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Bidrag til 1. møde i akvakulturudvalget besvarelse af følgende punkter: 

• hvilke midler har der været til rådighed indtil nu (både EFF og FIUF)  

• hvilke midler vil der være til rådighed fremover (herunder vil en opgørelse på de forskellige akser 
/ indsatsområder (direkte støtte til virksomhederne, forskningsprojekter mv.) være nyttig) 

FIUF 

I FIUF perioden 2000-2006 er der til ordningen for tilskud til investeringer i akvakulturanlæg givet til-
sagn for ca. 63. mio. kr. og pr. juni 2009 udbetalt 45 mio. kr. FIUF har herudover medfinansieret udvik-
lingsprojekter og kollektive initiativer som for ca. 75 mio. kr. i perioden. Herunder er anvendt 16,6 mio. 
kr. til at støtte modeldambrugene i forsøgsfasen. 

EFF 

For det samlede EFF-program 2007-2013 har EU givet tilsagn om en samlet ramme på 995 mio. kr. Pro-
gramindsatsen er fordelt på 5 akser. Med den politiske aftale af november 2008 er der angivet en forde-
ling af bevilling på de enkelte tilskudsordninger og at der i slutningen af hvert år skal drøftes prioriterin-
gen af den fremadrettede indsats.    

For 2009 er følgende fordeling af den samlede ramme på de enkelte tilskudsordninger: 

 EFF 2009 Mio. kr.   

Akse  Ordning EU del  
Statslig 
del I alt 

1 Modernisering 2,5 2,5 5,0
 Yngre Fiskere 2,0 2,0 4,0
 Brændstofpakke 173,8 9,1 182,9
 Akse 1 i alt 178,3 13,6 191,9

2 Akvakultur 19,5 19,5 39,0
 Akvamiljø 2,0 2,0 4,0
 Forarbejdning 2,0 2,0 4,0
 Akse 2 i alt 23,5 23,5 47,0

3 Fælles initiativer 22,5 22,5 45,0
 Havne 23,0 0,0 46,0
 Uddannelse 2,0 2,0 4,0

 
Akvatisk flora og fau-
na 10,5 0,0 21,0

 Brændstofpakke 9,5 0,5 10,0
 Akse 3 i alt 67,5 25,0 126,0

4 LAG 42,9 14,2 85,8
5 TB 2,0 2,0 4,0

 Total 314,2 78,3 454,7
 

Side 1/2 



EFF-programmets investeringsordning for akvakultur blev iværksat i 2008. Der blev i 2008 afgivet til-
sagn for 63. mio. kr. Det totale ansøgte beløb til ordningen i 2008 var på ca. 100 mio. kr. For 2009 er be-
villingen til ordningen på 39 mio. kr. opbrugt og årets 2. ansøgningsrunde suspenderet. Der er indtil vide-
re ikke åbent for ansøgninger. 

 

I 2008 blev der i alt til ”Fælles Initiativer” givet tilsagn for ca. 50 mio. kr., ca. 10 mio. kr. af disse blev 
anvendt under indsatsområdet for akvakultur. I 2009 er der afsat en ramme på 45 mio. kr. ialt til Fælles 
initiativer. 

 

Der er endvidere i 2009 ydet tilskud til omlægning til økologisk akvakultur og bekæmpelse af VHS-
sygdommen. 

 
Midler til rådighed fremover 
Rammen for EFF i den politiske aftale for årene fremover, vil være genstand for årlige drøftelser og for-
delingen til de enkelte områder derfor ikke sket.  
 
Fremtidige forskningsmidler til akvakultur vil afhænge af GUDP-arbejdet og prioriteringen heri.  
 
Endelig er akvakultur en del af det kommende EMIDA-call EU-forskning, hvor Danmark forventes at 
deltage med 1-0,5 mio. euro. 
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