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FORVALTNINGSPLAN FOR ÅL  
STØTTEMULIGHEDER FRA DEN EUROPÆISKE FISKERIFOND - EFF 
 
Dansk EFF program for 2007-2013 

Omfatter tilskud til bl.a. modernisering af fiskerfartøjer, forarbejdningsindustrien, fiske-
rihavne mv. 

Der er afsat ca. 130 mio. kr. årligt i EU midler. EU midlerne skal suppleres med danske 
offentlige midler af samme størrelse. Midlerne er opdelt i 5 områder (”akser”) og kan 
kun med Kommissionens godkendelse flyttes imellem disse. 
 
Tilskud fra EFF til udsætning 

Der kan gives tilskud til udsætning, men kun til en bevaringsforanstaltning i henhold til 
en fællesskabsretsakt. Det indebærer at der skal foreligge en godkendt åleforvalt-
ningsplan, og udsætning skal indgå i planen. 

Programmet omfatter udsætning, men der er ikke afsat midler til formålet i 2008 

Udsætning indgår i programmets akse 3 som også omfatter generelle udviklingsprojek-
ter, afsætningsfremme, uddannelse, vandløbsrestaurering og natura 2000 
 
Tilskud fra EFF til ophugning 

Det danske EFF program omfatter ikke ophugning. Hvis planen skal understøttes med 
tilskud til ophugning skal programmet derfor ændres.  

Der skal endvidere udarbejdes en plan for tilpasning af fiskeriet for en periode på højst 
2 år. 

Ophugning kan knyttes til en åleforvaltningsplan, der godkendes efter forordning 
1100/2007 eller til andre nationale planer for bevaring af ålebestanden. 

Tilskud til ophugning har traditionelt været ydet på grundlag af fartøjets fysiske størrel-
se (GT). Der kan muligvis gives tilskud på grundlag af andre kriterier. 

I forbindelse med tilskud til ophugning kan der ydes et engangsbeløb til fiskere som op-
hører med fiskeri 

Ophugning indgår i akse 1 som omfatter tilskud til modernisering af fiskerfartøjer mv. 


