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Tilsagn om tilskud til akvakulturprojekter under FIUF-akvakulturordningen 2007, kr.
Virksomhed
Projekttitel
Udvidelse og modernisering af Musholm Lax A/S, 4281
Musholm Lax A/S
Gørlev

Projektbeskrivelse
Tilskud til investeringer til udvidelse, miljøforbedring og effektivisering af havbruget
ved Musholm Ø i Storebælt. Investeringen går bl.a. til større netbure (90m-ringe),
udstyr & maskiner samt ny stor arbejdsbåd.

Voldbjerg Mølle Fiskeri - 2 nye Erik Langballe Andersen,
boringer
6950 Ringkøbing

Tilskud til etablering af pumper, kolonnebelufter og pumpehus på eksisterende
dambrug. Projektet vil føre til en (delvis)frikobling fra vandløbet og give mere stabile
driftsforhold på dambruget, forbedre at kunne opnå produktion.

Projektomkostn. Tilskud 20%
10.087.102,00
2.017.420,40

325.153,00

65.030,60

Udvidelse og modernisering af Frederiksværk Åleexport A/S Udvidelse og modernisering af Skalø Havbrug.
Skalø Havbrug
3300 Frederiksværk

1.179.063,00

235.812,60

Ombygning af Binderup Mølle

Binderup Mølle Dambrug v/ Tilskud til etablering af to typer modeldambrug på Binderup Mølle dambrug, 1 type 1
Ib og Jens Knudsen, 9240
og 1type 3 modeldambrug, to mindre dambrug (Pandum og Snorup) vil blive
Nibe
nedlagt. Projektet vil føre til betydelige miljømæssige og driftsmæssige forbedringer,
ligesom der vil kunne ske rationaliseringsgevinster gennem en større og central
produktion

6.590.000,00

1.318.000,00

Ejstrupholm Dambrug A/S etablering af model 3

Nr. Vium Dambrug
Tilskud til ombygning og udvidelse af eksisterende dambrug til en type 3
v/Ejstrupholm Dambrug A/S, modeldambrug. Projektet vil føre til betydelige miljømæssige og driftsmæssige
7361Ejstrupholm
forbedringer, ligesom der vil kunne ske rationaliseringsgevinster gennem en større
og intensiveret produktion.

14.547.939,00

2.909.587,80

Udvidelse og modernisering af Snaptun Fisk Export A/S,
Vester Hvoldal Dambrug
8700 Horsens

Tilskud til investering i en ombygning og udvidelse af eksisterende traditionelt
dambrug til en type 1 Modeldambrug. Projektet vil føre til betydelige miljømæssige
og driftsmæssige forbedringer.

17.500.000,00

3.500.000,00

Modernisering af
akvakulturanlæg til sættefisk

Kurt Pedersen, Refsgård,
6040 Egtved

Tilskud til modernisering af eksisterende sættefiskeanlæg på eksisterende
dambrug. Der er tale om en tiltrængt opgradering, idet der generelt ikke længere er
god økonomi i mindre anlæg, ligesom de producerede sættefisk må forventes
efterspurgt på markedet og dermed virke understøttende for
konsumfiskeproduktionen i Danmark. Projektet må froventes at føre til
miljømæssige og driftsmæssige forbedringer, ligesom der vil kunne skabes
forbedret økonomi gennem en større og kontrolleret produktion.

2.761.389,75

552.277,05

Modernisering af foderbåd

Frederiksværk Åleexport A/S Tilskud til modernisering (montering af marinekran mv. ) på eksisterende foderbåd
3300 Frederiksværk
til havbruget Skalø Havbrug. Projektet vil forbedre driftsforholdene og arbejdsmiljø
om bord.

333.900,00

66.780,00

Modernisering af
akvakulturanlæg

Thyholm Musling ApS,
Jegindø
7790 Thyholm

1.042.743,00

208.548,60

Tilskud til modernisering med det formål at producere muslinger af så høj kvalitet i
danske farvande. Det er gunstigt, da der er stor mangel på muslinger i indeværende
år, såvel som næste år i Holland grundet fuglebeskyttelsespolitik i det hollandske
vadehav.
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Projekttitel
Moderniseringsprojekt på
Flækøjet havbrug

Virksomhed
Hemme Lax A/S, 6040
Egtved

Projektbeskrivelse
Tilskud til modernisering af eksisterende havbrug. Der skal indkøbes 10 stk. nye og
større flyderammer samt tilhørende netposer og øvrigt udstyr/gelænder. Projektet vil
føre til større enheder og mere driftsikkert anlæg, som vil effektivisere opdrættet,
hvorfor projektet forventeligt vil have gunstig effekt med forbedret rentabilitet og
forøget sikkerhed på havbruget.

Etablering af
saltvandsindpumpningsanlæg
til pighvarre
Miljøforbedringer på Filskov
Dambrug

Bavnehøj Fiskefarm A/S,
6700 Esbjerg

Tilskud til etablering af saltvandsindpumpningsanlæg til pighvarre.

Aquapri Denmark A/S
7870 Roslev

Ombygning af Bisgaard
Dambrug

Bisgaard Dambrug I/S,
7323 Give

Filskov Dambrug skal gennemføre en række ændringer i indretningen for at
imødekomme myndighedernes krav om afgitring, fuglebeskyttelse, afgivelse af
frivand og anvendelse af medicin og hjælpestoffer.
Dambruget ønskes ombygget, fordi man ønsker at bruge en større foderkvote til
dambruget, og en mere rationel arbejdsgang på dambruget. Efter ombygning har
man mulighed for at udnytte drænvand indvundet på dambrugets areal. Derved kan
dambruget blive uafhængigt af vandforsyning fra vandløbet, hvorved risikoe for
smitte fra vandløbet kan undgås.

Opdræt af heltyngel til
udsætning og videreopdræt

Nordvestjysk
Fritidsfiskerforening,
7500 Holstebro
Fjordmuslinger I/S,
2200 København N

Projektomkostn. Tilskud 20%
823.158,00
164.631,60

1.722.834,00

344.566,80

409.929,56

81.985,91

2.850.000,00

570.000,00

662.974,75

132.594,95

Fjordmuslinger ansøger om tilskud til etablering af opdræt af blåmuslinger og østers
i Isefjorden. Opdrættet forventes produceret i principilet samme anlægstype: Et
undersænket langlinesystem efter de pricipper der anbefales af Dansk
Skaldyrscenter.

1.372.040,00

274.408,00

Etablering af opdrætsanlæg til Fjordblå I/S,
linemuslinger i Isefjorden
4330 Hvalsø

Isefjorden er udpeget af Danmarks Fiskeriundersøgelser som fordelagtigt område til
opdræt af line-blåmuslinger, idet forhold som dybde, fødetilgang, strøm, vind, bund
alle anses for gunstige for væksten hos blåmuslinger. Der er desuden
dokumenteret en stabil og stor naturlig bestand af bundlevende blåmuslinger.

1.372.040,00

274.408,00

Etablering af anlæg til opdræt
af blåmuslinger og østers ved
Gudnæs Bugt, Limfjorden

Villerslev Skaldyr,
7755 Bedsted Thy

Tilskud til etablering af opdrætsanlæg af muslinger og østers i Limfjordens vestlige
del ud for Gudnæs Strand i Sydthy. Villerslev Skaldyr vil blive en virksomhed, som
producerer levende kvalitetsdyr (blåmuslinger, østers og lign.) på liner til forbrugere
i ind- og udland. Skaldyrene tænkes afsat af Dansk Skaldyrseksport
Producentorganisation.

367.185,00

73.437,00

Etablering af anlæg til opdræt
af blåmuslinger og østers ved
Thisted Bredning

Henrik Bruun,
7950 Erslev

Tilskud til etablering af lineopdræt af blåmuslinger ved thisted bredning, i alt 100
liner, hvoraf ca. 1/3 skal anvendes til larveopsamling og resten til produktionsliner.
Liner forankres med skrueankre efter forskrifterne i tilladelserne.

1.250.000,00

250.000,00

Investeringer i arbejdsfartøj
samt produktionsanlæg
(Rotholme i Limfjorden)

Dansk Linemusling A/S
9640 Farsø

Der søges om tilskud til investering i arbejdsfartøj og produktionsanlæg til montering
på arbejdsfartøj. Projektet ligger i forlængelse af tidligere gennemførte investeringer
i linemuslingeanlæg ved Rotholme i Limfjorden.

3.453.348,00

690.669,60

Modernisering af
akvakulturanlæg

Hvalpsund Fiskeopdræt,
7870 Roslev

Tilskud til modernisering af eksisterende dambrug.

873.605,20

174.721,04

Etablering af opdræt af
blåmuslinger og østers i
Isefjorden

Tilskud til at etablere nye faciliteter på foreningens eksisterende grund.
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Projekttitel

Virksomhed
Ejstrupholm Dambrug A/S

Ombygning af Christians Minde
Dambrug til Model 3 anlæg
Ombygning af Nr. Agård
Nørreågård Dambrug
Dambrug
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Projektbeskrivelse
Tilskud til ombygning og modernisering af to eksisterende dambrug

Tilskud til en komplet ombygning og modernisering af eksisterende dambrug til
Modeldambrug type 1 A

Modernisering af Gelsbro
Dambrug

Sig Fiskeri

Tilskud til renovering/ombygning og modernisering afg en mindre del af et
eksisterende dambrug, nemlig yngel/sættefiskanlæg til et koncept a la typen
Modeldambrug 1 A

Høstanlæg til muslinger

Mj Trading Service ApS

Tilskud til et høstanlæg til opdrætsmuslinger

Projektomkostn.

2.560.000,00
5.137.654,00

Tilskud 20%

512.000,00
1.027.530,80

9.930.000,00
285.000.00

1.986.000,00
57.000,00

87.152.058,26

17.487.410,75

