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VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere

Dannmarks Fiskeriforenings Uddannelseskasse
Uddannelse

1. Tilskud til lærlingelønninger 3.450 3450 Ej statsstøtte

I alt uddannelse 3.450 3450

EUC Nordvest/Danmarks Fiskeriskole
Uddannelse

2. Pædagogisk administration og opfølgning af 

lærlingepraktik 1.470 1400 Ej statsstøtte

I alt uddannelse 1.470 1400

3F Fiskernes Landsklub
Uddannelse

3.Pædagogisk administration og opfølgning af 

efteruddannelse 673 673 Ej statsstøtte

I alt uddannelse 673 673

TUR Uddannelse
Uddannelse

4. Koordinering af efteruddannelse 100 100 Ej statsstøtte

I alt uddannelse 100 100

Danmarks Fiskeriforening
Afsætningsfremme

5. Industri til konsum 2.000 10 GF.16

I alt Afsætningsfremme 2.000 10

Se noter på næste sider
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Note 1

Ansøgning om tilskud til Danmarks Fiskeriforenings uddannelseskasse til aflønning af 

lærlinge for 2009.

Formålet med lærlingeprojektet er at være med til at sikre generationsskiftet i dansk fiskeri.

Baggrunden for at gennemføre lærlingeuddannelsen i regi af Danmarks Fiskeriforenings uddannelses-

kasse er at være med til at sikre, at alle typer fiskeri tilgodeses af projektet. Det er baggrunden for, 

at lærlinge er ansat af Danmarks Fiskeriforenings uddannelseskasse, idet det så er muligt at den enkelte 

lærling i sine tre praktikperioder kommer til at opleve forskellige typer fiskeri.

I praktikperioden betaler skipperne en væsentlig del af lærlingens løn, skoleperioden betales dels af 

AER-midler dels af Danmarks Fiskeriforenings uddannelseskasse og ferieperioder betales fuldt ud af 

Danmarks Fiskeriforenings uddannelseskasse.

Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke påvirker konkurrenceforholdene

Note 2

Ansøgning om støtte til  pædagogisk administration af lærlingeuddannelsen og opfølgning af

praktikpladser

EUC NordVest/Danmarks Fiskeriskole skal herved søge Fiskeafgiftsfonden om støtte til administration 

af lærlingeuddannelsen og opfølgning af praktikpladsaftaler.

Formålet med projektet er at administrere uddannelsen af fiskerilærlinge, hvor konsulenterne varetager

det pædagogiske ansvar under lærlingenes praktikperioder og opfølger praktikpladsaftaler, herunder

at fremskaffe det nødvendige antal praktiksteder samt sikre, at den relevante oplæring finder sted.

En væsentlig del af aktiviteten er opsøgende aktiviteter over for fartøjsejere i hele Danmark for at sikre

dels et godt kendskab til lærlinge i hele landet, dels at alle fiskerityper er repræsenteret blandt praktik-

steder. Skolen har skiftet navn, da der er sket en fusion af EUC NordVest og Danmarks Fiskeriskole pr. 

1. jan. 2009. Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke påvirker konkurrenceforholdene
Tillæg til note 2 i forbindelse med ændringer i budgettet

Udviklingen i omkostninger ved projektet viser, at der kan ske en nedsættelse fra 1470 t. kr til 1400 t. kr i 2009.

Note 3

Ansøgning om støtte til  pædagogisk administration og opfølgning af efteruddannelse.

3F Fiskernes Landsklub søger herved Fiskeafgiftsfonden støtte til pædagogisk administration af 

og opfølgning med efteruddannelse af aktive erhvervsfiskere.

Dette er blevet en mere væsentlig aktivitet, da der stilles stadig flere krav 

om at fiskere, der gennem flere år har været i erhvervet får ajourført deres tidligere

uddannelser og/eller får gennemført nye uddannelser for at opretholde deres erhverv.

Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke påvirker konkurrenceforholdene.

Note 4

Ansøgning om tilskud til efter- og videreuddannelse.

TUR Uddannelse søger om støtte til koordinering af efteruddannelser for at sikre en sammenhæng 

mellem uddannelser for mandskab om bord i fiskefartøjer og skipperskolernes tilbud.

Herudover varetager  TUR Uddannelse vejledning af kommende og nuværende fiskere mht. 

uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder.

Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det ikke påvirker konkurrenceforholdene



Note 5 

Ansøgning om støtte til Projekt Industri til konsum

Danmarks Fiskeriforening skal søge Fiskeafgiftsfonden om tilskud til projekt "Industri til konsum.

Projektets formål er at afdække markedet for konsumanvendelse af industriarter, i første omgang

tobis og brisling.

Ud fra et fiskeri med et chartret frysefartøj skal der afdækkes mulighed for afsætning af industriarterne

på verdensplan, dels som bulkvare til brug i områder af verden med behov for relativ billige

fødevarer, dels som mere forædlede fødevarer.

I forbindelse med en tidligere udarbejdet handlingsplan for anvendelse af industriarter til konsum, er der

lavet forskellige forsøgsopskrifter på denne anvendelse og de blev afprøvet på gæsterne ved 

Danfish 2005 med en meget positiv respons fra messens besøgende fra såvel indland som udland.
Tillæg til note 5 i forbindelse med ændringer i budgettet

Projektet løber til medio 2010 og sammenholdt med den forventede nedgang i produktionsafgifter er 

tilskuddet ændret, og der forventes ansøgt om bevilling i 2010.


