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1. Introduktion til 
Fiskeristyrelsen 

I 2022 er mål- og resultatplanen for Fiskeristyrelsen fokuseret på god forvaltning, medarbejder-

trivsel og væsentlige udviklingsaktiviteter knyttet til bl.a. Brexit, kvotekoncentrationsregler og 

den nye EU-kontrolforordning.  
 
Fiskeristyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og omfatter 
en central del med afdelinger i både København og Sønderjylland samt en regional fiskerikon-
trol. Den regionale kontrol omfatter også tre kontrolskibe. Styrelsen beskæftiger ved udgangen 
af 2021 ca. 270 årsværk.  
 
Fiskeristyrelsen gennemfører regeringens fiskeripolitik og forestår bl.a. regel- og politikforbere-
delse, kontrol, myndighedsberedskab, sagsbehandling og deltagelse i internationalt samar-
bejde.  
 
Fiskeristyrelsen har en bred kontaktflade bestående af fiskere, tilskudsansøgere, andre statslige 
myndigheder, interessentorganisationer og EU-Kommissionen m.v.  
 
Fiskeristyrelsens kerneopgaver – som angivet i finansloven – er:  
 

 Regulering og politikudvikling  

 Tilskud  

 Kontrol  
 
Gennem disse kerneopgaver er det styrelsens hovedformål at:  
 

 Sikre klarhed om beslutninger, forandringer og nyheder, der danner grundlag for videndeling 

og samarbejde, gennem en klar, tydelig og åben kommunikation med omverdenen.  

 Udøve effektiv, fysisk kontrol og tilsyn med erhvervs- og rekreativt fiskeri ved kontinuerlig til-

stedeværelse i danske farvande og havne.  

 Levere effektiv, korrekt og serviceorienteret forvaltning, herunder at sikre en effektiv intern 

administration, hvor høj faglighed og lydhørhed over for omverdenen præger opgaveløsnin-

gen.  

 Yde tilskud til fiskerisektoren gennem effektiv og korrekt forvaltning af støttereglerne samt 

tilrettelægge og udføre en korrekt og kundeorienteret forvaltning af projekt- og markedsstøt-

teordningerne.  

 Udøve aktiv administrativ forebyggelse af uregelmæssigheder i forhold til håndteringen og 

udmøntningen af tilskudsmidler  

 

Det bemærkes, at Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri forventes at tilpasse form og 

indhold i ministeriets mål- og resultatplaner for 2023 på tværs af ministerområdet. 
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2. Påtegning 

Mål- og resultatplanen indgås mellem Fiskeristyrelsen og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 

og Fiskeris departement og gælder for året 2022. Mål- og resultatplanen udgør en del af den 

samlede mål- og resultatstyring i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

 

Fiskeristyrelsen afrapporterer status for resultatopfyldelsen til departementet kvartalsvist, eller 

når departementet i øvrigt anmoder herom. Departementet kontrollerer målopfyldelse og kvalitet 

i afrapporteringerne og melder tilbage til styrelsen med eventuelle korrektioner, hvis det vurde-

res nødvendigt. Den endelige resultatopfyldelse for 2022 rapporteres i styrelsens årsrapport. 

 

Styrelsesdirektøren har ansvaret for overholdelse af og rapportering på mål- og resultatplanen. 
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3. Mål 

Nr. Resultatmål Målformulering og indikatorer  Vægtning 

(pct.) 

1 Fødevareministerens 10-

punktsplan - God forvalt-

ning I 

1.1 I forlængelse af fødevareministerens 10-punktsplan 

skal Fiskeristyrelsen inden udgangen af 1. kvartal 2022 ud-

arbejde forslag til konkrete tiltag, der yderligere kan styrke 

forvaltningen i Fiskeristyrelsen.  

 

10 

2 Hurtigere standardisering 

af kontrolbeskrivelser og 

kontrolinstrukser - God 

forvaltning II 

 

 

2.1 Regelændringer med ikrafttræden den 1. januar 2022 

skal være indarbejdet i kontrolbeskrivelser og -instrukser 

med udgangen af 1. kvartal 2022. 

 

2.2 Regelændringer med ikrafttræden den 1. juli 2022 skal 

være indarbejde i kontrolbeskrivelser og instrukser inden 

udgangen af 3. kvartal.  

 

10 

3 Velfungerende Ledelses-

tilsyn - God forvaltning III 

3.1 Alle kontorer i Fiskeristyrelsen skal regelmæssigt følge 

op på resultaterne af ledelsestilsynet, og hvert kontor skal 

kvartalsvist i 2022 dokumentere, at der er fulgt op på ledel-

sestilsynet.  

 

10 

4 Trivsel: Reduktion af 

stressniveau - God for-

valtning IV 

4.1 Under 40 pct. af Fiskeristyrelsens medarbejdere har op-

levet symptomer på stress på grund af forhold på arbejds-

pladsen, svarende til en reduktion på mindst 10 procentpo-

int set i forhold til den seneste måling, som fandt sted i 

2019. 
 

4.2 Alle enhederne skal identificere, gennemføre og følge 

op på mulige forbedringstiltag til at nedbringe stressni-

veauet i løbet af 2022.  

 

10 

5 Opsætning af ordninger 

under Brexit Adjustment 

Reserve (BAR) 

5.1 Inden udgangen af februar 2022 skal der foreligge en 

plan for åbning af ordninger under BAR i 2022.  

 

5.2 Ordninger under BAR skal åbnes senest i henhold til 

den godkendt plan i resten af 2022.  

 

10 

6 Igangsættelse af udvikling 

af ny internetbaseret e-log 

klient. 

 

6.1 Ved udgangen af 2. kvartal 2022 skal kravspecifikation 

for en ny internetbaseret e-log klient være afsluttet. 

 

6.2 Inden udgangen af 4. kvartal 2022 skal udviklingen af 

ny e-log være igangsat.  

 

10 

7 Igangsættelse af udvikling 

af nyt BAR Dashboard til 

erhvervet. 

 

7.1 Inden udgangen af 4. kvartal 2022 skal udvikling af nyt 

BAR Dashboard til erhvervet være igangsat. 

10 
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8 Afslutning af sager i  

forbindelse med 

genopretningsarbejdet 

8.1 Inden udgangen af 2. kvartal skal 80 pct. af de ca. 250 

resterende tilskudssager i forbindelse med genopretnings-

arbejdet være vurderet og afgjort for bl.a. svig, tilbagebeta-

lingskrav og hjemtagning af midler i overensstemmelse 

med de forordningsfastsatte krav. 

 

8.2 Inden udgangen af 2022 skal alle resterende tilskuds-

sager i forbindelse med genopretningsarbejdet være vur-

deret og afgjort for bl.a. svig, tilbagebetalingskrav og hjem-

tagning af midler i overensstemmelse med de forordnings-

fastsatte krav. 

 

10 

9 Igangsættelse af  

implementering af ny  

EU-kontrolforordning 

9.1 Inden udgangen af 3. kvartal 2022 skal kortlægning af 

den nye EU-kontrolforordningen påbegyndes med henblik 

på at afdække ændringer og forventede implikationer for-

udsat forordningens forventede ikrafttrædelse senest me-

dio 2022.  

 

9.2 Inden udgangen af 4. kvartal 2022 skal der udarbejdes 

en implementeringsplan forudsat forordningens forventede 

ikrafttrædelse senest medio 2022.  

 

5 

10 Kontroltryk af nye  

kvotekoncentrationsregler 

10.1 Der skal senest den 1. juli 2022 være kommunikeret 

til de personer eller selskaber, der pr. 1. juli 2021 har øko-

nomiske mellemværender, som medfører en overskridelse 

af de fastsatte kvotelofter  

 

10.2 Der skal inden udgangen af 2022 kontrolleres 25 per-

soner eller selskaber med henblik på at tilskrive B-kvoter 

på baggrund af låneaftaler eller andre økonomiske mellem-

værender.  

 

5 

11 Reduktion af uregelmæs-

sighedsfrekvensen inden 

for de enkelte SCIP-mål 

og effektbaseret landings-

kontrol 

11.1 I 2022 skal uregelmæssighedsfrekvensen i 33 pct. af 

reduktionsmålene i SCIP nedbringes, mens risikovurderin-

gen for 90 pct. af vedligeholdelsesmålene skal fastholdes.  

 

11.2 I 2022 skal der foretages opfølgende landingskontrol 

af minimum 10 pct. af de ca. 200 forventede “Last Haul-

kontroller”.  

 

10 
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Mål 1 Målformulering og indikatorer Vægt: 10 pct. 

Fødevareministe-

rens 10-punktsplan 

- God forvaltning I 

1.1 I forlængelse af fødevareministerens 10-punktsplan skal Fiskeristyrelsen in-

den udgangen af 1. kvartal 2022 udarbejde forslag til konkrete tiltag, der yderli-

gere kan styrke forvaltningen i Fiskeristyrelsen.  

 

Metode Målet er opfyldt, når Fiskeristyrelsen har fremsendt forslag til konkrete tiltag til 

departementet inden udgangen af 1. kvartal 2022.   

 

Begrundelse Fødevareministeren lancerede i udgangen af 2020 en 10-punktsplan til styrkelse 

af forvaltningen på tværs af Fødevareministeriet. Målet skal yderligere styrke den 

igangsatte indsats for god forvaltning i Fiskeristyrelsen. 

 

Fiskeristyrelsens forslag til konkrete tiltag, der yderligere kan styrke forvaltningen 

i styrelsen, vil blive drøftet med henblik på implementering.  

 

Afrapportering Mål 1.1 opgøres ved udgangen af 1. kvartal 2022.  
 

 

 

Mål 2 Målformulering og indikatorer  Vægt: 10 pct. 

Hurtigere standar-

disering af kontrol-

beskrivelser og 

kontrolinstrukser  

- God forvaltning II 

 

2.1 Regelændringer med ikrafttræden den 1. januar 2022 skal være indarbejdet 

i kontrolbeskrivelser og kontrolinstrukser inden udgangen af 1. kvartal 2022. 

 

2.2 Regelændringer med ikrafttræden den 1. juli 2022 skal være indarbejdet i 

kontrolbeskrivelser og instrukser inden udgangen af 3. kvartal.  

Metode  Fiskeristyrelsens tovholdere for de fire kontrolspor (landingskontrol, søkontrol, 

rekreativ kontrol og administrativ kontrol) opgør en kvartalsvis status for, hvilke 

ændringer der er foretaget af de regionale kontrolbeskrivelser og kontrolinstruk-

ser på baggrund af nye regler og fagligt tilbageløb. 

 

Delmål 2.1 er opfyldt, når Fiskeristyrelsen har fremsendt dokumentation for, at 

regelændringer med ikrafttræden den 1. januar 2022 var indarbejdet i kontrolbe-

skrivelser og kontrolinstrukser inden udgangen af 1. kvartal 2022. 

 

Delmål 2.2 er opfyldt, når Fiskeristyrelsen har fremsendt dokumentation for, at 

regelændringer med ikrafttræden den 1. juli 2022 var indarbejdet i kontrolbeskri-

velser og kontrolinstrukser inden udgangen af 3. kvartal 2022. 

 

Begrundelse Indarbejdelse af regelændringer og fagligt tilbageløb i de regionale kontrolbeskri-

velser og kontrolinstrukser er en forudsætning for at kunne gennemføre fiskeri-

kontrol i henhold til regelsættet samt for at kunne sikre ens og transparent sags-

behandling i alle enheder til land og søs i den regionale kontrol mv. Målet skal 

således yderligere styrke den igangsatte indsats for god forvaltning i Fiskeristy-

relsen. 

 

Afrapportering Delmål 2.1 opgøres ved udgangen af 1. kvartal 2022, og delmål 2.2 opgøres 

ved udgangen af 3. kvartal 2022. Herudover afrapporteres en kvartalsvis status 

til departementet. 

 

De to delmål vægtes ligeligt med 5 procentpoint hver.  
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Mål 3 Målformulering og indikatorer Vægt: 10 pct. 

Velfungerende Le-

delsestilsyn - God 

forvaltning III 

3.1 Alle kontorer i Fiskeristyrelsen skal regelmæssigt følge op på resultaterne af 

ledelsestilsynet, og hvert kontor skal kvartalsvist i 2022 dokumentere, at der er 

fulgt op på ledelsestilsynet. 

  

Metode  Målet er opfyldt, når Fiskeristyrelsen har fremsendt dokumentation for, at styrel-

sens kontorer har fulgt regelmæssigt op på resultaterne af ledelsestilsynet. 

 

Fiskeristyrelsens direktion definerer målrettede krav til kontorernes resultatopfyl-

delse, idet indholdet af kontorenes opgaver varierer, herunder varierer også le-

delsestilsynets resultater kontorerne på forskellig vis.  

 

Begrundelse Ledelsestilsynet blev iværksat i forlængelse af Rigsrevisionens beretning om sty-

relens forvaltning af tilskud på fiskeriområdet fra oktober 2018. Alle kontorer skal 

fortsat gennemføre ledelsestilsyn, så det sikres, at der fortsat er fokus på regel-

efterlevelse og hensigtsmæssig praksis i styrelsens arbejdsopgaver. Målet skal 

således yderligere styrke den igangsatte indsats for god forvaltning i styrelsen. 

 

Afrapportering Målet opgøres ved årets udgang, men der afrapporteres en kvartalsvis status til 

departementet.  

 

 

 

Mål 4 Målformulering og indikatorer Vægt: 10 pct. 

Trivsel: Reduktion 

af stressniveau - 

God forvaltning IV 

4.1 Under 40 pct. af Fiskeristyrelsens medarbejdere har oplevet symptomer på 

stress på grund af forhold på arbejdspladsen, svarende til en reduktion på mindst 

10 procentpoint set i forhold til den seneste måling, som fandt sted i 2019. 
 

4.2 Alle enhederne skal identificere, gennemføre og følge op på mulige forbed-

ringstiltag til at nedbringe stressniveauet i løbet af 2022.  

 

Metode  Der forudsættes gennemført en ny trivselsmåling i Ministeriet for fødevarer, land-

brug og fiskeri i 2022 inden udgangen af 3. kvartal 2022, hvori der bl.a. for Fiske-

ristyrelsen forventes at indgå spørgsmål om stressniveau. Respondenternes svar 

i 2022 vil blive sammenholdt med data fra den seneste trivselsmåling i 2019.  

 

Delmål 4.1 er opfyldt, når det via en ny trivselsmåling kan dokumenteres, at under 

40 pct. af Fiskeristyrelsens medarbejdere oplevede stress på grund af forhold på 

arbejdspladsen.  

 

Delmål 4.2 er opfyldt, når Fiskeristyrelsen har fremsendt dokumentation for, at 

alle styrelsens enheder havde identificeret, gennemført og fulgt op på mulige for-

bedringstiltag til at nedbringe stressniveauet i løbet 2022.  

 

Begrundelse 

 

 

Den seneste trivselsmåling i Fiskeristyrelsen blev foretaget i 2019, og den viste, 

at ca. 50 pct. af respondenterne havde oplevet symptomer på stress på grund af 

forhold op arbejdspladsen. Stresshåndtering er et højt prioriteret indsatsområde 

i Fiskeristyrelsens arbejde med at styrke trivsel i organisationen. Målet skal såle-

des yderligere styrke den igangsatte indsats for god forvaltning i Fiskeristyrelsen. 

 

Afrapportering Delmål 4.1 opgøres ved udgangen af 3. kvartal 2022, og delmål 4.2 opgøres ved 
årets udgang. Endvidere afrapporteres en kvartalsvis status til departementet. 
 
De to delmål vægtes ligeligt med 5 procentpoint hver. 
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Mål 5 Målformulering og indikatorer  Vægt: 10 pct. 

Opsætning af ord-

ninger under Brexit  

Adjustment  

Reserve (BAR) 

5.1 Inden udgangen af februar 2022 skal der foreligge en plan for åbning af ord-

ninger under BAR i 2022.  

 

5.2 Ordninger under BAR skal åbnes senest i henhold til den godkendt plan i 

resten af 2022.  

 

Metode  Delmål 5.1 er opfyldt, når fiskeristyrelsen inden udgangen af februar 2022 har 

fremsendt dokumentation for, at der foreligger en godkendt plan for åbning af 

BAR-ordninger til departementet. 

 

Delmål 5.2 er opfyldt, når Fiskeristyrelsen inden udgangen af 4. kvartal 2022 har 

fremsendt dokumentation for, at de faktiske datoer for åbning af BAR-ordninger 

ikke var senere end de berammede åbningsdatoer i den godkendte plan for åb-

ningen af BAR-ordninger.   

 

Begrundelse Brexit-aftalen har betydelige økonomiske konsekvenser for dansk fiskeri, og Fi-

skeristyrelsen skal sikre, at der inden for rammerne af politiske aftaler iværksæt-

tes initiativer rettet mod de berørte fiskere.  

 

Afrapportering Delmål 5.1 opgøres ved udgangen af 1. kvartal 2022, og delmål 5.2 opgøres 
årets udgang. Endvidere afrapporteres en kvartalsvis status til departementet. 

 

De to delmål vægtes ligeligt med 5 procentpoint hver.  

 

 

 

Mål 6 Målformulering og indikatorer  Vægt: 10 pct. 

Igangsættelse af 

udvikling af ny in-

ternetbaseret e-log 

klient. 

6.1 Ved udgangen af 2. kvartal 2022 skal kravspecifikation for en ny internetba-

seret e-log klient være afsluttet. 

 

6.2 Inden udgangen af 4. kvartal 2022 skal udviklingen af ny e-log være igangsat.  

  

Metode Udviklingsprojektet om en ny internetbaseret e-log klient er opdelt i faser, hvilket 

giver målbarhed i forhold til opstart og afslutning af de enkelte faser.  

 

Delmål 6.1 er opfyldt, når Fiskeristyrelsen har fremsendt dokumentation for, at 

kravspecifikation for en ny internetbaseret e-log klient var afsluttet ved udgangen 

af 2. kvartal 2022. 

 

Delmål 6.2 er opfyldt, når Fiskeristyrelsen har fremsendt dokumentation for, at 

udviklingen af ny e-log var igangsat inden udgangen af 4. kvartal 2022. 

 

Begrundelse Den nye, internetbaseret e-log klient vil give fiskerne adgang til en moderne plat-

form i deres daglige arbejde med at indrapportere til Fiskeristyrelsen, herunder 

understøtte indsendelse af data via internettet. Ifølge den aktuelle tidsplan skal 

systemet tages i brug den 30. maj 2023. 

 

Afrapportering Delmål 6.1 opgøres ved udgangen af 2. kvartal, og delmål 6.2 opgøres ved årets 
udgang. Endvidere afrapporteres en kvartalsvis status til departementet. 

 

De to delmål vægtes ligeligt med 5 procentpoint hver.  
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Mål 7 Målformulering og indikatorer Vægt: 10 pct. 

Igangsættelse af 

udvikling af nyt 

BAR Dashboard til 

erhvervet. 

 

7.1 Inden udgangen af 4. kvartal 2022 skal udvikling af nyt BAR Dashboard til 

erhvervet være igangsat. 

Metode  Udviklingsprojektet om en ny internetbaseret e-log klient er opdelt i faser, hvilket 

giver målbarhed i forhold til opstart og afslutning af de enkelte faser.  

 

Målet er opfyldt, når Fiskeristyrelsen har fremsendt dokumentation for, at krav-

specifikation for en ny internetbaseret e-log klient var afsluttet inden udgangen af 

2. kvartal 2022. 

 

Begrundelse Dashboardet vil give fiskerene (brugerne) større transparens i egne data og et 

bedre overblik. Derudover øger det selvbetjeningen ved opdatering af data, og 

automatisere sagsbehandling af fartøjsoplysninger og licensansøgninger til 3. 

lande. Ifølge den aktuelle tidsplan skal systemet tages i brug ultimo 2023. 

 

Afrapportering Målet opgøres ved årets udgang. Endvidere afrapporteres en kvartalsvis status 
til departementet. 

 

 

 

Mål 8 Målformulering og indikatorer Vægt: 10 pct. 

Afslutning af sager i 

forbindelse med  

genopretningsar-

bejdet  

8.1 Inden udgangen af 2. kvartal skal 80 pct. af de ca. 250 resterende tilskuds-

sager i forbindelse med genopretningsarbejdet være vurderet og afgjort for bl.a. 

svig, tilbagebetalingskrav og hjemtagning af midler i overensstemmelse med de 

forordningsfastsatte krav. 

 

8.2 Inden udgangen af 2022 skal alle resterende tilskudssager i forbindelse med 

genopretningsarbejdet være vurderet og afgjort for bl.a. svig, tilbagebetalings-

krav og hjemtagning af midler i overensstemmelse med de forordningsfastsatte 

krav. 

 

Metode  Fiskeristyrelsen nedsætter en task force og fastlægger en plan fordelt på kvarta-

ler for gennemgangen af de ca. 250 resterende tilskudssager, hvormed alle Rigs-

revisionens og Kammeradvokatens observationer vurderes og afgøres for tilba-

gebetalingskrav og hjemtagning af midler mv. 

 

Delmål 8.1 er opfyldt, når Fiskeristyrelsen har fremsendt dokumentation for, at 

80 pct. af de ca. 250 resterende tilskudssager i forbindelse med genopretnings-

arbejdet var vurderet og afgjort inden udgangen af 2. kvartal. 

 

Delmål 8.2 er opfyldt, når Fiskeristyrelsen har fremsendt dokumentation for, at 

alle resterende tilskudssager i forbindelse med genopretningsarbejdet var vurde-

ret og afgjort inden udgangen af 2022. 

 

Begrundelse Målet ska ses i forlængelse af opfølgningen på Rigsrevisionens beretning om 
Fiskeristyrelens forvaltning af tilskud på fiskeriområdet fra oktober 2018. Gen-
nemgangen er nødvendig for at sikre, at Fiskeristyrelsens tilskudsadministration 
lever op til gældende forpligtelser bl.a. i relation til at beskytte fondens midler.  
 

Afrapportering Delmål 8.1 opgøres ved udgangen af 2. kvartal, og delmål 8.2 opgøres ved årets 
udgang. Endvidere afrapporteres en kvartalsvis status til departementet. 
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Mål 9 Målformulering og indikatorer Vægt: 5 pct. 

Igangsættelse af 

implementering af 

ny EU-kontrolfor-

ordning 

 

9.1 Inden udgangen af 3. kvartal 2022 skal kortlægning af den nye EU-kontrol-

forordningen påbegyndes med henblik på at afdække ændringer og forventede 

implikationer forudsat forordningens forventede ikrafttrædelse senest medio 

2022.  

 

9.2 Inden udgangen af 4. kvartal 2022 skal der udarbejdes en implementerings-

plan forudsat forordningens forventede ikrafttrædelse senest medio 2022.  

 

Metode  Delmål 9.1 er opfyldt, når Fiskeristyrelsen har fremsendt dokumentation for, at 

ændringer og forventede implikationer ved den nye EU-kontrolforordning var 

kortlagt inden udgangen af 3. kvartal 2022. 

 

Delmål 9.2 er opfyldt, når Fiskeristyrelsen har fremsendt dokumentation for, at 

der er udarbejdet en implementeringsplan.  

 

Fiskeristyrelsen vil igangsætter et projekt, som har til formål at implementere 

EU’s nye fiskerikontrolsystem. Projektet skal sikre korrekt og effektiv gennemfø-

relses af EU’s nye fiskerikontrolsystem, således at korrekt regelefterlevelse op-

nås samtidig med, at dette sker på den mest effektive måde. Implementerings-

planen vil udarbejdes som led i dette projekt. 

 

Begrundelse Målet er baseret på en forudsætning om, at der vedtages en ny EU-kontrolfor-

ordning med ikrafttrædelse medio 2022. Forordningen forventes at ville medføre 

ændringer af Fiskeristyrelsens nuværende kontrolvirksomhed, herunder nye krav 

til udveksling og håndtering af data. Fiskeristyrelsen skal sikre, at implementerin-

gen sker korrekt og effektivt. 

 

Afrapportering Delmål 9.1 opgøres ved udgangen af 3. kvartal, og delmål 9.2 opgøres ved årets 
udgang. Endvidere afrapporteres en kvartalsvis status til departementet. 

 

De to delmål vægtes ligeligt med 2,5 procentpoint hver.  
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Mål 10 Målformulering og indikatorer Vægt: 5 pct. 

Kontroltryk af nye 

kvotekoncentra-

tonsregler 

10.1 Der skal senest den 1. juli 2022 være kommunikeret til de personer eller 

selskaber, der pr. 1. juli 2021 har økonomiske mellemværender, som medfører 

en overskridelse af de fastsatte kvotelofter.  

 

10.2 Der skal inden udgangen af 2022 kontrolleres 25 personer eller selskaber 

med henblik på at tilskrive B-kvoter på baggrund af låneaftaler eller andre øko-

nomiske mellemværender.  

 

Metode  Ved brug af Fiskeristyrelsens overtrædelsesrapport over kvotekoncentrations-

overskridelser, identificeres personer og selskaber, som er omfattet af over-

gangsbestemmelserne. Overskridende promilleandele opgøres og de pågæl-

dende fiskere og selskaber orienteres om afståelsesfrister og eventuelle konse-

kvenser.  

 

Delmål 10.1 er opfyldt, når Fiskeristyrelsen har fremsendt dokumentation for, at 

der senest den 1. juli 2022 var kommunikeret til de personer eller selskaber, der 

pr. 1. juli 2021 havde økonomiske mellemværender, som medførte en overskri-

delse af de fastsatte kvotelofter. 

 

Delmål 10.2 er opfyldt, når Fiskeristyrelsen har fremsendt dokumentation for, at 

der inden udgangen af 2022 var kontrolleret 25 personer eller selskaber med 

henblik på at tilskrive B-kvoter på baggrund af låneaftaler eller andre økonomiske 

mellemværender. 

 

Begrundelse B-kvoter er implementeret som følge af den politiske aftale fra 2017, som omfat-

ter indsatsen mod kvotekoncentration i dansk fiskeri. Der skal løbende foretages 

kontrol af personers og selskabers kvotekoncentration, herunder B-kvoter. Målet 

skal endvidere ses i forlængelse af Rigsrevisionens beretning om Fiskeristyre-

lens forvaltning af tilskud på fiskeri-området fra oktober 2018. 

 

Afrapportering Delmål 10.1 opgøres ved udgangen af 2. kvartal, og delmål 10.2 opgøres ved 
årets udgang. Endvidere afrapporteres en kvartalsvis status til departementet. 

 

De to delmål vægtes ligeligt med 2,5 procentpoint hver.  
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Mål 11  Målformulering og indikatorer Vægt: 10 pct. 

Reduktion af uregel-

mæssighedsfrekven-

sen inden for de en-

kelte SCIP-mål og ef-

fektbaseret landings-

kontrol 

11.1 I 2022 skal uregelmæssighedsfrekvensen i 33 pct. af reduktionsmålene i 

SCIP nedbringes, mens risikovurderingen for 90 pct. af vedligeholdelsesmå-

lene skal fastholdes.  

 

11.2 I 2022 skal der foretages opfølgende landingskontrol af minimum 10 pct. 

af de ca. 200 forventede “Last Haul-kontroller”.  

 

Metode  SCIP’en, der i 2022 indeholder 58 kontrolområder fordelt på 11 reduktionsmål 

og 47 vedligeholdelsesmål, opgøres hver måned og afrapporteres i en årsrap-

port, mens status for Last Haul opgøres månedligt og drøftes på møder i Fiske-

ristyrelsens kontrolplangruppen.  

 

Delmål 11.1 er opfyldt, når Fiskeristyrelsen har fremsendt dokumentation for, 

at uregelmæssighedsfrekvensen i 33 pct. af reduktionsmålene i SCIP var ned-

bragt, mens risikovurderingen for 90 pct. af vedligeholdelsesmålene var fast-

holdt. 

 

Delmål 11.2 er opfyldt, når Fiskeristyrelsen har fremsendt dokumentation for, 

at der var gennemført opfølgende landingskontrol af minimum 10 pct. af de ca. 

200 forventede “Last Haul-kontroller”. 

 

Begrundelse SCIP’en og landingskontrollen skal være med til at sikre høj regelefterlevelse 

og derigennem bidrage til en bedre økonomisk, miljømæssig og social bære-

dygtig udnyttelse af de levende akvatiske ressourcer.  

 

SCIP’en danner udgangspunktet for den risikobaserede kontrol. Den er baseret 

på en række risikoelementer fastlagt af EU, som fra 2020 er udbygget med flere 

problemstillinger og fiskearter.  

 

Last Haul anvendes som en indikator for BMS-niveauet i forskellige fiskerier og 

farvandsområder og sammenlignes med fiskerens indberetning af BMS-fisk i 

samme fiskerier. I 2022 er måltallet fastsat til 0,70 pct. - dvs. der skal udføres 

Last Haul kontrol af 0,7 pct. af de landinger, hvor fartøjet medbringer arter om-

fattet af LH regimet. 

 

Afrapportering Målet opgøres ved årets udgang, men der afrapporteres en kvartalsvis status 

til departementet. Det bemærkes, at delmål 11.1 alt andet lige først kan opgøres 

i februar 2023, idet Fiskeristyrelsens dataset for 2022 først forventes endeligt 

kvalitetssikret på det tidspunkt. 

 

De to delmål vægtes ligeligt med 5 procentpoint hver. 
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