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§5-høring af 3. april 2020: Kommissionens forslag til ændring af forordningerne om den
Europæiske Hav og Fiskerifond (EHFF) og den fælles markedsordning for fiskevarer og
akvakulturprodukter for så vidt angår særlige foranstaltninger til at begrænse virkningerne af COVID-19 udbruddet i fiskeri- og akvakultursektoren. Kommissionens forslag
til ændringer af forordningerne vedr. EU’s fonde.
Hermed Danmarks Fiskeriforening Producent Organisations (DFPO) og Danmarks Pelagiske
Producentorganisations (DPPO) bemærkninger til Miljø- og Fødevareministeriets skriftlige høring af 3. april om Kommissionens forslag til ændring af forordningerne om den Europæiske Hav
og Fiskerifond (EHFF) og den fælles markedsordning for fiskevarer og akvakulturprodukter for
så vidt angår særlige foranstaltninger til at begrænse virkningerne af COVID-19 udbruddet i
fiskeri- og akvakultursektoren. Kommissionens forslag til ændringer af forordningerne vedr. EU’s
fonde.
Situationen omkring covid-19 er dybt alvorlig. Det vigende verdensmarked for fiskeriprodukter
sætter dybe spor i fiskeriet, og presser økonomien i fiskeriet til det yderste. Det pres kan blive
så stort, at danske erhvervsfiskere må give op og permanent indstille fiskeriet. Det betyder et
tab af arbejdspladser og vigtige eksportkroner. Derfor er ethvert tiltag, der kan hjælpe dansk
fiskeri gennem den folkesundhedskrise, vi befinder os i velkomment. Både af hensyn til den
enkelte fisker. Men også af hensynet til Danmarks økonomi og de områder i Danmark, hvor det
er afgørende, at fiskeriet bidrager til beskæftigelsen.
DFPO og DPPO mener, at EU-Kommissionens fokus på oplægningsstøtte, der giver den enkelte fisker mulighed for at indstille fiskeriet i en periode, er et skridt i den rigtige retning. DFPO
og DPPO hæfter sig ved og glæder sig over, at det er besluttet at hæve medfinansieringssatsen
fra 50% til 75% sådan, at det bliver billigere for medlemsstaterne at anvende ordningen. I den
forbindelse lægger DFPO og DPPO vægt på, at en dansk støtteordning bliver så administrativ
let som muligt sådan, at der hurtigt kan ydes støtte til trængte fiskere. Det er DFPO’s og DPPO’s
ønske at udformningen af en konkret oplægningsordning sker i tæt dialog med erhvervet.
DFPO og DPPO er ligeledes positive overfor de mere fleksible rammer for allokering af ressourcerne på det nationale EHFF-program. I den forbindelse er det et klart ønske fra DFPO og
DPPO, at en eventuel revision af det danske EHFF-program i højere grad målrettes fiskerierhvervet henset til den alvorlige markedssituation, der følger af covid-19. Eksempelvis mener

DFPO og DPPO, at de ubrugte midler, der kan findes på en ordning som eksempelvis vandløbsrestaurering bør kanaliseres over til erhvervet for at sikre, at covid-19-krisen får mindst mulig
betydning for fiskerierhvervet og dermed for beskæftigelsen i Danmark.
Hvad angår muligheden for oplagring af fisk, vurderer DFPO og DPPO, at denne støttemulighed
reelt har begrænset anvendelsesmuligheder. Det skyldes for det første, at der kan opstå en
uhensigtsmæssig markedssituation, når de opbevarede fisk på et tidspunkt, skal på markedet,
vil udbuddet af fiskeriprodukter forventeligt øges betragteligt i den periode. Et øget udbud vil alt
andet lige presse markedsprisen, og medføre en lavere indtægt for den enkelte fisker. Man kan
derfor risikere at skubbe problemet med fiskeriets indtjening foran sig. Den fulde effekt af covid19 krisen på det globale marked for fisk er fortsat ukendt, DFPO og DPPO finder det derfor
vigtigt at fastholde muligheden for oplagring som et værktøj til beskyttelse af sektoren. Under
den forudsætning, at en sådan ordning anvendes indenfor helt afgrænsede produkttyper, med
stor omtanke og med en grundig forudgående dialog med erhvervet.
I forhold til fiskeriets indtjening, mener DFPO og DPPO, at det er formålstjenstligt at kigge nærmere på at udvide den nuværende mulighed i Grundforordningen for 10% år-til-år fleksibilitet for
alle kvoter således, at der for 2020 kan overføres op til 25% af den samlede årsmængde og på
samme måde at mulighederne for at låne af kvoterne for 2021 udvides. Denne ordning er i
modsætning til oplagring omkostningsfri og ikke indgribende i markedsdynamikkerne. Tværtimod sikrer den forbrugeren et bedre produkt og fiskeren en bedre pris for den fangede fisk.
Endelig opfordrer DFPO og DPPO Regeringen til hurtigst muligt at foretage de ændringer af det
danske EHFF-program, der skal til for at sikre, at EHFF-midlerne i højere grad anvendes til at
hjælpe fiskerierhvervet igennem covid-19-krisen.
Med venlig hilsen
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