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§5-høring af 18. marts 2020: Kommissionens forslag til ændringer af EU’s 

fonde som led i afbødning af effekterne af COVID-19 krisen. 

 

Hermed Danmarks Fiskeriforening PO’s og Danmarks Pelagiske Producentorganisations 

fælles bemærkninger til Miljø- og Fødevareministeriets høring af 18. marts om Kommissionens 

forslag til ændringer af forordningerne vedr. EU’s fonde. 

 

Det danske fiskerierhverv støtter ethvert initiativ, som kan medvirke til at bringe alle berørte 

sektorer igennem COVID-19 krisen uden at lide for store økonomiske tab. I den forbindelse er 

det for organisationerne bag dette høringssvar vigtigt at gøre det klart, at der skal etableres 

konkrete ordninger, der også kan hjælpe fiskerierhvervet igennem COVID-10 krisen.  

 

Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske Producentorganisation hilser 

Kommissionens forslag til ændringer til anvendelsesmulighederne i EU’s fonde velkomment – 

og støtter naturligvis op om muligheden for at yde finansiel støtte til små- og mellemstore 

virksomheder i den gældende situation. 

 

De økonomiske konsekvenser af COVID-19 krisen er allerede begyndt at slå igennem i dansk 

fiskeri. Det er ikke længere muligt i samme omfang som før krisen at afsætte høj-kvalitets 

konsumfisk på det europæiske marked. Restauranter og catering-firmaer rundt om i Europa 

lukkes ned. Det kan mærkes på afsætningen af fisk på de danske auktioner. Corona-krisen er 

en alvorlig trussel mod dansk fiskeri og de virksomheder og samfund, som er afhængige af 

fiskeriet. 

 

Der er desværre allerede nu eksempler på, at højkvalitetsfisk er endt i foderproduktionen. 

 

For de produkter, der indfryses, kan man allerede nu konstatere, at den samlede kapacitet er 

ved at være brugt op. Det skyldes ikke mindst, at frysekapaciteten i Kina er hårdt ramt af 

COVID-19 krisen. 

 

  

Miljø- og Fødevareministeriet 
Morten Holm-Hemmingsen 
Juliane Dreyer 
Karina Davidsen 
Birgitte Riber Rasmussen 
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På trods af, at det forsat er muligt at drive selve fiskeriet, er der store udfordringer i forhold til 

afsætning på verdensmarkedet. For en lang række fiskere lægger det vigende marked et stort 

pres på den enkeltes økonomiske situation. Det kan i sidste instans hindre fiskere i at kunne 

fortsætte i erhvervet.  

 

Det er derfor vigtigt, at de foranstaltninger, der foreslås, får virkning hurtigt og effektivt, og, at 

der ikke er unødige bureaukratiske og tekniske arbejdsgange, der forsinker udbetalingerne. 

 

Hvis der ikke gøres noget hurtigt, vil det med stor sandsynlighed betyde store tab for mange 

lokalsamfund, som er afhængige af fiskerierhvervet. 

 

På den baggrund synes Kommissionens håndsrækning både at være en håndsrækning til alle 

berørte sektorer og borgere i EU og samtidig en noget uambitiøs måde at håndtere krisen på. 

 

Fiskerierhvervet havde gerne set, at der i Kommissionens forslag også blev foreslået øgede 

muligheder for EU's medlemsstater til selv at beslutte, hvordan fondsmidlerne kan målrettes 

de enkelte sektorer. 

 

F.eks. er det meget uheldigt, hvis ikke man i Danmarks på nogen måde kan gøre brug for af 

de foreslåede ændringer i EHFF, med henvisning til, at vi i det nationale program ikke har 

”gensidige fonde for ugunstige vejrforhold, og miljøhændelser”. 

 

Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO har følgende konkrete forslag, som 

bør indtænkes i den samlede pakke: 

 

• Der er behov for at hæve loftet for anvendelse af ”de minimis” støtte til fiskeri, 

akvakultur- og forarbejdningssektoren (artikel 3.2 i Kommissionens forordning 

712/2014).  

 

• Statsstøttereglerne giver mulighed for at kompensere for ”helt specielt opståede 

forhold” (statsstøttereglerne art. 4.1.) Det foreslås at det tillades at give en sådan 

finansiel støtte via EHFF:  

 

Det bør være muligt at yde direkte oplægningsstøtte gennem EHFF, når der er tale om 

helt exceptionelle forhold – fx en folkesundhedskrise og deraf mistede 

erhvervsmuligheder for de berørte sektorer. 

 

• Det anbefales at udarbejde en tilføjelse til eksisterende interventionsbestemmelser 

således, at der bliver mulighed for at etablere en minimumprismekanisme organiseret 

af producentorganisationerne, hvor medlemsstaterne får mulighed for at bidrage til 

finansiering af omkostningerne til iværksættelse af minimumspriserne og til finansiering 

af selve aktiviteten. Forslag til en tilføjelse interventionsmekanisme kunne være: 
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I tilfælde af alvorlige markedsforstyrrelser pga. sundhedsmæssige, helbredsmæssige 

eller epidemiske kriser kan medlemsstaten ekstraordinært beslutte at etablere højere 

interventionspriser (i forhold til nuværende bestemmelser) for en periode på højst 6. 

måneder. 

 

• Der vil også være behov for at, at der afsættes tilstrækkelige midler til at støtte 

producentorganisationers arbejde. Producentorganisationer finansieres primært 

gennem en afgift af medlemmernes omsætning, hvorfor den nuværende situation vil få 

store konsekvenser for PO’ernes mulighed for facilitere og støtte implementeringen af 

den fælles fiskeripolitik. 

 

• Inden for rammer af den fælles fiskeripolitik, har fiskere i dag mulighed for at overføre 

op til 10% af dette års kvote til næste år. Denne mulighed bør udvides til 25% for alle 

arter og på fartøjsniveau. Tiltaget er omkostningsfrit og vil i væsentlig grad medvirke til 

at tage presset ud af markedet og i den enkelte fiskers økonomi. Tilsvarende 

mekanismer har tidligere været anvendt med succes, bl.a. i forbindelse med 

embargoen imod Rusland  

 

• I forhold til ændringerne af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling er det vigtigt at 

fonden kan yde støtte til driftskapital gennem fx kassekredit til små- og mellemstore 

virksomheder. Det er et stort ønske for Fiskerierhvervet, at fiskeriet prioriteres i denne 

ordning, da fiskeriet spiller en stor rolle i forhold til at sikre vækst og beskæftigelse i alle 

landets regioner, hvilket er i tråd med formålet bag Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling. 

 
Det anbefales at Danmarks foreslår, at der på baggrund af ovenstående forslag, udarbejdes 

forslag inden for rammerne af de enkelte fonde, som målrettes de enkelte sektorer og 

konsekvenserne af den nuværende krise. Det har tidligere været muligt i Kommissionens 

forslag til hasteforanstaltninger ved udsigten til et hårdt Brexit. Noget lignende bør bringes i 

spil i den nuværende situation. 

 

Elles kan vi meget vel risikere en uoverskuelig krise, hvis konsekvenser ingen på nuværende 

tidspunkt kender omfanget af. 

 

Den danske regering er gået forrest og har givet garantier til de dele af dansk erhvervsliv, som 

mister indtægter i kampen om at inddæmme Corona virus. Det samme bør EU-systemet gøre. 

Det er nu, der skal handles. 
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Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske Producentorganisation ser frem til den 

videre dialog om anvendelsen af de enkelte støttemuligheder. Også de muligheder, som ikke 

vedrører direkte økonomisk støtte til fiskerne, men som skal findes gennem justeringer af den 

eksisterende fiskeriregulering. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske Producentorganisation 

 

 


