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Orientering om tilsagn til projekter under 1. runde af EFF-tilskudsordningen ”Etablering og 
modernisering af akvakulturanlæg” 

FødevareErhverv har afsluttet sagsbehandlingen af ansøgninger om tilskud til etablering og modernisering af 
akvakulturanlæg. Der tildeles tilsagn til 13 ansøgninger, 16 projekter overføres til næste runde under ordningen og 
1 projekt meddeles afslag. Rammen for ordningen for 2008 på 63 mio. kr. anvendes fuldt ud. For at imødekomme 
en bred vifte af de bedste projekter har FødevareErhverv besluttet at sætte tilskudsprocenten til 25 %.  

 

Baggrund 

FødevareErhverv har til 1. runde under EFF-tilskudsordningen ”Etablering og modernisering af akvakulturanlæg” 
modtaget 30 ansøgninger om tilskud. Der er under ordningen mulighed for at tildele et tilskud på op til 30 % af de 
tilskudsberettigede udgifter, og i de modtagne ansøgninger er der samlet ansøgt om tilskud for 101 mio. kr.  

Som et led i sagsbehandlingsprocessen har alle ansøgninger været sendt i høring hos DTU Aqua til en vurdering 
af projekterne. Ansøgninger har efterfølgende været underlagt en sagsbehandling i Udviklingsstøttekontoret. Alle 
projekter er blevet vurderet og prioriteret.  jf. kriterierne i bekendtgørelsen1 samt det af Fiskeriudviklingsudvalget 
godkendte pointskema. 

 

Resultatet af 1. ansøgningsrunde 

Sagsbehandlingen af ansøgningerne er nu afsluttet og i vedhæftede bilag fremgår hvilke ansøgninger 
FødevareErhverv har besluttet at meddele tilsagn under første runde. Tilskudsordningen er blevet godt modtaget 
af erhvervet, og der er ansøgt om tilskud til mange spændende projekter af høj kvalitet under første runde af 
ordningen. For at imødekomme en bred vifte af de bedste projekter, har FødevareErhverv valgt at (ned)sætte 
tilskudsprocenten til 25 %.  Inden for denne ramme er der mulighed for at give tilsagn til de 13 projekter, som har 
opnået højest prioritet.  

De prioriterede projekter omfatter investeringer i nyetableringer og ombygninger af dambrug (FREA, 
modeldambrug 3 og modeldambrug 1), yngelopdræt og investeringer i skaldyropdræt (både nye anlæg og 
servicefartøjer). Projekternes forventes i høj grad at understøtte programmets mål om forøgelse af produktionen i 
akvakulturerhvervet og en reduktion i erhvervets udledning til miljøet pr. produceret enhed.  

Der er i regelgrundlaget for ordningen mulighed for at overføre tilskudsberettigede projekter, der ikke prioriteres, 
én gang til en ny ansøgningsrunde, såfremt ansøger måtte ønske det. Samtlige ansøgere har udtrykt ønske herfor, 

                                                      
1 Bekendtgørelse nr. 334 af 5. maj 2008 om etablering og modernisering af akvakulturanlæg (prioriteringskriterierne fremgår 
af § 6) 
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og de projekter som ikke prioriteres, overføres derfor til næste ansøgningsrunde under ordningen. 
Ansøgningsfristen til næste runde under ordningen er 31. januar 2009. 

 

Kommunikation og formidling 

FødevareErhverv udarbejder nyhed til hjemmesiden om de tildelte tilsagn.  
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