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EHFF mål og midler

1. Overordnet mål at fremme vækst i økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt fiskeri og akvakultur

2. Indsatsen samles i en række ordninger om specifikke områder, hvor de brede målsætninger opdeles i fordøjelige bidder.

3. Området har været inde i en omfattende turbulens bl.a.  som følge af flytning til Augustenborg 

4. Ingen åbninger (for private) i år – i 2019 åbner det først i maj og det administrative grundlag er ikke på plads endnu. Ikke alt

er derfor klarlagt – så tag det jeg siger som brede retningslinjer 



Den politiske aftale om anvendelse af midler i 2019

• Aftalen er omfattende. Derfor kun hovedpunkter. (sendes i sin helhed sammen med denne præsentation)

• Bæredygtighed, kystfiskeri og kystfiskersamfund prioriteres

• Fremtidssikring af hele fiskeriet

• Gode vilkår for Kystfiskeri og skånsomt fiskeri, herunder i havne og landingspladser

• Bæredygtig ressourceudnyttelse og bedre havmiljø

• Bæredygtig vækst i akvakulturerhvervet (i.e. mindre miljøbelastning pr produceret ton).



Politiks fordeling af midlerne i 2018, 19 og 20



Fiskeri natur og Miljø

• Projekter relateret til samspillet mellem miljø og fiskeri

• Sælsikre redskaber, Udvikling af redskaber som skåner bunden.

• Særlig pulje (5 mio.) til bæredygtigt fiskeri efter invasive arter i natura 2000 – områder

• Der skal altid deltage et universitet

• Restpulje 2019: 55,6 mio. 2020 46,7 mio.

• Tilskudsprocent typisk 100 pct.



Investeringer på Fiskerfartøjer

• Pulje på 40 mio. afsættes til fartøjer under 17 m

• Støttesats 40 % for disse fartøjer og for unge fiskere (under 40 år)- 30 % for andre

• Særlig prioritet til overgang til skånsomme redskaber (tejner, snurrevod). Redskaber og indretning af 

fartøjer.

• Prioritering af arbejdsmiljø (men kun ting som ikke er lovpligtige).

• Samlet restpulje: 2019: 32,2 mio kr ,  2020   46,7  mio kr



Fælles indsatser Fiskeri

• Innovative projekter

• Fisker- forsker samarbejde

• Særlig pulje på 5 mio. til udvikling af nye fiskerier eller fiskeri efter nye arter

• Særlig pulje på 3 mio. til indsamling af viden om discard og discardfisk (50% medfinansiering)

• Restpulje: 2019: 41,7 mio. kr.

• Tilskudsprocent typisk 100 pct



Fælles indsatser . Aquakultur

• Særlig prioritet til projekter der fokuserer på at reducere miljøbelastning (udledning)

• Prioritet til udvikling af recirkulerede anlæg

• Mere viden om bæredygtig fiskeproduktion herunder udvikling af nye fodertyper og produktion af vegetarfisk.

• Restpulje: 2020: 37,6 mio kr

• Tilskudsprocent – typisk 100 %



Vandløbsrestaurering

• Mest for kommuner (og lystfiskere)

• Genopretning af vandløb med henblik på gydepladser, bedre passage etc.

• Mange penge ( ca. 70 mio/år)



Produktions- og afsætningsplaner

• Kun for PO’er

• Restpulje 2019: 10 mio kr.  2020:  10 mio kr



Fiskerihavne og landingspladser

• Prioritering af midler m. henblik på at støtte kystfiskerelaterede aktiviteter

• Pulje på 3 mio. kr til afsætningsrelateret infrastruktur (transportabel kølecontainere etc.)

• Gennemførelse af discardforbuddet

• 5 mio. pulje til læmoler m.v. som fremmer adgang under vanskelige besejlingsforhold

• Restpulje: 2019: 20,4



Investeringer Aquakultur

• Støtte til bæredygtige investeringer i miljøvenlige opdrætsanlæg

• Restbevilling  : 2019  40 mio.

• Støtteprocent : 40 pct.



Afsætningsfremme

• Prioritet til ansøgninger relateret til kystfanget og skånsomt fanget fisk

• Ønsker at kunne støtte flere mindre projekter i.e. nedsættelse af loftet for samlet tilskud pr projekt fra 5,5 mio. kr til 

3 mio. kr

• Restbevilling: 2019: 20 mio. kr. 

• Åbner august 2019



Hvad er pengene blevet brugt til?

• Vi ser på tilsagnene fra ansøgningsrunden der sluttede oktober 2017 (men som endnu ikke er sendt ud) 



Samspilsmuligheder

• Inspirationsmøder

• Bidrag til at finde partnere, skrue projekterne sammen etc.

• Forprojekt Flag – ”det rigtige projekt”  EHFF



Mere viden om tilskudsmulighederne – mere konkret

• Den hellige gral   www.fiskeristyrelsen.dk

• Ring til mig 

• 2336 1725 eller skriv  pt@aquamind.dk

http://www.fiskeristyrelsen.dk/


Tak for opmærksomheden!




