
Den Europæiske Fiskerifond

Den Europæiske Fiskerifond (EFF) påbe-
gyndte sine aktiviteter i januar 2007. 
Dens målsætning er at forbedre sekto-
rens konkurrenceevne og bidrage til at 
gøre den miljømæssigt, økonomisk og 
socialt bæredygtig. Fondens budget er 
således på 3,8 mia. EUR (eller 4,3 mia. 
EUR i løbende priser) for syvårsperioden 
2007-2013. Der kan ydes støtte til alle 
sektorer i denne industri: havfiskeri, 
ferskvandsfiskeri, akvakultur samt forar-
bejdning og afsætning af fiskerivarer. 
En stor del af støtten ydes til de fiskesam-
fund, der er mest påvirkede af de seneste 
forandringer.

EFF er struktureret på en måde, så den er 
enklere at forvalte og gennemføre end 
forgængeren, Det Finansielle Instrument 
for Udvikling af Fiskeriet (FIUF). Ud over 
at være mere fleksibel adskiller EFF sig 
også på andre måder fra FIUF. Bl.a. kan 
der nu ydes hjælp til fiskere, som ønsker 
at gå over til mere selektive fiskerimeto-
der, og vægten ligger nu i højere grad på 
bæredygtigt fiskeri og foranstaltninger 
af fælles interesse, bl.a. pilotprojekter, 
finansiering af lokale udviklingsstrategi-
er og støtte til miljøvenlige akvakultur-
foranstaltninger. Som under FIFG ydes 
der heller ikke nu støtte til at bygge nye 
fartøjer eller øge størrelsen af de eksiste-
rende. I lighed med andre af EU’s struk-
turfonde kan EU-midler ikke bruges 
alene, de skal suppleres med nationale, 
regionale eller lokale midler.

En anden nyskabelse er, at finansierin-
gen nu i høj grad rettes mod de såkaldte 
konvergensregioner, dvs. regioner, hvis 
økonomiske velfærd ligger under EU-
gennemsnittet. 

Hvordan virker EFF?

De nationale myndigheder udarbejder 
en langsigtet strategiplan for udviklingen 
af deres fiskeri- og akvakulturpolitik for 
perioden 2007-2013; her gør de rede for, 
hvordan deres visioner stemmer overens 
med målsætningerne for den fælles fiske-
ripolitik. Planen skal indeholde priorite-
ringer, målsætninger, skøn over offentlige 
udgifter og tidsfrister. Den følges op af 
et operationelt program med en mere 
detaljeret beskrivelse af, hvordan de nati-
onale myndigheder påtænker at omsæt-
te mulighederne i EFF til praksis. Begge 
planer udarbejdes i tæt samarbejde 
med regionale og lokale økonomiske og 
sociale partnere.

Finansieringsmuligheder

EFF har fem indsatsområder. Mange af 
fondens aktiviteter viderefører praksis 
fra FIUF, mens andre er nye. 

Tilpasning af flåden (akse 1)
Hvis en medlemsstat beslutter at skære 
ned på fiskerimulighederne, kan der ydes 

støtte til fartøjer, der endeligt eller 
midlertidigt ønsker at indstille deres akti-
viteter. Der kan også ydes støtte til en 
lang række andre foranstaltninger: for-
bedring af sikkerheden og arbejdsvilkå-
rene om bord, mere selektive redskaber, 
kystfiskeri af mindre omfang samt sam-
fundsøkonomiske foranstaltninger såsom 
førtidspensionering og omskoling.

Der kan ydes støtte til fartøjer i bestemte 
flådesegmenter, som ønsker at udskifte 
deres motorer for at gøre dem mere ener-
gieffektive, men ikke kraftigere.

Akvakultur, forarbejdning og afsætning, 
indlandsfiskeri (akse 2)
Der kan ydes støtte til omlægning til nye 
arter og produktion af arter med gode 
afsætningsudsigter, miljøvenlig akva-
kultur, folke- og dyresundhedsforan-
staltninger, forarbejdning og afsætning 
af fiskeri- og akvakulturprodukter samt 
livslang læring.

Der findes særlige bestemmelser for ind-
landsfiskeri, som afspejler denne sektors 
betydning i Central- og Østeuropa.  

Foranstaltninger af fælles interesse 
(akse 3)
Den private sektor yder normalt ikke 
støtte til denne form for aktiviteter, hvis 
overordnede betydning rækker ud over 
de enkelte virksomheder kommercielle 
interesser. De kan omfatte beskyttelse 
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Den Europæiske Fiskerifond

og udvikling af den akvatiske fauna og 
flora, havne, nødhavne og landings-
steder, udvikling af nye afsætnings- og 
forbrugerkampagner, projekter og andre 
kollektive aktioner.

Bæredygtig udvikling af fiskeriområder 
(akse 4)    
Finansiering i denne kategori er base-
ret på lokale udviklingsstrategier med 
udgangs punkt i en lokalt forankret tilgang. 
Målet er at hjælpe lokalsamfund til at 
mindske deres økonomiske afhængighed 
af fiskefangster.

Kystsamfund og samfund omkring søer 
og damme, hvor en stor del af befolknin-
gen er beskæftiget i fiskerisektoren, er 
berettigede til at modtage EU-støtte for 
at styrke deres generelle konkurrence-
evne, tilføre fiskeriprodukter merværdi, 
udvikle turismeinfrastruktur og -tjene-
ster samt tilskynde til interregionalt og 
tværnationalt samarbejde.

Teknisk bistand (akse 5)
Denne kategori dækker områder som 
undersøgelser, rapporter, informationsak-
tiviteter og andre aktioner vedrørende 
gennemførelsen af de operationelle pro-
grammer.

Gældende lovgivning

Der er tre elementer: en rådsforordning, 
der fastlægger grundprincipperne, Kom-
missionens gennemførelsesforordning 
med detaljerede procedurer, som med-
lemsstaterne skal følge, samt en vademe-
cum med praktiske råd til de nationale 
myndigheder om, hvordan de kan udarbej-
de og gennemføre deres programmer.  

Beredskabsordning  

I juli 2008 vedtog Rådet en række mid-
lertidige undtagelser fra EFF-bestem-
melserne for at gøre det lettere for 
medlemsstaterne at omstrukturere flå-
den efter den alvorlige økonomiske kri-
se, som ramte hele industrien. Det drejer 
sig bl.a. om oprettelsen af flådetilpas-

Tildeling af EFF-støtte fra 1. januar 2007 til 31. december 2013

* Beløb i euro, løbende priser

ningsordninger, som yder supplerende 
støtte til betydelige kapacitetsreduktio-
ner i de flådesegmenter, som er mest 
brændstofintensive. Disse undtagelser 
gælder i to år og vil løbende blive over-
våget og evalueret. Detaljerede oplysnin-
ger kan fås i Rådets forordning (EF) 
nr. 744/2008 af 24. juli 2008 om et midler-
tidigt særligt initiativ til fremme af 
omstruktureringen af EF-fiskerflåderne, 
som er berørt af den økonomiske krise.
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Dokumenter

Rådets forordning (EF) nr. 1198/2006 

af 27. juli 2006 om Den Europæiske Fiskerifond.

Kommissionens forordning (EF) nr. 498/2007 af 

26. marts 2007 om gennemførelsesbestemmelser til 

Rådets forordning (EF) nr. 198/2006 for så vidt angår 

ekstra finansiel støtte til driftsfonde.

Medlemsstat  Konvergens  Ikke-konvergens I alt

Belgien   26 261 648  26 261 648

Bulgarien  80 009 708   80 009 708

Tjekkiske Republik  27 106 675   27 106 675

Danmark   133 675 169  133 675 169

Tyskland  96 861 240  59 004 177  155 865 417

Estland  84 568 039   84 568 039

Irland   42 266 603  42 266 603

Grækenland  176 836 728  30 995 509  207 832 237

Spanien  945 692 445  186 198 467  1 131 890 912

Frankrig  34 250 343  181 802 741  216 053 084

Italien  318 281 864  106 060 990 424 342 854

Cypern   19 724 418  19 724 418

Letland  125 015 563   125 015 563

Litauen  54 713 408   54 713 408

Ungarn  34 291 357  559 503  34 850 860

Malta  8 372 329   8 372 329

Nederlandene    48 578 417  48 578 417

Østrig  187 326  5 071 992  5 259 318

Polen  734 092 574   734 092 574

Portugal  223 943 059  22 542 190  246 485 249

Rumænien  230 714 207   230 714 207

Slovenien  21 640 283   21 640 283

Slovakiet  12 681 459  1 007 069  13 688 528

Finland  39 448 827  39 448 827

Sverige   54 664 803  54 664 803

Det Forenede Kongerige   43 150 701  94 677 188  137 827 889

I alt 3 252 409 308  1 052 539 711  4 304 949 019




