
 

 

       

 

Der er afsat 24,6 mio. kr. til støtteordningen 

for investeringer i fartøjer i 2016.  

Ordningen er opdelt i 2 indsatser, som fiskerne 

kan søge tilskud inden for: 

1) Mindre miljøpåvirkning og tilpasning af 

fiskeriet til landingsforbud. Herunder falder 

investeringer, som kan lette opbevaring og 

håndtering af discardfisk og fremme 

omstilling til fiskeri med mindre uønskede 

fangster.  

2) Bedre kvalitet og dermed højere værdi af 

fangsterne (ombygning af fiskerfartøjer). 

 

Støtten udgør 40 % til gennemførelse af 

landingsforpligtelsen, kystfartøjer og nyetablerede 

fiskere under 40 år og 30 % til øvrige projekter. 

Erfaringer fra 2015: 

I 2015 blev der givet 167 tilsagn for i alt 46 mio. 

kr. Heraf var 64 tilsagn eller 40 % til kystfartøjer 

under 17 m. Beløbsmæssigt udgjorde 

kystfartøjerne 8,3 mio. kr., eller 18 %, ud af de 

samlede tilsagn på 46 mio. kr. 

 

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exer 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 

I den nye runde er tilskudsmulighederne udvidet, 

så der kan gives tilskud til at omlægge fiskeri fra 

slæberedskab (trawl og snurrevod) til garnfiskeri. 

I forvejen kunne man få støtte ved omlægning til 

fiskeri med langliner og tejner. Fiskerier med 

garn, langliner og tejner har mindre 

bundpåvirkning end fiskeri med trawl. 

Eksempler på projekter som har fået støtte i 

2015: 

Eksempler på mindre miljøpåvirkning: 

- Tilskud til flydeskovle. Flydeskovle holder 

trawlet på plads under fiskeriet, og i 

modsætning til traditionelle skovle rører de 

ikke ved bunden. 

- Ombygninger af last og arbejdsområder, 

så fiskerne kan frasortere og holde styr på 

de fisk, der tidligere skulle smides ud. 

- Selektionspaneler i trawlredskaber, så 

undermålsfisk ikke bliver fanget. 

- Topløse trawl, dvs. trawl med bedre 

selektion end standardredskaber. 

- Nye materialer til bundgarn og ruser, så 

sæler ikke så nemt kan få adgang til de 

fangede fisk. 

- Ombygninger, der skaber plads til flere 

redskabstyper, så fiskeren kan vælge det 

redskab, der giver mindst miljøpåvirkning i 
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Eksempler på bedre kvalitet: 

- Udstyr til søkogning af rejer. Søkogning 

giver produktet højere værdi.  

- Ombygning til søpakning. Søpakning 

betyder, at fisken holder sig frisk. 

- Ismaskiner til isning af fisken om bord. 

- Ombygning af last til bedre kvalitet af 

fangsten. 

 

Om ordningen: 

Ordningen er en del af det danske Hav- og 

Fiskeriudviklingsprogram for 2014-2020, som 

medfinansieres med EU-midler fra den 

Europæiske Hav- og Fiskerifond. Formålet er bl.a. 

at gøre det lettere for fiskerne at leve op til nye 

regler, som forbyder udsmid af fisk, det såkaldte 

dicardforbud. Ordningen skal også bidrage til at 

mindske fiskeriets miljøpåvirkning og forøge 

fangstens værdi gennem højere kvalitet. 
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