
De statslige midler indgår i de årlige finanslove og bevilges for et år ad gan-
gen.  
 
Den private medfinansiering vil indgå som et led i de projekter, hvortil der 
ikke ydes 100 % tilskud. Ansøgers mulighed for privat medfinansiering ses 
som et udtryk for projektets økonomiske levedygtighed og ansøgers investe-
ringsbehov. 
 
Tilsagn om tilskud meddeles inden for tilsagnsrammer optaget på de årlige 
finanslove. Tilsagn om tilskud til projekter inden for de enkelte ordninger 
indeholder et vilkår om gennemførelse inden for en fastsat tidsfrist.  
 
På denne baggrund kan der udarbejdes et overslag over de danske beta-
lingsanmodninger for det indeværende og efterfølgende regnskabsår. 
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Status på forbruget kan således måles i forhold til allerede udbetalt støtte og 
til givne tilsagn, der endnu ikke er udbetalt (udestående tilsagn). 
 
Samtidig er der på finansloven også budgetteret med såkaldte udbetalings-
rammer, som parallelt med udbetalingen indregner indtægter i form af EU-
medfinansieringen. 
 
Finansieringsplan  
I nærværende afsnit præsenteres finansieringsplanen på baggrund af pro-
grammets strategi og analyse af styrker, svagheder, muligheder og behov. 
Størstedelen af indsatsen lægges i akse 2 og 3 som omfatter de foranstalt-
ninger, som er prioriteret til primært at drive den værditilvækst i sektoren 
som er en central målsætning i den nationale strategi.   
 
Det er hensigten,at programmet om nødvendigt skal kunne tilpasses og ju-
steres til udviklingen i sektoren i løbet af programperioden, og det må der-
for forudses at der også vil kunne opstå behov for at justere fordelingen af 
midler mellem de 5 akser i finansieringsplanen.  
 
Finansieringsplanen er udarbejdet ud fra en samlet vurdering af:  
 

• Erfaringerne fra det nuværende FIUF-program, herunder investe-
ringsvolumen og afløb fordelt på foranstaltninger. 

 
• En prioritering, der ikke forventes at medføre støtte til ophør af fi-

skerivirksomhed i forbindelse med tilpasning af flåden. Der er dog 
indlagt et mindre beløb under akse 1 hvis der mod forventning skul-
le opstå særlige situationer særligt til midlertidigt ophør. Der forven-
tes et øget interesse for modernisering af fartøjer i 2007-2008 i for-
hold til 2006, dog med en vis usikkerhed som følge af virkningerne 
af Ny Regulering.  
 

• En forventning om udnyttelse af vækstpotentialet i akvakultursekto-
ren, hvilket betyder en betydelig prioritering af akse 2. Der forventes 
fuld aktivitet inden udgangen af 2007. 
 

• En forventning om øget fokus på samarbejds- og netværksskabende 
projekter hvilket betyder at akse 3 prioriteres relativt højt jævnt for-
delt over årene. 
 

• En  prioritering af akse 4 og udviklingen i fiskeriområderne som 
supplement til de øvrige foranstaltninger og forudsat størst mulig in-
tegration og synergi mellem lokale aktionsgrupper etableret i hen-
hold til Landdistriktsprogrammet og EFF-programmet. Arbejdet 
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med at etablere de lokale grupper betyder, at der ikke forventes fuld 
aktivitet før 2009. 

 
 
 



 

 

Tabel 20 Finansieringsplan 2007-2013, EFF-bidrag, løbende priser, millioner € 

 
 
Budget 2007-2013 Totalt EFF-bidrag Totalt nationalt bidrag 

  % € % € 
Akse I: Foranstaltninger 
mhp. tilpasning af EF 
fiskerflåden 

17 23.244.672 17 23.244.672 

Akse II: Akvakultur, for-
arbejdning og afsætning 
af fiskerivarer og akva-
kulturprodukter 

35 46.393.747 35 46.393.747 

Akse III: Foranstaltninger 
af fælles interesse 

36 47.928.430 36 47.928.430 

Akse IV: Bæredygtig ud-
vikling af fiskeri-områder 

9 12.461.279 9 12.461.279 

Akse V: Teknisk bistand 3 3..647.041 3 3.647.041 
Total 100 133.675.169 100 133.675.169 
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Budget 2007-2008 EFF-bidrag i 2007 Nationalt bidrag i 2007 EFF-bidrag i 2008 Nationalt bidrag i 2008 

  % € % € % € % € 
Akse I: Foranstaltninger 
mhp. tilpasning af fisker-
flåden 

19 3.416.373 19 3.416.373 18 3.301.295 18 3.301.295 

Akse II: Akvakultur, 
forarbejdning og afsæt-
ning af fiskerivarer og 
akvakulturprodukter 

36 6.473.127 36 6.473.127 36 6.602.590 36 6.602.590 

Akse III: Foranstaltnin-
ger af fælles interesse 

36 6.473.127 36 6.473.127 36 6.602.590 36 6.602.590 

Akse IV: Bæredygtig 
udvikling af fiskeri-
områder 

7 1.258.664 7 1.258.664 8 1.467.242 8 1.467.242 

Akse V: Teknisk bistand 2 359.618 2 359.618 2 366.811 2 366.811 
Total 100 17.980.908 100 17.980.908 100 18.340.527 100 18.340.527 
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Budget  2009-2010,  EFF-bidrag i 

 2009 
Nationalt bidrag i 2009 EFF-bidrag i 

 2010 
Nationalt bidrag i 

 2010 

  % € % € % € % € 
Akse I: Foranstaltninger 
mhp. tilpasning af fisker-
flåden 

18 3.367.320 18 3.367.320 18 3.434.667 18 3.434.667 

Akse II: Akvakultur, forar-
bejdning og afsætning af fi-
skerivarer og kvakulturpro-
dukter 

33 6.173.421 33 6.173.421 33 6.296.890 33 6.296.890 

Akse III: Foranstaltninger af 
fælles interesse 

36 6.734.641 36 6.734.641 36 6.869.334 36 6.869.334 

Akse IV: Bæredygtig udvik-
ling af fiskeri-områder 

10 1.870.734 10 1.870.734 10 1.908.148 10 1.908.148 

Akse V: Teknisk bistand 3 561.220 3 561.220  572.445 3 572.445 
Total 100 18.707.336 100 18.707.336 100 19.081.484 100 19.081.484 

 

 
 

Budget 2011-2013 EFF-bidrag i  
2011 

Nationalt bidrag i 
2011 

EFF-bidrag i 
 2012 

Nationalt bidrag i 
2012 

EFF-bidrag i  
2013 

Natio
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  % € % € % € % € % € % 
Akse I: Foranstaltnin-
ger mhp. tilpasning af 
fisker-flåden 

17 3.308.729 17 3.308.729 16 3.176.380 16 3.176.380 16 3.239.908 16 

Akse II: Akvakultur, 
forarbejdning og afsæt-
ning af fiskerivarer og 
akvakulturprodukter 

35 6.812.090 35 6.812.090 35 6.948.332 35 6.948.332 35 7.087.298 35 

Akse III: Foranstalt-
ninger af fælles interes-
se 

35 6.812.090 35 6.812.090 36 7.146.855 36 7.146.855 36 7.289.793 36 

Akse IV: Bæredygtig 
udvikling af fiskeri-
områder 

10 1.946.311 10 1.946.311 10 1.985.238 10 1.985.238 10 2.024.942 10 

Akse V: Teknisk bi-
stand 

3 583.893 3 583.893 3 595.571 3 595.571 3 607.483 3 

Total 100 19.463.114 100 19.463.114 100 19.852.376 100 19.852.376 100 20.249.424 100 



 

Tabel 21 Prioriterede foranstaltninger i programmet 
fordelt på akser i EFF-forordningen 
 
Akse Foranstaltning 

Modernisering af fartøjer 
Endeligt ophør af fiskerivirksomhed 
Midlertidigt ophør af fiskerivirksomhed 
Yngre fiskeres etablering 

 
 

1 
 
 
 
 

Uddannelse- og kompetenceudvikling 

Bæredygtig udvikling af akvakultur 
Bekæmpelse af forurening og sygdomme 
i akvakultur 
Forarbejdning og engroshandel 

 
 

2 
 
 
 Uddannelse- og kompetenceudvikling 

Uddannelse- og kompetenceudvikling 
Samarbejde og netværk 
Afsætningsfremme og certificering 
Udviklings- og pilotprojekter 
Beskyttelse og udvikling af den akva-
tiske flora og fauna 
Investeringer i fiskerihavne 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

Omdannelse af fiskefartøjer til anden 
anvendelse end fiskeri 

4 Bæredygtig udvikling af fiskeriområder 
5 Teknisk bistand 

 

6.7. Overgangsordning  
 
I det EFF-programmet først forventes at være i drift et stykke inde i 2007 
vil FIUF programmet (2000-2006) blive holdt åbent i en periode i første 
halvår 2007. Mulighederne for at søge om FIUF tilskud vil således blive 
forlænget i en periode i første halvår 2007. 
 
Overgangsordningen vil blive etableret for følgende ordninger:   
 

• Modernisering af fartøjer 
• Forarbejdningsindustrien 
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• Akvakultur 
• Havnefaciliteter 
• Kollektive aktioner og pilotprojekter
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7. Partnerskab og kommuni-
kation 

 
 
 
 
Indledning 
Relevante partnere inddrages i forberedelse, gennemførelse, overvågning 
og evaluering af programmet i overensstemmelse med artikel 8 i forordning 
1198/2006. Miljøvurdering af programmet i medfør af lov nr. 316 af 5.maj 
2004 om miljøvurdering af planer og programmer, har været i offentlig 
høring og tilgængelig på www.fiskeriudvikling.dk som en integreret del af 
udkastet til program.  
 
 
Som udgangspunkt inddrages alle partnere som har deltaget i Overvåg-
ningsudvalget for FIUF programmet, men derudover har andre mulighed 
for at ytre sig på baggrund af bred information og høring af offentligheden. 
Der redegøres for partnerskabets konkrete inddragelse i forberedelsen af 
programmet og partnerskabets rådgivning herom i det følgende afsnit. 
 

7.1. Partnerskab 
Ved udarbejdelsen af strategi og program har de relevante institutionelle og 
sociale partnerne været inddraget løbende gennem processen under forskel-
lige former:  
 

• Workshop 
• Bilaterale møder 
• Hjemmeside for fiskeriudvikling 
• Interviewundersøgelse og analyser 
• Inddragelse af Overvågningsudvalg 
• National konference 
• Høring af interessenter 
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7.1.1. Parallel proces for national strategi og handlingsplan  
 
Som led i vedtagelsen af Ny Regulering af dansk fiskeri er det politisk be-
sluttet, at fødevareministeren skal udarbejdes en handlingsplan for fiskeri- 
og akvakultursektoren, der med udgangspunkt i den nye regulering sætter 
fokus på de initiativer, der kan fremme øget værditilvækst i fiskeri- og 
akvakultursektoren, øget bæredygtighed i fiskeriet samt udnyttelse af 
vækstmulighederne i akvakultur. 
 
Som grundlag for planen er der lavet et idékatalog, hvor erhvervet og andre 
med interesse for fiskeri og akvakultur har fremlagt konkrete forslag til 
hvilke udviklingsområder, der kan indgå i handlingsplanen. Idékataloget er 
udarbejdet i en åben proces, hvor der via hjemmesiden  
www.fiskeriudvikling.dk har været mulighed for at fremkomme med kon-
krete og underbyggede forslag til indholdet i kataloget. I forbindelse med 
udarbejdelsen af kataloget har det været afholdt en række bilaterale møder 
med relevante organisationer m.v. 
 
Idékataloget har endvidere virket som inspirationskilde til udarbejdelsen af 
Fiskerifondsprogrammet. Såvel idékatalog som oplæg til dansk strategi 
under Den Europæiske Fiskerifond blev præsenteret på en national Fiskeri-
konference den 18. maj 2006.  
 
Partnerskabsproces 
Oversigten nedenfor viser i oversigt partnerskabsprocessen i forbindelse 
med formulering og implementering af den nationale strategi og program. I 
bilag findes en deltageroversigt i forbindelse med den skriftlige høring, 
konferencen og workshop. Oversigten dækker dermed ikke rækken af mø-
der med forskellige organisation, myndigheder m.v. der også har været en 
del af partnerskabsprocessen. 
 
Den offentlige høring, høringen af Overvågningsudvalget og dialogen med 
Kommissionen om programmet har inkluderet miljøvurderingen af pro-
grammet som skal gennemføres i henhold til direktiv 2001/42/EF om vur-
dering af bestemte planer og programmers indvirkning på miljøet. 
 
Ex ante evalueringen har omfattet programmet inklusiv miljøvurderingen. 
 

Tabel 22 Partnerskabet 

Partnerskabsprocedure  Høringsparter Tid 
Webside Internetbrugere Fra december 2005 
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Workshop i Direktoratet for 
FødevareErhverv  

Alle relevante organisationer, 
myndigheder og institutioner 

Januar 2006 

Interviewundersøgelse Interviewpersoner i fiskeriområ-
der og akvakultur. 

Februar-april 2006 

Analyser om værditilvækst i 
forarbejdning og akvakultur 

Udvalgt Konsulent, institution, 
innovationsudvalg og erhvervs-
organisation. 

April 2006 

Strukturfonde, landdistriktspro-
gram, miljø, arbejdsmiljø, sik-
kerhed og turisme. 

Møder med relevante myndighe-
der 

Løbende i 2006 

National konference  Alle relevante organisationer og 
institutioner 

18. maj 2006 

Ex ante evaluering Evaluator Maj-november 2006 
Dialog med Kommissionen Kommissionen Juli (strategi) 

November (program) 
2006 

Drøftelse i overvågningsudvalg  Høring af Overvågningsudvalget 
for FIUF  

August (strategi)      
Oktober (program) 2006 

Skriftlig høring  Alle relevante organisationer og 
institutioner  

Juli-august (strategi)  
Oktober (program) 2006 

 
 

7.1.2. Resultatet af partnerskabet 
 
Workshoppen i januar 2006 bidrog til formulering af strategien og informa-
tion om behov for fremtidig indsats. 
 
På den nationale konference, hvor der deltog over 100 beslutningstagere 
inden for fiskeri- og akvakultursektoren, myndigheder og interesseorgani-
sationer var formålet at informere om den nationale handlingsplan samt om 
oplæg til strategi og handlingsplan.   
 
I høringsperioderne har der været afholdt temamøder i Overvågningsudval-
get for FIUF, hvor hhv. udkast til strategi og program er blevet præsenteret 
og drøftet. 
 
I relation til miljøvurderingen af programmet og den offentlige høring her-
af, er der indkommet enkelte bemærkninger som har medført justeringer i 
miljøvurderingen. 
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Programmet har i hele høringsperioden ligget offentligt tilgængelig på in-
ternettet, via Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside samt den sær-
lige hjemmeside for programmet: www.fiskeriudvikling.dk. Derudover har 
programhøringen og miljøvurderingen omfattet de personer, der abonnerer 
på ministeriets høringer på fiskeriområdet.  
 
Høringsprocessen har som tidligere nævnt været bred og åben. Ved hø-
ringsfristens udløb var der indkommet 15 høringssvar, hvoraf størstedelen 
indeholdt få og konstruktive forslag til ændringer i formuleringer.  Kun 
enkelte høringssvar har indeholdt bemærkninger som ministeriet ikke kun-
ne imødekomme. Det gælder særligt forslag om flere indikatorer, hvilket på 
baggrund af manglende data ikke har været muligt  
  
Hovedkonklusionen på partnerskabet omkring udarbejdelsen af program-
met er, at de relevante partnere har indkommet med konstruktive og opera-
tionelle input. Processen har været positiv og den store grad af åbenhed har 
bidraget til et godt samarbejde mellem programmyndigheden og partnerne.   
 
 
7.1.3. Opretholdelse af partnerskabet 
 
Partnerskabet opretholdes i programperioden, men ændrer form til mere 
formelle strukturer primært form af overvågningsudvalget (jf. afsnit 7.2). 
Derudover overvejes der oprettelse af t dialogforum eller lignende mellem 
relevante forvaltningsmyndigheder eller overvågningsudvalg med henblik 
på at skabe en løbende dialog og erfaringsudveksling på tværs af fondene. 
 

7.2. Overvågningsudvalget, evaluering og overvågning 
 
Efter programmet er godkendt af Kommissionen vil der blive nedsat et 
Overvågningsudvalg. Overvågningsudvalget sammensættes af repræsentan-
ter for medlemsstaten og Kommissionen. Kommissionen deltager som råd-
giver. Repræsentanter for medlemsstaten er Direktoratet for FødevareEr-
hverv (formandskab og sekretariat) og Fødevareministeriets Departement. 
Derudover sammensættes udvalget med repræsentanter for: den primære 
fiskerisektor, forarbejdningen af fiskeriprodukter, akvakultursektoren, ar-
bejdstagerne, handel med og omsætning af fiskeriprodukter, regionale 
myndigheder, miljømyndighederne og søfartsmyndighederne. Endvidere 
kan andre relevante organisationer, som repræsenterer konkrete eller alme-
ne interesser vedrørende fiskeri- og akvakultursektoren eller som arbejder 
for en bæredygtig udvikling, blive medlemmer. 
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Medlemskredsen fastsættes i Overvågningsudvalgets forretningsorden. Ved 
udpegningen af medlemmer lægges der vægt på repræsentation af både 
mænd og kvinder i udvalget. 
 
Partnerskabet høres om udvalgets etablering og forretningsorden.  
 
Ud over de nævnte repræsentanter kan personer med relevant sagkundskab 
deltage i udvalgets arbejde. Der kan udpeges suppleanter for udvalgets 
medlemmer mv.   
 
Udvalget afholder normalt 2 årlige møder. Flere møder kan afholdes efter 
behov. 
 
Overvågningsudvalget varetager opgaverne anført i forordning 1198/2006, 
Artikel 65. 
 
Det godkender de bekendtgørelser og vejledninger som udfærdiges for til-
deling af støtte efter programmet. 
 
Udvalget orienteres om lokale udviklingsstrategier inden for akse 4 og om 
anvendelsen af støtte der gives efter indstilling af de lokale grupper.  
 
Overvågningsudvalget vurderer programmets fremskridt og resultaterne af 
gennemførelsen som anført i forordning 1198/2006, Artikel 65. 
 
Udvalget udtaler sig om retningslinjer for evaluering af det operationelle 
program, eller dele heraf, og gennemgår særligt den mellemliggende evalu-
ering. 
 
Udvalget gennemgår og godkender den årlige rapport. 
 
Det underrettes om den årlige kontrolrapport og om Kommissionens even-
tuelle bemærkninger til rapporten. 
 
Det godkender alle forslag om ændringer af det operationelle program og 
programmets finansieringsplan. Endvidere kan udvalget tage initiativ til 
revision eller gennemgang af programmet. 
 
Udvalget kan i øvrigt anmodes om at rådgive om den nationale statslige 
medfinansiering af programmet, om anvendelse af midlerne der er til rå-
dighed eller andre spørgsmål i relation til programmet. 
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Overvågningsudvalget varetager endvidere opgaver som overvågningsud-
valg i relation til FIUF programmet 2000-2006 og, om nødvendigt, FIUF 
og PESCA programmerne for perioden 1994-99. 
 

7.3. Kommunikation og information 

7.3.1. Indledning 
 
Information af offentligheden og potentielle støttemodtagere   
På Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside vil information om støt-
temuligheder, regler, vejledninger og ansøgningsskemaer blive stillet til 
rådighed for potentielle støttemodtagere. Hjemmesiden vil også anvise mu-
ligheder for kontakt og spørgsmål til direktoratet. 
 
Forvaltningsmyndigheden informerer offentligheden om alle støttemodta-
gere og projekter der har modtaget støtte fra EFF. Denne information sker 
normalt via Direktoratet for FødevareErhvervs hjemmeside. Relevante rap-
porter og alle studier, som har modtaget tilskud, vil ligeledes blive offent-
liggjort på hjemmesiden. 
 
Hjemmesiden vil ligeledes informere om Overvågningsudvalget aktivitet. 
Materiale fra udvalgets møder og mødereferater vil være tilgængelige. 
Ud over den generelle information vil der blive gennemført målrettede og 
regelmæssige informationsaktiviteter rettet mod offentligheden generelt og 
imod potentielle støttemodtagere og relevante organisationer mv. Denne 
aktivitet vil blive varetaget i samarbejde mellem forvaltningsmyndigheden 
og Fødevareministeriets informationsenhed. 
 
En del af udgifterne til information vil blive afholdt af direktoratets almin-
delige budget. Udgifter til de målrettede aktiviteter vil blive afholdt som 
teknisk bistand. Der udarbejdes et budget som indgår i informationsplanen.  
 
 Information af støttemodtagerne 
Forvaltningsmyndigheden sikrer at støttemodtagerne informeres om fælles-
skabstilskuddet. Denne information sker i tilsagnet og i forbindelse med 
udbetalingen. I forbindelse med tilsagnsgivning og evt. udbetaling af støtte 
vil der blive stillet betingelser om information af offentligheden fx om re-
sultaterne af et projekt. Støttemodtageren vil blive informeret om forplig-
telserne til at informere offentligheden om støtten ved skiltning mv.  
 
I det følgende uddybes den eksterne kommunikation. 
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7.3.2. Formål 
 
Kommunikationen skal understøtte implementeringen af programmet for 
den europæiske fiskerifond ved at synliggøre og sikre kendskabet til pro-
grammet, dets muligheder og resultater overfor både potentielle støttemod-
tagere og den brede offentlighed.  
 
De overordnede mål for kommunikationsindsatsen er at:  
 
• Sikre bredt kendskabet til programmet og dets konkrete muligheder, 

ikke mindst hos potentielle støttemodtagere. 
• Synliggøre både visionerne bag programmet og de muligheder, det åb-

ner for fiskerierhvervet, den regionale udvikling, forarbejdningsindu-
strien, borgerne m.m.  

• Bidrage til at skabe engagement om gennemførelsen af aktiviteterne i 
programmet og sikre forsat involvering af centrale, regionale og lokale 
aktører. 

• Varetage etableringen af gode rammer for aktørernes videndeling  
• Skabe sammenhæng mellem de forskellige tiltag på tværs af den danske 

strategis 3 overordnede målområder inden for fiskeriudviklingen: bran-
chemål, interaktionsmål og kollektive mål. 

 
 
7.3.3. Målgrupper 
 
Kommunikationen retter sig mod målgrupper på flere niveauer og med for-
skellige interesser i udvikling af fiskerierhvervet. De omfatter blandt andet:  
 
• Fiskere, dambrugere, havbrugere 
• Fiskerihavne 
• Akvakultursektoren 
• Forarbejdnings- og følgevirksomheder inden for fiskeri- og akvakultur-

sektoren, auktionshuse  
• Forsøgs- og forskningsvirksomheder inden for fiskeriudvikling 
• Erhvervs- og brancheorganisationer i fiskeriet, fiskeindustrien 
• Forbrugere og forbrugerorganisationer 
• Detailhandel, cateringbranchen og deres organisationer 
• Myndigheder, herunder kommuner og regioner 
• Turist- og erhvervschefer, uddannelsesinstitutioner og andre centrale 

aktører i de fiskeriafhængige områder  
• Borgere i de fiskeriafhængige områder 
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• NGO’ere 
• Den brede offentlighed, herunder presse og politikere 
 
Kommunikationen vil foregå i samarbejde med blandt andet erhvervs- og 
brancheorganisationer, der i forvejen er i tæt kontakt med målgrupperne.  
 

7.3.4. Strategi 
Kommunikationen vil have forskelligt fokus i løbet af programperioden. 
Overordnet kan kommunikationen inddeles i tre faser.  
 
Fase 1 – Lancering og synlighed 
I den første fase vil kommunikationen have fokus på at udbrede kendskabet 
til indholdet og mulighederne i programmet til mulige støtteansøgere. En 
væsentlig opgave i denne fase er at få et samspil med de vigtigste organisa-
tioner på området for at sikre større gennemslagskraft af kommunikationen. 
Derudover skal det grundlæggende univers for hele kommunikationsindsat-
sen om programmet med hjemmeside, branding osv. bygges op i den første 
fase. Det vil også være centralt at få en række konkrete redskaber og værk-
tøjer på plads, som skal understøtte kommunikationen. 
 
Fase 2 – Synligheden udvides – den brede offentlighed 
I anden fase vil kommunikationen flytte fokus, så den bliver centreret om at 
give den brede offentlighed information om mulighederne og resultaterne 
af projekter medfinansieret af Den Europæiske Fiskerifond. Det vil bl.a. 
ske ved at lade kommunikationsindsatsen omfatte de første gode eksempler 
på projekter, der er affødt af programmet, nye statistiske oplysninger m.m. 
Sideløbende bygger kommunikationen videre på indsatsen fra første fase 
med at informere relevante støttemodtagere om mulighederne under fon-
den. Der vil blive taget udgangspunkt i konkrete målinger af, hvilke mål-
grupper der mangler kendskab til programmets muligheder. 
 
Fase 3 – Målrettet synlighed, dokumentation og forberedelse af næste 
program 
I den sidste fase skal kommunikationen målrettes og prioriteres i forhold til 
de potentielle støttemodtagere, der endnu ikke har benyttet sig af mulighe-
derne i programmet. Tredje fase vil samtidig fokusere på dokumentation af 
programmets effekt for udviklingen i fiskeriet og de fiskeriafhængige om-
råder. Dokumentationen vil bl.a. indgå som element i forberedelsen af den 
efterfølgende fase for udviklingen af fiskeri, akvakultur og fiskeriafhængi-
ge områder. 
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Kommunikationsindsatsen vil således udvikle sig hen over perioden. I be-
gyndelsen vil den være fokuseret på at formidle information om støttemu-
lighederne i programmet, ligesom de centrale kommunikationsmidler som 
fx webside, grundlæggende informationsmaterialer, presse m.m. skal op-
bygges i denne fase. Kommunikationen i de senere faser vil bygge videre 
på disse kanaler og samtidig ændre fokus, så den også kommer til at omfat-
te den brede offentlighed, politikere m.m. og have fokus på, hvordan den 
fremtidige udvikling af området skal finde sted.  
 
 
7.3.5. Budskaber 
 
Det overordnede budskab i kommunikationen om programmet er, at Føde-
vareministeriet og EU bidrager til en positiv udvikling i fiskeri- og akva-
kultursektoren og fiskeriområder. Den Europæiske Fiskerifond er med til at 
skabe udvikling. Budskabet vil blive formidlet inden for 3 overordnede 
områder, der hver især samler flere af målene i strategien for den danske 
fiskeri- og akvakultursektor. De 3 områder er:  
 
• Fisk, forbrugere og sundhed. Fisk er sundt og indeholder en række for-

dele for forbrugerne. Kommunikationen om programmet skal under-
bygge en positiv fortælling om fisk set med forbrugernes øjne. 

 
• Fiskeri og akvakultur – innovation og vækst. Kommunikationen om 

programmet skal være med til at underbygge en positiv fortælling om et 
erhverv i udvikling. Det handler om at synliggøre innovation i alle dele 
af produktionskæden fra primærfiskeri og akvakultur, over forarbejd-
ning til distribution og salg. Hele kæden af virksomheder skal ses som 
innovative. 

 
• Udvikling af havneregionerne og de fiskeriafhængige områder. Kom-

munikationen skal vise, hvordan Den Europæiske Fiskerifond er med til 
at skabe regional udvikling af stor betydning for de fiskeriafhængige 
områder. 

 
Hovedbudskabet inden for hvert af disse områder vil blive suppleret med 
en række konkrete budskaber, der tager afsæt i strategiens branche-, inter-
aktions og kollektive mål. Budskaberne vil have fokus på udvikling og 
fremtidssikring, både i selve fiskeriet, i akvakulturerhvervet, i forarbejd-
ningsindustrien, i detailhandlen samt i havne og kystområder.  
 
Kommunikationen vil samtidig tage afsat i at formidle formål og mulighe-
der i de enkelte støtteordninger, som der iværksættes under fiskerifonden. 
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Det er vigtigt for at nå de potentielle støttemodtagere samt de øvrige aktø-
rer, der skal være med til at skabe udvikling, jf. næste afsnit. 
 
 
7.3.6. Initiativer over for potentielle støttemodtagere 
 
Målgruppen af potentielle støttemodtagere for programmet er stor og 
spænder vidt. Kommunikationen skal sikre, at alle disse målgrupper er op-
mærksomme på mulighederne i Den Europæiske Fiskerifond. Samtidig skal 
målgrupperne gøres bekendte med de krav og kriterier, der er for at kunne 
opnå støtte.  
 
Kommunikationsaktiviteterne vil blandt andet omfatte: 
 
• Formidling af konkrete eksempler på projekter, der har modtaget støtte. 

Målgruppen kan herved se, hvordan andre har grebet projekter an, po-
tentielle samarbejdspartnere, konkrete aktiviteter m.m. – og på den må-
de blive inspireret til nye fiskeriudviklingsprojekter.  

 
• Formidling af krav til formulering af støtteansøgninger, procedurer og 

kriterier for tildeling af støtte, mulighed for at indhente flere informati-
oner om programmet m.m. 

 
• Styrket netværk og brobygning mellem aktører, der i øget omfang skal 

samtænke deres initiativer. Det kan fx være turismebranchen og havne-
ne eller detailhandel og fiskeindustrien, eller miljømyndigheder og 
akvakultur. 

 
• Udvikling af hjemmesiden, som er central for formidling af budskaber 

om fiskerifonden. Hjemmesiden skal præsentere nye oplysninger, dele 
og fastholde viden, give overblik og skabe rum for debat og erfarings-
udveksling.   

 
• Pressearbejde med særlig vægt på lokale og regionale medier, der er 

vigtige i forhold til potentielle støttemodtagere 
 
• Direct mail med information til mulige støttemodtagere 
 
• Turné rundt i de fiskeriafhængige områder 
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7.3.7. Information til støttemodtagere 
 
Til brug for kommunikationsaktiviteterne udarbejdes i begyndelsen af fase 
1 en designmanual. Retningslinjerne i designmanualen skal anvendes af 
alle parter i forbindelse med kommunikation om programmet. Designet og 
de tilhørende tekster skal være letgenkendelige og tydeligt signalere, at EU 
og Fødevareministeriet i fællesskab står bag kommunikationsaktiviteterne 
og skal være med til at sikre, at alle målgrupper let kan identificere kom-
munikationsaktiviteter i forbindelse med Den Europæiske Fiskerifond. Føl-
gende elementer er indeholdt: 
 
• Logo, der viderefører det eksisterende logo sammen med Fødevaremi-

nisteriets logo og EU's logo. 
 
• Bærende tekster som top- og bundtekster i breve, på web m.v. 
 
• Designmanual med retningslinjer for, hvordan man bruger logoerne i 

praksis på brevpapir, mails, pjecer og publikationer, web, annoncer, 
plakater, slides, arrangementer mv.  

 
• Retningslinjer for, hvordan tilskudsmodtagere skal bruge logoerne ved 

arrangementer, skiltning m.v.   
 

7.3.8. Initiativer over for den brede offentlighed 
 
• Over for offentligheden vil der blive gjort en særlig indsats for at ud-

brede kendskabet til visionerne bag den europæiske fiskerifond og de 
resultater, fonden har skabt. Det skal synliggøres, at Fødevareministeri-
et og EU spiller en positiv rolle for arbejdet med at udvikle de områder 
af Danmark, der er afhængige af fiskeriet. Det vil først og fremmest ske 
ved at fremhæve en række konkrete eksempler på nye udviklingspro-
jekter for fiskeriet, havneudvikling osv. og den effekt, de har skabt. 
Kommunikationen vil bl.a. omfatte: 

 
• Løbende pressearbejde i forhold til både dagspresse, regionale og lokale 

medier samt fagmedier. Pressearbejdet vil bl.a. tage udgangspunkt i of-
fentliggørelse af statistikker over udviklingen på området, konkrete ca-
ses og gode eksempler på projekter inden for fiskeriprogrammet. 
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• Udvikling af hjemmeside til at omfatte information til den brede offent-
lighed om bl.a. havneudvikling, nye tilbud til forbrugerne, udvikling af 
detailhandlens udbud m.m. 

 
• Arrangementer som fx konferencer, debatarrangementer eller udstillin-

ger med fokus på resultater og muligheder inden for fiskerifonden. Der 
vil både være tale om landsdækkende og regionale aktiviteter. 

 
• Alliancer med øvrige aktører, der kan være med til at underbygge de 

positive fortællinger om fiskeriudvikling. Det kan fx være aktører på 
sundhedsområdet, inden for regional udvikling eller inden for erhvervs-
udvikling. 

 
• Analyser der er med til at sætte fiskeri- og akvakultursektoren og ud-

viklingen i fiskeriområder på den offentlige dagsorden. 
 
De konkrete informationsaktiviteter med budget og tidsplan vil blive udar-
bejdet i en selvstændig kommunikationsplan.  
 

7.3.9. Organisering  
 
Kommunikationen omkring Program for den danske fiskeri- og akvakultur-
sektor 2007-13 varetages af Fødevareministeriet.  
 

7.3.10. Mål- og succeskriterier for kommunikationen 
 
Der bliver gjort status for kommunikationen i de obligatoriske årsrapporter. 
Kommunikationen vil blive evalueret undervejs med henblik på justeringer 
i den videre kommunikationsindsats. Det vil bl.a. ske i forbindelse med 
afslutning og påbegyndelse af hver af de 3 faser i kommunikationsstrategi-
en og som led i ex-ante og midtvejsevaluering og postevaluering af pro-
grammet. 
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BILAG 
 

 
 
 
 
 
I.  Oversigt over foranstaltninger i programmet i relation til EFF-
 forordningen. 
 
II.  Oversigt over kontekstindikatorer med angivelse af dataleve
 rendører  
 
III. Partnerskabsliste 
 
 



 

Bilag I.  Oversigt over foranstaltninger i programmet i relation til EFF-forordningen 
 

Akse 1. Foranstaltninger med henblik på tilpasning af EF-fiskerflåden 

Foranstaltning i 
henhold til no-

menklatur 

 
Foranstaltning i forordning 

Henvisning til 
program 

Foranstaltning i program 

1.1. aktion 1 Endeligt ophør af fiskerivirksomhed 5.2.1 Endeligt ophør af fiskerivirksomhed 
1.2. aktion 1 Midlertidigt ophør af fiskerivirksomhed 5.2.1 Midlertidigt ophør af fiskerivirksomhed 
1.1. aktion 3 Endeligt ophør af fiskerivirksomhed 5.2.1 Endeligt ophør af fiskerivirksomhed 

1.3. aktion 1-9 Investeringer ombord på fartøjer og selektivitet 5.2.2 Modernisering af fartøjer 
1.4. aktion 1 Kystfiskeri af mindre omfang 5.2.2 Modernisering af fartøjer 
1.5. aktion 1 Socioøkonomiske kompensationer i forbindelse med flåde-

forvaltning 
5.2.3 Socioøkonomiske foranstaltninger 

1.5. aktion 1 Socioøkonomiske kompensationer i forbindelse med flåde-
forvaltning 

5.4.2 Uddannelse- og kompetenceudvikling 

Akse 2. Akvakultur, indlandsfiskeri, forarbejdning og afsætning af fiskevarer og akvakulturprodukter 

Foranstaltning i 
henhold til no-

menklatur 

 
Foranstaltning i forordning 

Henvisning til 
program 

Foranstaltning i program 

2.1. aktion 1-4 Akvakultur 5.2.4 Vækst og udvikling af miljømæssig bære-
dygtig akvakultur 

2.1. aktion 5-6 Akvakultur 5.2.5 Bekæmpelse af forurening og sygdomme i 
akvakultur 

2.3. aktion 1-4 Forarbejdning og afsætning 5.2.7 Forarbejdning og engroshandel 
2.3. Forarbejdning og afsætning 5.4.2 Uddannelse- og kompetenceudvikling 
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Akse 3. Foranstaltninger af fælles interesse 

Foranstaltning i 
henhold til no-

menklatur 

 
Foranstaltning i forordning 

Henvisning til 
program 

Foranstaltning i program  

3.1. Foranstaltninger af kollektiv interesse 5.4.2 Uddannelse- og kompetenceudvikling 
3.1. Foranstaltninger af kollektiv interesse 5.3.1 Samarbejde og netværk 
3.2. Beskyttelse og udvikling af den akvatiske flora og fauna 5.4.4 Beskyttelse og udvikling af den akvatiske 

flora og fauna 
3.3. Fiskerihavne, landingssteder og nødhavne 5.2.6 Fiskerihavne og andre landingssteder 
3.4. Udvikling af nye markeder og forbrugerkampagner 5.4.1 Afsætningsfremme og certificering 
3.1. 
3.5. 

Foranstaltninger af kollektiv interesse 
Pilotaktiviteter 

5.4.3 Pilot- og udviklingsprojekter 

3.6. Ombygning af fiskerfartøjer med henblik på anvendelse til 
andre formål 

5.4.5 Ombygning af fiskerfartøjer til andre for-
mål end fiskeri 

Akse 4. Bæredygtig udvikling af fiskeriområder 

Foranstaltning i 
henhold til no-

menklatur 

 
Foranstaltning i forordning 

Henvisning til 
program 

Foranstaltning i program  

4.1. Bæredygtig udvikling af fiskeriområder 5.4.6 Bæredygtig udvikling af fiskeriområder 

Akse 5. Teknisk bistand 

Foranstaltning i 
henhold til no-

menklatur 

 
Foranstaltning i forordning 

Henvisning til 
program 

Foranstaltning i program (artikel) 
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5.1. Teknisk bistand 5.5 Teknisk bistand 
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Bilag    II.  Oversigt over kontekstindikatorer med angivelse af dataleverandører  
                                                                                                                                                                                                                                                            
 
Forkortelser 
 

Administrativt, geografisk niveau 
 

FD: Fiskeridirektoratet 
DST: Danmarks Statistik 
FØI: Fødevareøkonomisk Institut, KVL 
DFU: Danmarks Fiskeriundersøgelser 
DFFE: Direktoratet for Fødevareerhverv 
BVT:  Bruttoværditilvækst 

      BNP: Bruttonationalprodukt 

 
N 1 = Nationalt niveau/NUTS 1 (hele Danmark ) 
N 2 =  Regionskommune/ NUTS 2 (i alt 5 regioner) 
N 3 = NUTS  3  (i alt 11 områder) 
NK = Ny kommune (i alt 98 ny kommuner) 

 

 
A. B. C. D. G. H. 

Indikatorer Data Måleenhed År Administrativt  
geografisk 

niveau 

Dataleveran-
dør 

Økonomisk udvikling, Danmark, alle 
sektorer 

BVT  Mia. kr  2000-2004 N 1 DST 

Økonomisk udvikling, Danmark, pri-
mært fiskeri ,akvakultur,fiske -industri 
og engròshandel 

BVT  DKK/€.  2000 - 2004 N 1 DST 

Arbejdsløshed, alle sektorer  Antal ledige og antal 
beskæftigede  18 – 66 
år 

procent 2004 N 1 DST 
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Akse 1. 
[Historiske og forventede fiskebestande 
for de vigtigste fiskearter fordelt på de 
vigtigste danske fiskeriområder] 
 

Mængde og alders-
for-deling 

Mængde i 1.000 tons 
og antal individer 
fordelt på årgange og 
de vigtigste fiskearter 
samt de vigtigste  
fiskeområder 

Årligt 2000 
– 2004 og 
2005 - 2007 

N 1 DFU 

Tilpasning af flådekapaciteten, alle 
fiskerier 
 

Antal fiskefartøjer, 
alle fiskerier  

Det enkelte, fysiske 
fiskefartøj 

Årligt  2000 
-2004 

N 1 FD 
 

Tilpasning af 
flådekapaciteten, alle fiskerier 
 

Bruttotonnage for 
hele fiskerflåden 

BT/BRT Årligt 2000 
-2004 

N 1 FD 
 

Tilpasning af flådekapaciteten, alle 
fiskerier 
 

Motorkraft for hele 
fiskerflåden, totalt og  
fordelt på farvand-
sområ-der, herunder 
fjerne farvande 
  

kW totalt og fordelt 
på farvandsområder, 
herunder fjerne far-
vande 

Årligt 2000 
– 2004 

N 1  og far-
vandsom-råder 
incl fjerne far-
vande 

FD 
 

7.  Udnyttelse af flådekapaciteten, alle 
fiskerier 

Antal kilowattdage 
(kilowatt x fisketid), 
totalt og fordelt på 
farvandsom-råder, 
herunder fjerne far-
vande 

Antal kilowattdage 
og procent ( antal 
udnytttede kilowatt-
dage divideret med 
flådens totale kilo-
wattdage-kapacitet ) 

Årligt 2000 
- 2004 

N 1 og farvand-
som-råder, incl. 
fjerne farvande 

FD 
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Udvikling i fiskerflådens rentabilitet, 
alle fiskerier 
 

Resultat før renter  
for hele fiskerflåden 
divideret med samle-
de aktiver i fiskerflå-
den, alle fiskerier    ( 
afkastnings-grad)  og   
resultat før renter for 
hele fiskerflåden di-
videret med nettoom-
sæt- 
ningen (overskuds- 
grad) 

Procent Årligt 2000 
- 2004 

N 1 FØI 

Udvikling i BVT  for det primære fi-
skeri 
 
 

 
 

BVT i mill. DKK/€. Årligt 2000 
– 
2004 

N 1 DST 
 

Historisk udvikling i beskæftigelsen i 
det primære fiskeri fordelt på regioner 
og  nykommuner samt tillige 1 – årig 
fremskrivning af beskæftigelsen på 
nationalt niveau. 
 

Antal beskæftigede 
fordelt på mænd og 
kvinder 

Antal fysiske perso-
ner  og personer om-
regnet til helårsarbej-
dere 

Årligt 2000 
– 2004 og 
2005 -2007 

N 1 
N 2 
NK 
 

DST/ FØI   
 

Historisk udvikling i den personlige 
indkomst i det primære fiskeri og i fi-
skeindustrien fordelt på nykommuner 
samt tillige forventet personlig ind-

Gennemsnitlig per-
sonlig Indkomst pr. 
capita i det primære 
fiskeri og i fiskeindu-

1.000 DKK/€ Årligt 2000 
– 2004 og 
2005-2007 

Nykommuner 
(historisk ) og N 
1 ( historisk og 
for- 

DST 
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komst på nationalt niveau. 
 

strien ekskl. arbejds-
løse 

ventet ) 

Andel medlemskaber af faglige organi-
sationer i det primære fiskeri 
 

Antal  fysiske perso-
ner, som er medlem 
af en faglig organisi-
tion/ 
antal fiskere totalt 

procent 2004 N 1 De faglige 
forbund 
  

 
Akse 2. 

Udviklingen i beskæftigelsen i akvakul-
tur [fordelt på regioner og nykommu-
ner].  
 

Antal beskæftigede 
fordelt på mænd og 
kvinder 

Antal fysiske perso-
ner  

Årligt  
2001 – 2004 

 
N 1 
N 2 
NK 
 

DST/FØI 
 
 

Udledning af N [ P og organisk stof] fra 
dambrug 

Kg/produceret kg fisk Kg 2004 og 
frem 

N1 DST 

Historisk  udviklingen i beskæftigelsen 
i fiskeindustrien og engròshandel for-
delt på regioner og nykommuner samt 
tillige 1 – årig fremskrivning på natio-
nalt niveau. 
 

Antal beskæftigede 
fordelt på mænd og 
kvinder 

Antal fysiske perso-
ner og personer om-
regnet til helårsarbej-
dere 

Årligt 2000 
– 2004 og 
2005 - 2007 

N 1 
N 2 
NK 
 

DST/ FØI   
 

Historisk arbejdsstedstatistik for det 
primære fiskeri, akvakultur og fiskein-
dustri 

Antal beskæftigede 
fordelt på mænd og 
kvinder 

Antal fysiske perso-
ner og  personer om-
regnet til helårsarbej-
dere 

Årligt 2000 
- 2004 

N 1 
N 2  
NK 

DST 
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10. Udvikling i BVT for akvakultur. 
 
 

 BVT i mill. DKK/€. ? N 1 DST, 
FØI 

11. Udvikling i markedsandel, hjem-
memarkedet, for fisk og fiskeriproduk-
ter 
 

Mængde og værdi, 
varebalance, tilgang - 
afgang 

1.000 tons og  
mill.DKK/€ 

Årligt 2002 
– 2004 
( 2000 -
2001 fore-
ligger ikke ) 

N 1 DST/FD 
/FØI 

16. Antal producent-organisationer 
 

 Antal registrerede  
producent-
organisationer 

2004 N 1 DFFE/FD  
 

 
Akse 3 

12. Udvikling i forbruget af  konsum-
fisk, incl    akvakultur 
 
 
 

 
Mængde i g pr. per-
son pr. uge 

 Årligt fra 
2004  og 
frem 

N 1 Food Mar-
keting 
ApS 
 

18. Samtlige danske fiskerihavne for-
delt efter landingernes størrelse og  
fordelt på konsumfisk/ industrifisk,  på 
danske og udenlandske landinger samt 
danske landinger i udenlandske havne 
 

Mængde,  værdi   Landingshavn samt 
1.000 tons og mill. 
DKK/€ 

2004 N 1 FD 
 

 
19. Historisk og 1–årig fremskrivning 

 
Landingernes mæng-

 
1.000 tons og mill. 

Årligt 2000 
– 2004  og 

N 1  
FØI/DFU 
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af økonomisk udvikling i det primære 
fiskeri 
 

de og  værdi DKK/€ 2005 - 2007 
 

 

20. Historisk økonomisk udvikling i 
akvakultur 
 

Produktionens 
mængde og værdi 

1.000 tons og mill. 
DKK/€ 

Årligt 2000 
– 2004   

N 1 FØI 
 

21. Historisk og 1- årig fremskrivning 
af økonomisk udvikling i fiskeindustri-
en  
 

Produktionens 
mængde og   
værdi 

1.000 tons og mill. 
DKK/€ 

Årligt 2002 
– 2004 og 
2005 - 2007 

N 1 FØI 
O.K. 

22. Historisk og forventet udvikling i 
uddannelse og videreuddannelse af fi-
skere. 
 

     
 
 
    

Antal fysiske perso-
ner, der forventes at 
deltage i  uddannelse 
til det blå bevis og i 
efteruddannelse vedr. 
det primære fiskeri, 
herunder 3 – ugers 
lovpligtigt 
Sikkerhedskursus og 
erhvervsfisker- 
uddannelsen 

Årligt 2000 
- 2004 og 
2005 - 2007 

N 1 Søfarts-
styrelsen 
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Akse 4 

Indikator Data Måleenhed År Administrativt 
geografisk ni-

veau 

Dataleve-
randør 

24. Historisk og 1 årigt forventet udvik-
ling i produktionen af og engròshandel 
med -forarbejdede fiskeprodukter 
 

Mængde, værdi samt 
BVT 

1.000 tons og mill. 
kr. 

Årligt 2000 
– 2004 og 
2005 - 2007 

N 1 DST, FD og 
FØI  
 

25 . Historisk og forventet udvikling i 
produktionen af og engròshandel med  
forarbejdede fiskeprodukter til humant 
konsum            ( direkte eller indirekte) 
 

Mængde, værdi samt 
 BVT 

1.000 tons og mill. 
kr. 

Årligt 2000 
– 2004 og 
2005 - 2007 

N 1 DST, FD og 
FØI 
 

26. Historisk og forventet udvikling i 
produktionen af og engròshandel med 
andre fiskeprodukter 
 

Mængde, værdi samt 
BVT 

1.000 tons og mill. 
kr. 

Årligt 2.000 
– 2004 og 
2005 - 2007 

N 1 DST, FD og 
FØI 
 

27. Historisk  udvikling i den personli-
ge indkomst i det primære fiskeri og i  
fiskeindustrien fordelt på nykommuner 
samt tillige forventet personlig ind-
komst på nationalt niveau. 
 

Gennemsnitlig per-
sonlig Indkomst pr. 
capita i det primære 
fiskeri og i fiskeindu-
strien ekskl. arbejds-
løse 

1.000 DKK/€ Årligt 2000 
– 2004 og 
2005-2007 

N 1  
NK 

DST 
 

13. Historisk  udvikling i beskæftigel-
sen i det primære fiskeri fordelt på re-

Antal beskæftigede 
fordelt på mænd og 

Antal fysiske perso-
ner  og personer om-

Årligt 2000 
– 2004 og 

N 1 
N 2 

DST/ FØI   
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gioner og  nykommuner samt tillige 1 – 
årig fremskrivning af beskæftigelsen på 
nationalt niveau. 
 

kvinder regnet til helårsarbej-
dere 

2005 -2007 NK 
 

37. Antal overnatninger i sommerhuse 
og på campingpladser samt antal antal 
overnattende fritidsbåde i  havnenære 
områder med turisme/turisme – 
potentiale 
 
 

Antal overnatninger i 
sommerhuse og cam-
ping-pladser samt 
antal overnattende 
fritidsbåde. Havne-
nære turisme-
områder skal define-
res 

Antal benyttede huse/ 
campingplads-
kapacitet, bådeplad-
ser samt i muligt om-
fang antal overnat-
ninger 
 

2000 - 2004 NK 
 

DST 

38. Antal årligt udstedte fisketegn Antal årligt udstedte 
fisketegn fordelt på 
danske og udenland-
ske lystfiskere samt 
fisketegnets varighed 
(1 dag, 1 uge eller 1 
år ) 

Antal fisketegn i hver 
gruppe 

Årligt 2000 
- 2004  

N 1 FD 



 

 
Bilag III.  Partnerskabsliste 
 
 
Oversigt over deltagere i workshop, konference og skriftlig høring 
 
 
Organisation Har deltaget i 
3F Vest høring/konference 
3F konference/workshop 
3F - Skagerak konference 
3F Esbjerg Transport konference 
3F Nordøst Vendsyssel konference 
A. Espersen A/S konference 
A/S O.V. Jørgensen konference 
advodan konference 
Amtsrådsforeningen Høring 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Høring 
Bioras konference 
Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening workshop 
Bornholms Tidende konference 
BVQI Denmark A/S konference 
Bøgetorp Virksomhedsudvikling konference 
COWI workshop 
Danforel A/S konference 
Danmarks Fiskehandlere konference 
Danmarks Fiskeindustri- og Eksportforening høring/konference/workshop 
Danmarks Fiskeriforening høring/konference/workshop 
Danmarks Fiskeriundersøgelser konference 
Danmarks Fiskeriundersøgelser konference 
Danmarks Miljøundersøgelser konference/workshop 
Danmarks Naturfredningsforening høring/konference 
Danmarks Pelagiske Producentorganisation høring/workshop 
Danmarks Radio, Radioavisen konference 
Danmarks Sportsfiskerforbund høring/konference/workshop 
Dansk Akvakultur høring/konference/workshop 
Dansk Amatørfiskerforening høring/konference/workshop 
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Dansk Fisk konference/workshop 
Dansk Fritidsfiskerforbund høring 
Dansk Industri høring/konference 
Dansk Kystfiskerforening høring/konference/workshop 
Dansk Skaldyrscenter høring/konference/workshop 
Danske Fiskeres Producent Organisation høring/konference 
Danske Havne høring/konference/workshop 
Danmarks Fiskeriundersøgelser konference/workshop 
Danmarks Fødevareforskning konference 
DHI Institut for Vand & Miljø konference 
Direktoratet for FødevareErhverv høring/konference/workshop 
EnviroBaltic konference 
Erhvervs- og Byggestyrelsen høring 
Espersen A/S konference 
EUROFISH konference 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark høring 
Finansministeriet høring/konference 
Finansrådet høring 
Fiskemelsforeningen konference 
Fiskeri Tidende workshop 
Fiskeribanken høring/konference/workshop 
Fiskeridirektoratet høring/konference/workshop 
Fiskeriets Arbejdsmiljøråd høring/konference 
Fiskeriets servicefag Høring 
Fiskeriteknologuddannelsen konference 
FOI Fødevareøkonomisk Institut høring/konference/workshop 
Folketinget konference 
Food Marketing ApS workshop 
Forbrugerrådet høring 
Foreningen Dansk Skaldyropdræt konference 
Foreningen for Danmarks Fiskemel- og Fiske-
olieindustri 

høring/workshop 

Frederikshavn Kommune konference 
Frederiksværk Åleeksport A/S konference 
Færøernes fiskerilaboratorium konference 
FødevareIndustrien konference 
Fødevareministeriet konference/workshop 
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Faaborg Værft A/S konference/workshop 
GEMBA Innovation konference/workshop 
Greenpeace konference 
Grenå Kommune konference 
Gunner Høj, RI 344 mikkel louise konference 
Hanstholm Fiskeriforening konference/workshop 
Hanstholm Havn og Havneforum konference 
Hanstholm Kommune konference 
Harengus A/S konference 
HAWFISK International konference 
Hirtshals Havn konference 
HSR Skibselektronik ApS konference 
Hvide Sande Havn konference 
Højmarklaboratoriet as konference 
Håndværksrådet  høring 
IFM - institut for fiskeriforvaltning høring/konference/workshop 
Indenrigs- og Sundhedsministeriet høring 
Infinity Systems Holding ApS konference 
Innovationsudvalget høring/workshop 
Irma konference 
J.P. Klausen & Co A/S konference 
Justitsministeriet høring 
Jyske Bank workshop 
Jørgen Buhl konference 
Kommunernes Landsforening høring 
Klintholm Fiskeriforening workshop 
Konsumfiskeindustriens Arbejdsgiverforening høring 
Krog Consult konference 
KVL konference 
Landbohøjskolen, Laboratorium for Fiskesyg-
domme 

konference 

Landbrugsraadet høring/konference 
Landsforeningen Levende Hav høring 
Landsorganisationen af Danmarks Detailfiske-
handlere 

høring 

LimfjordsKompagniet A/S konference 
Miljøministeriet høring 
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Miljøstyrelsen høring 
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggen-
der 

høring 

Mobile Nutrients konference 
Morgenavisen Jyllands-Posten konference 
Nexø Havn A/S konference 
Nordisk Ministerråd konference 
Nordsøcentret konference 
Nordsøcentret – Teknologisk Institut workshop 
Nordvestjysk Uddannelsescenter konference 
ODGAARD CONSULT konference 
osr-consulting konference 
Overvågningsudvalget for FIUF høring 
Palle Heinrich konference 
Perkulator konference 
Producentorganisation for Dansk Skaldyrsop-
dræt Amba 

høring 

Rahbek Fisk konference 
Ringkøbing-Skjern Kommune konference 
Royal Netherlands Embassy konference 
Roskilde Universitetscenter konference 
Sammenslutningen af Danske Fiskeriforeninger høring/konference 
Skagen Fiskernes Producent Organisation høring 
Skagen Skipperskole konference 
Skatteministeriet høring 
Skov- og Naturstyrelsen høring/konference/workshop 
Social- og Ligestillingsministeriet høring 
Strandby Fiskeriforening workshop 
Syddansk Universitet høring 
Søfartsstyrelsen høring/konference/workshop 
Thorfisk A/S konference 
Thorsminde Havn konference 
Thyborøn Havns Fiskeriforening konference 
Transport- og Energiministeriet høring 
TripleNine Fish Protein konference 
Udenrigsministeriet høring 
Verner Møller konference 
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Videnskabsministeriet høring 
Visit Denmark høring/workshop 
WWF høring/konference/workshop 
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