
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hvad kan jeg bruge tilskuddet til? 

Du få tilskud til investeringer, som hjælper dig med at 

gennemfører discardforbuddet. Det gælder fx teknolo-

gier, som øger selektiviteten af dit fiskeri og reducerer 

mængden af uønskede fangster. Derudover giver vi 

også tilskud til teknologier, der gør fiskeriet mere 

skånsomt for havbunden, beskytter fangsten mod sæ-

ler og andre dyr og flere andre teknologier. 

Den eneste ændring til teknologilisten i 2016 er, at der 

er tilføjet garn under teknologi 3.1.3 Redskabsskifte til 

ikke slæbte redskaber. Det forudsættes ved redskabs-

skifte til garn, at fartøjet helt omrigger fra slæbende 

redskaber (trawl, snurrevod eller skraber) til garn. 

Kan jeg få tilskud? 

Du kan søge tilskuddet, hvis du ejer et dansk indregi-

streret EU-fiskerfartøj, som er registreret som aktive 

fartøjer. Fartøjet skal have udført fiskeriaktiviteter til 

havs i mindst 60 dage i løbet af de to kalenderår, der 

går forud for den dato, hvor du sender ansøgningen. 

 

Du skal også være opmærksom på, at du kan søge til-

skud til et projekt på max. 4,0 mio. kr., hvoraf du kan 

få 40 % i støtte, hvis dit projekt: 
- Gennemfører landingsforpligtelsen. 

- Omfatter kystfiskeri. 

- Omfatter yngre fiskeres førstegangsetablering. 

Du kan få 30 % i støtte til øvrige projekter.  

 

Hvad er formålet med tilskuddet? 

Formålet er, at fiskeriets påvirkning af havmiljøet bli-

ver mindre, og at der sker en gradvis eliminering af 

udsmid, så fiskene ikke går til spilde. Tilskuddet skal 

lette overgangen til en bæredygtig udnyttelse af ha-

vets ressourcer. Desuden skal ordningen være med til 

øge merværdien eller kvaliteten af fiskefangsten. 

 

Hvornår skal jeg søge? 

Vi åbner for ansøgningsrunden d. 1. februar 2016. Alle 

tilskudsberettigede ansøgninger modtaget inden for de 

første 24 timer efter kl. 8.00 den 1. februar 2016 vil 

modtage tilsagn om tilskud. Hvis den økonomiske 

ramme, ikke er tilstrækkelige til at give tilsagn om til-

skud til alle tilskudsberettigede ansøger, modtaget in-

den for de første 24 timer, nedsætter NaturErhverv-

styrelsen tilskudsprocenten. 

For alle øvrige ansøgninger 

træffer NaturErhvervstyrelsen 

afgørelse om tilsagn om til-

skud i den rækkefølge ansøg-

ningerne modtages.  

 

Der er i alt 24,6 mio. kr. i pul-

jen. 

Investeringer i fiskefartøjer 2016 


