9.0 Borgerresumé
EU’s Hav- og fiskerifond anvender i hele perioden 2014-2020 samlet ca. 200 mio. euro i Danmark til at
styrke økonomi og beskæftigelse i fiskeri og fiskeopdræt, bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer og til
andre natur og miljøhensyn i relation til fiskeri og fiskeopdræt.
Det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram, som er rammen for at anvende EU-midlerne i Danmark,
består af en lang række tilskudsordninger, som skal bidrage til de i programmet fastlagte mål. Midlerne til
tilskud kommer fra EU, Udenrigsministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsstyrelsen.
Det danske Hav- og fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020 blev godkendt 18. august 2015. Inden da blev
der i november 2014 indgået en politisk aftale for årene 2014-2017 om, hvordan pengene fordeles mellem
de forskellige tilskudsordninger. Siden er alle ordninger åbnet for ansøgning, og der er givet tilsagn til en
lang række projekter. Der er således i alt indtil udgangen af 2017 givet tilsagn om tilskud til mere end 1.600
forskellige projekter lige fra investeringer i nye selektive fiskeredskaber og restaurering af vandløb til
etablering af fisker-forsker netværk for at styrke samarbejdet om forvaltning af fiskeressourcen.
Status ved udgangen af 2017 er, at det strategiske fokus, der blev fastlagt i 2014 med landingsforpligtelse
og fortsat udvikling af kystfiskeret som tværgående prioriteter, er blevet omsat i udvikling og investeringer.
Der har været stor interesse fra sektoren i tilskudsordningerne, og i langt de fleste tilfælde har der været
søgt for mere end den afsatte ramme, når ansøgningsrunderne sluttede.
EHFF-programmet skal bidrage til forbedret miljø og natur samt vækst og beskæftigelse og de støttede
projekter skal give konkrete resultater, som måles med en række indikatorer som fx. bevaret beskæftigelse
i virksomheden eller øget volumen i akvakulturproduktion.

Tabel 8: Oversigt over ansøgningsrunderne i 2017.
Unionsprioritet

1

2

3
4

Tilskudsordning

6

Tilsagnsramme
(Nationale+EU
midler)
(mio. euro)

Tilsagn
(mio. euro)

Investeringer i fartøjer

01.02.2017

02.02.2017

5,841

5,1

Fiskeri, natur og miljø

02.10.2017

04.12.2017

6,58

-2

03.03.2017

25.04.2017

01.08.2017

22.09.2017

14,71

4,43

Fælles indsatser fiskeri

02.10.2017

04.12.2017

2,0

-2

Fælles indsatser akvakultur

02.10.2017

04.12.2017

2,0

-2

Investeringer i akvakultur

01.02.2017

01.04.2017

3,32

-2

Dataindsamling

01.12.2016

01.02.2017

6,5

5,9

Fiskerikontrol

01.12.2016

31.01.2017

8,2

2,0

Afhænger af den lokale
FLAGs projektgodkendelse

3,1

2,5

Vandløbsrestaurering

Lokale aktionsgrupper fiskeri (FLAG)
Afsætningsfremme

5

Ansøgningsperiode

01.11.2016

02.01.2017

1,891
1

1,87

Investeringer i forarbejdning

01.05.2017

01.09.2017

2,32

Produktions- og Afsætningsplaner
(PAP)

01.11.2016

03.01.2017

1,2

-2

Udbud/tilbudsindhentning

1,9

1,5

IMP

-2

1

Forhøjelserne stammer fra nationale midler til ordning, genanvendelse af annulleringer eller mindreforbrug.
2
Der bliver først givet tilsagn i løbet af 2018.
3
De sidste tilsagn givet primo 2018 er medtaget.

Der er til og med 2017 afsluttet ca. 500 projekter, og det er især investeringsprojekterne, som er
gennemført. Til gengæld kniber det med udviklingsprojekterne som Fælles indsatser fiskeri og Fiskeri, natur
og miljø. Fiskeristyrelsen er opmærksom på vigtigheden af, at tilskudsmodtagerne har fokus på at få
projekterne afsluttet.
For at sikre at alle potentielle tilskudsmodtagere får viden om mulighederne i Hav- og
Fiskeriudviklingsprogrammet er der etableret en facilitatorfunktion for programmet. Facilitatoren
informerer om de konkrete tilskudsmuligheder og regler. Facilitatoren finansieres af gennem Hav- og
Fiskeriudviklingsprogrammet af teknisk bistand. Kontaktoplysninger til facilitatoren findes på
Fiskeristyrelsens hjemmeside.

