
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

FødevareErhverv har besluttet at etablere et 
nyhedsbrev med information om status for 
tilskudsordningerne under EFF-programmet. 
Nyhedsbrevet vil blive offentliggjort på 
FødevareErhvervs hjemmeside for EFF, 
www.fiskeriudvikling.dk, hver 2. måned og 
indeholde nyt om og status for 
tilskudsordningerne under det nationale EFF-
program.   
 
Den 30. september 2008 
 

Overvældende søgning på tilskudsordningerne i 
2008! 
Med de ansøgninger, som foreløbigt er indkommet i 
forbindelse med ansøgningsfristen den 16. september 
2008, er der samlet set i 2008 modtaget mere end 
400 ansøgninger på otte forskellige tilskudsordninger 
under det nationale EFF-program. Der er samlet set 
søgt tilskud for mere end 460 mio. kr. – det skal 
sammenholdes med, at den samlede bevillingsramme 
i 2008 for ordningerne er ca. 240 mio. kr.. 
 

Øget krav til dokumentation for projekternes 
forventede effekter og fastlæggelsen af retningslinier 
for administrationen af de nye tilskudsordninger har 
gjort, at det har taget betydeligt længere tid end 
forventet at behandle og prioritere de først indkomne 
ansøgninger. Det beklager FødevareErhverv. De 
erfaringer, som vi har gjort os, giver os dog samtidig 
forventning om, at vi fremover vil have en væsentlig 
kortere sagsbehandlingstid. 
  

Tilsagn om tilskud meddeles i oktober måned 
FødevareErhverv vil behandle alle de indkomne 
ansøgninger så hurtigt som muligt. De projekter, som 
prioriteres (og som endnu ikke har fået besked), vil få 
tilsagn om tilskud i løbet af oktober måned 2008, idet 
enkelte projekter dog først vil få den endelig afgørelse 
på et senere tidspunkt. Afslag på ansøgninger 
udsendes senest i november måned.  
 

Vigtigt med tilbagemeldinger om yderligere 
oplysninger fra ansøgere 
Der lægges ved prioriteringen af ansøgningerne 
meget stor vægt på de forventede effekter af 
projekterne set i forhold til målsætningerne i det 
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danske EFF-program. Det er derfor vigtigt, at 
ansøgere hurtigst muligt melder tilbage, når 
FødevareErhverv anmoder om yderligere oplysninger 
om projektet eller præciseringer i ansøgningerne. Er 
ansøgningerne mangelfulde, fx mangler data og 
information, vil det få betydning for FødevareErhvervs 
vurdering og prioritering af ansøgningen.  
 

Tilskud til fælles initiativer for fiskeri og 
akvakultur 
Der har været en meget stor søgning på ordningen og 
samlet er der over to ansøgningsrunder modtaget 68 
ansøgninger – samlet ansøgt tilskudsbeløb er over 
175 mio. kr. Ansøgningerne vil blive færdigbehandlet i 
oktober måned, idet enkelte dog først vil få den 
endelig afgørelse på et senere tidspunkt. 
 

Tilskud til akvakulturprojekter og omlægning til 
økologisk akvakulturproduktion 
Der er modtaget 30 ansøgninger – samlet ansøgt 
tilskudsbeløb er ca. 102 mio. kr. til akvakulturprojekter 
- og to ansøgninger om mindre tilskud til omlægning til 
økologisk produktion. Ansøgningerne vil blive 
færdigbehandlet i løbet af oktober måned.  
 

Tilskud til fiskeforarbejdningsprojekter 
Over to ansøgningsrunder er der samlet set modtaget 
39 ansøgninger – samlet ansøgt tilskudsbeløb er ca. 
66 mio. kr. Der er foreløbigt givet tilsagn til fire 
projekter for ca. 20 mio. kr. De resterende 
ansøgninger forventes færdigbehandlet i oktober 
måned, idet enkelte dog først vil få den endelig 
afgørelse på et senere tidspunkt.  
 

Tilskud til modernisering af fiskefartøjer 
Over to ansøgningsrunder er der samlet set modtaget 
180 ansøgninger – samlet ansøgt tilskudsbeløb er ca. 
20 mio. kr. Der er foreløbigt givet tilsagn om tilskud til 
40 projekter for godt 6 mio. kr. og givet afslag på 10 
ansøgninger. De resterende ansøgninger forventes 
færdigbehandlet i oktober 2008, idet der dog for et 

større antal projekter afventes tilbagemeldinger fra 
ansøgere. 
 

Tilskud til forbedring af fiskerihavnefaciliteter 
Over to ansøgningsrunder er der samlet set modtaget 
25 ansøgninger – samlet ansøgt tilskudsbeløb er over 
64 mio. kr. Der er foreløbigt givet tilsagn om tilskud til 
seks projekter for godt 30 mio. kr. og givet afslag på 
tre ansøgninger. De resterende ansøgninger 
forventes færdigbehandlet i oktober 2008. 
 

Tilskud til vandløbsrestaurering 
Der har vist sig en meget stor interesse for denne 
”nye” tilskudsordning. Der er modtaget 56 
ansøgninger – samlet er der søgt om tilskud for 9,4 
mio. kr. Der har på mange ansøgninger vist sig behov 
for at indhente uddybende information fra 
projektholdere. FødevareErhverv forventer at have 
færdigbehandlet ansøgningerne medio oktober 2008. 
 

Informationskrav – der skal skiltes om tilskuddet 
For projekter, som opnår tilskud under 
investeringsordningerne – tilskud til modernisering af 
fiskefartøjer, akvakulturprojekter, projekter rettet mod 
fiskerihavnefaciliteter, fiskeriforarbejdning m.fl. – er 
der under EFF-tilskudsordningen skærpede krav til 
skiltning om, at projektet har fået tilskud fra EU og 
eventuelt Fødevareministeriet. Således skal der for 
projekter, hvor projektsummen er mere end 375.000 
kr., opsættes en messingplade eller lignende med 
information om tilskuddet. For investeringsprojekter, 
hvor projektsummen udgør mere end 3,75 mio. kr. 
skal der også skiltes, så længe arbejdet pågår.  
Nærmere oplysninger om informationskravene vil i 
nær fremtid kunne findes under de enkelte 
tilskudsordninger på www.fiskeriudvikling.dk 
 

Ny tilskudsordning – kompetenceudvikling i 
fiskeri og akvakultur 
Fødevareministeriet har netop iværksat en ny 
tilskudsordning rettet mod kompetenceudvikling i 
fiskeri og akvakultur. Ordningen er en del af 



  

fiskeriudviklingsprogrammet og skal medvirke til at 
udvikle nye uddannelsestilbud, -metoder og – 
værktøjer med henblik på at øge kompetence-
niveauet i fiskerisektorerne inden for udvalgte 
områder. 
Ansøgningsfristen i 2008 er 1. november.  
Læs mere på www.fiskeriudvikling.dk. 

 
Yderligere oplysninger 
Kenn Skau Fischer, Udviklingsstøttekontoret, 
33 95 83 30, kesf@dffe.dk  
 
Læs mere om fiskeriudviklingsprogrammet 2007-2013 
på www.fiskeriudvikling.dk 
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