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Finansieringsinstrumenter, medfinansieret af Den Europæiske Hav- 
og Fiskerifond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst 
og udvikling af mennesker og virksomheder i fiskeri- og akvakultur-
sektoren og til at støtte den integrerede havpolitik. De kan støtte en 
bred vifte af udviklingsmålene til gavn for en bred vifte af modtagere 
med mulighed for, at midler kan genbruges til yderligere investerin-
ger.

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF), en af de europæiske struktur- og inve-
steringsfonde, støtter gennemførelsen af reformen af den fælles fiskeripolitik (FFP) 
og den integrerede EU-havpolitik.

EHFF har et samlet budget på over € 6 milliarder for perioden 2014-2020. Denne 
støtte tilvejebringes til fiskeri (herunder indsamling af data og kontrol), akvakultur 
og forarbejdning, samt bæredygtig udvikling af fiskerivarer og akvakulturprodukter 
og den integrerede havpolitik.

EHFF støtte kan ydes i form af tilskud og i stigende grad gennem 
finansieringsinstrumenter.

I perioden 2007-13, under den daværende Europæiske Fiskerifond (EFF), bortset 
fra i et par medlemsstater (inklusive Letland og Nederlandene), blev finansierings-
instrumenter ikke udbredt. 
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Finansieringsinstrumenter

• forventes tilbagebetalt;
• er revolverende, dvs. tilbagebetalte midler bruges igen i samme område;
• er egnede til økonomisk levedygtige projekter, dvs. dem, der forventes at generere 

tilstrækkelig indkomst eller opsparing til at tilbagebetale den modtagne støtte;
• er designet til at tiltrække medfinansiering fra andre kilder, herunder private investe-

ringer, for at øge mængden af midler til rådighed, navnlig i sektorer/områder, hvor der 
er problemer med adgang til finansiering;

• kan være i form af lån, garantier eller egenkapital;
• kan også støtte udviklingen på udbudssiden ved at bidrage til markedsudvikling; 
• kan anvendes på en komplementær måde med tilskud; og
• kan forvaltes af nationale eller regionale banker, internationale organisationer såsom 

Den Europæiske Investeringsbank eller Den Europæiske Investeringsfond, af finansiel-
le formidlere, og (kun i forhold til lån og garantier) af forvaltningsmyndighederne.

Da man har erkendt fordelene ved finansieringsinstrumenter, og deres anven-
delse, er de i perioden 2014-2020 blevet udvidet til alle tematiske mål og for-
ventes at intensiveres yderligere på grund af de forbedrede og mere fleksible 
implementeringsmuligheder.

Finansieringsinstrumenter kan medfinansieres af Den Europæiske Hav- og Fiske-
rifond til at støtte de investeringsprioriteter, der er skitseret i de operationelle 

programmer for EHFF i medlemsstaterne. Finansieringsinstrumenter finansieret 
af EHFF kan potentielt understøtte de fleste tiltag, der er omfattet af EHFF, forudsat 
at de adresserer en identificeret mangel i markedet, dvs. aktivitetsområder, hvor 
bankerne ikke er villige til at udlåne og/eller hvor den private sektor ikke er villig til 
at investere.
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Finansieringsinstrumenter kan således bidrage til at nå følgende mål for EHFF:

• fremme konkurrencedygtigt, miljømæssigt bæredygtigt, økonomisk levedyg-
tigt og socialt ansvarligt fiskeri og akvakultur;

• fremme gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik;
• fremme en afbalanceret og inklusiv territorial udvikling af fiskeri- og 

akvakulturområderne;
• fremme udviklingen og gennemførelsen af Unionens integrerede havpolitik 

på en måde der supplerer samhørighedspolitikken og den fælles fiskeripolitik.

Finansieringsinstrumenter er tilgængelige for alle former for modtagere inden 

for fiskeri og akvakultur, der udfører indtægtsskabende projekter. Inden for for-
arbejdningssektoren kan støtte til virksomheder, der ikke er små og mellemstore 
virksomheder, kun leveres ved hjælp af finansieringsinstrumenter. En yderligere 
mulighed, den begrænsede størrelse på EHFF taget i betragtning, er at udforske 
synergier med andre finansielle formidlere, der allerede er oprettet gennem EFRU, 
ESF eller ELFUL, eller der skal etableres i perioden 2014-2020.

Potentielt kan en bred vifte af EHFF-støttede finansieringsinstrumenter blive 
implementeret.

• Lån kan være til rådighed, når de ikke tilbydes kommercielt (f.eks. fra banker), 
eller kan være på bedre vilkår end de kommercielle (f.eks. med lavere renter, 
længere tilbagebetalingsperioder, eller med mindre krav om sikkerhedsstil-
lelse). For eksempel kan lån stilles til rådighed for at hjælpe fiskerne og deres 
familier med at variere deres indtægtskilder ved at udvikle aktiviteter som 
lystfiskeriturisme eller fødevarerelaterede virksomheder såsom restauranter, 
som er relateret til den primære fiskeriaktivitet, opstartsstøtte til unge fiskere 
til erhvervelse af det første fiskerfartøj eller investeringer om bord med for-
målet at øge fiskerfartøjers energieffektivitet.

• Mikrokredit er mindre lån, der gives til folk, der i nogle tilfælde er udelukket 
fra finansielle tjenesteydelser. Ofte leveres de for en kortsigtet periode og med 
ingen eller lave krav om sikkerhedsstillelse. Et eksempel kan være lån til fiskere 
til at købe selektive fangstredskaber for at forbedre merværdien eller kvalite-
ten af de fangede fisk eller projekter inden for rammerne af lokalsamfundenes 
lokale udviklingsstrategier.
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• Garantier indebærer, at der gives garanti til en långiver, for at deres kapital vil 
blive tilbagebetalt, hvis en låntager misligholder et lån. Dette kunne åbne for 
adgang til kommercielle lån til investeringer, som långivere ellers anser som 
for risikable, såsom innovationsprojekter i forarbejdnings- eller i akvakultur-
sektoren eller i forbindelse med bevarelse af havets biologiske ressourcer.

• Egenkapital indebærer, at der investeres kapital i en virksomhed til gengæld 
for helt eller delvist ejerskab af virksomheden; egenkapitalinvestoren kan 
påtage sig en vis ledelseskontrol over virksomheden og kan få del i virksom-
hedens overskud. Egenkapitalen kan investeres på forskellige stadier i en 
virksomheds livscyklus, men offentligt støttet egenkapital er mest brugt i de 
tidlige stadier som seed- og startkapital. Afkastet af investeringen afhænger 
af virksomhedens vækst og rentabilitet. Det indtjenes, når investoren sælger 
sin andel af virksomheden til en anden investor (’udgang’), eller via en børsin-
troduktion (IPO). Det er mest sandsynligt, at egenkapital er relevant i forhold 
til højrisikovirksomheder og potentielt højvækstvirksomheder, for eksempel 
virksomheder der afprøver innovative bæredygtige teknologier inden for 
akvakultur- eller forarbejdningssektoren. 

Finansieringsinstrumenter kan også blive tilbudt i kombination med tilskud og an-
dre former for støtte. Det er ofte nødvendigt at forbedre projekters ‘investerings-
parathed’ som en forudsætning for at tiltrække investeringsfonde. Rådgivning og 
anden støtte kan finansieres gennem tilskud fra EHFF.

Finansieringsinstrumenter, medfinansieret af EHFF, kan bidrage til den langsigtede 
udvikling og variation af investeringsmuligheder ved at støtte projekter på områder, 
hvor investeringsniveauet ofte ikke har været optimalt samt stimulere udviklingen 
af kommercielt levedygtige projekter og derved skabe nye markedsmuligheder. 
De kan også skabe muligheder for investorer og finansielle formidlere. Adgang til 
finansiering har typisk været dyrere og vanskeligere for virksomheder i fiskeri- og 
akvakultursektoren. I mange medlemsstater anses sektorerne af banker og andre 
finansielle institutioner at udgøre en høj risiko i forhold til udlån og adgang til kre-
dit. Imidlertid kan nogle projekter blive mere attraktive investeringer på grund af 
den offentlige sektors deltagelse i finansieringsinstrumenter og den medfølgende 
risikodeling.
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Få flere oplysninger 

EHFF: forordning (EU) nr 508/2014 af Europa-Parlamentet og af Rådet d. 15. maj 2014 om Den 
Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr 2328/2003, (EF) nr. 
861/2006, (EF) nr 1198/2006 og (EF) nr 791/2007 og forordning (EU) nr 1255/2011 af Europa-Parla-
mentet og Rådet. EUT L149 fra d. 20. maj 2014.

Få en reference-guide til forvaltningsmyndigheder om finansieringsinstrumenter i ESIF programmer: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/fi_esif_2014_2020.pdf

Få information om ex-ante evaluerings metoden for finansieringsinstrumenter:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/

Link til “fi-compass” hjemmesiden, platformen for rådgivning om 
finansieringsinstrumenter under ESIF:
http://www.fi-compass.eu/

For mere information om Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds forordning og 
de øvrige europæiske struktur- og investeringsfondes forordninger, herunder gennemførelsesretsakter 
og delegerede retsakter:
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/index_da.htm

Få information om statsstøttereglerne for fiskeri og akvakultur:
http://ec.europa.eu/fisheries/state_aid/index_da.htm
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