
COVID-19   
Corona-krisen koster på bundlinjen

Dette nyhedsbrev er lidt særligt og bærer præg af, at ting-
ene ikke er, som de plejer at være. Corona-krisen har gjort, 
at alt er vendt på hovedet, og at både myndigheder og 
berørte erhverv arbejder sammen for at finde løsninger, 
der kan afbøde de økonomiske konsekvenser af krisen. 
Konsekvenser, som ingen kender omfanget af endnu.

Det gælder også for fiskeriet, der står over for endnu en 
udfordring. Markedet for fiskeriprodukter står i stampe, 
og det koster på bundlinjen for den enkelte fisker. Krisens 
omfang har fået EU-Kommissionen til at tage affære og 
fremlægge en række tiltag, der skal holde hånden under 
fiskeriet.

Alle lande i EU er mere eller mindre lukket ned, og der er 
indført skrappe krav til, hvilke virksomheder der må holde  
åbent, og hvor mange mennesker der må samles ad gang-
en. Foranstaltningerne har stor betydning for fiskeri- 
erhvervet, som i høj grad lever af at sælge sine produk-
ter til hoteller, restauranter og cateringvirksomheder.  
Markedet er mere eller mindre lukket ned overalt i Europa, 
hvilket gør det meget vanskeligt at få det hele til at hænge 
sammen.

Fiskerierhvervet styrtbløder ikke endnu, men der skal og 
må findes løsninger, hvis sektoren på den anden side af 
corona-krisen, bare skal se nogenlunde ud, som vi kender 
den i dag.

I Danmark ser det pelagiske fiskeri efter sild og makrel lige 
nu ud til at klare skærene nogen tid endnu. Sild og makrel 
er fortsat efterspurgt af forbrugerne og kan købes i super-
markederne, som fortsat holder åbent i hele EU.

Det demersale fiskeri og især fiskeriet efter højkvalitets- 
produkter lider derimod voldsomt under den manglende 
efterspørgsel fra især Sydeuropa. En situation, som 
desværre ikke løses ved, at Danmark måske gradvist åb-
ner for mere normale tilstande efter påske. Vi har allerede 
nu været vidne til, at højkvalitetsprodukter er endt i foder-
produktionen. Op til 95 procent af de danske højkvalitets- 
produkter eksporteres nemlig til Sydeuropa. Derfor ar-
bejder det danske fiskerierhverv ikke kun sammen med 
de danske myndigheder om at finde løsninger, men også 
sammen med det europæiske fiskeri og EU’s institutioner 
om at finde løsninger, som kan komme fiskerierhvervet til 
gode i den kommende svære tid.
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DANSK INDSATS   
Særlig task force 
for fiskeriet

At corona-krisen kan mærkes i fiske- 
riet, ved de danske myndigheder 
godt. Derfor er der nedsat en task 
force i Miljø- og Fødevareministeriet, 
som hurtigt kan behandle alle sager, 
der vedrører corona og fiskeri. 

Egentlig er det Erhvervsministe- 
riet, der har den overordnede opgave 
med at sikre erhvervslivet under co-
rona-krisen, og de har løbende taget 
initiativ til hjælpepakker. Den opgave 
har de stadig, men de skal vide, hvem 
de skal gå til, når det handler om fiskeri.  
Derfor er der nu dedikerede fiskeri- 
politiske medarbejdere sat på op-
gaven, som skal sikre overblik, og 
at der er taget højde for alle vinkler. 
For fiskerierhvervet har særlige ud-
fordringer og forhold, som det er vig-
tigt hurtigt at kunne behandle. Bl.a. 
Danmarks Fiskeriforening har alle- 
rede flere gange skrevet til forskellige 
ministre. 

- Corona-krisen har store konse-
kvenser for dansk fiskeri, og selvom 
regeringens hjælpepakker er en god 
håndsrækning, så er fiskeriet helt sin 
egen; erhvervet har brug for særlige 
initiativer. Derfor er det vigtigt, at  
ministeriet har nedsat en task force, 
der har øje for fiskeriets udfordringer. 
Vi er allerede i tæt kontakt med task 
forcen, siger Kenn Skau Fischer,  
direktør i Danmarks Fiskeriforening. 
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EU-HJÆLP   
Kommissionen fremlægger krisetiltag

Krisens omfang har fået EU-Kommissionen til at 
tage affære og fremlægge en række tiltag, der 
skal holde hånden under fiskeriet.

EU-Kommissionen har bl.a. lempet statsstøtte- 
reglerne midlertidigt og dermed banet vejen 
for nationale hjælpepakker, som dem vi har set 
den danske regering vedtage. Derudover øn-
sker EU-Kommissionen at de frie midler, der 
findes på EU-niveau, målrettes indsatsen for at 
afbøde konsekvenserne af coronavirusset. Det 
gælder også for midlerne i Det Europæiske Hav- 
og Fiskeriudviklingsprogram (EHFF). EU-Kom-
missionen har opfordret medlemsstaterne til 
at anvende ubrugte midler på tiltag, der kan 
hjælpe fiskeriet. Samtidig giver EU-Kommis-
sionen mulighed for at ændre det nuværende 
EHFF-program uden en forhåndsgodkendelse 
fra EU-Kommissionen. Endda med mulighed for 
en helt ny ordning i EHFF, hvor man gennem 
såkaldte gensidige fonde kan yde kompensation 
til fiskere, der er pressede på grund af corona. 

Danmarks Fiskeriforening hilser alle tiltag, der 
kan hjælpe fiskeriet gennem corona-krisen 
velkommen, og vi glæder os over, at fiskeriet er 
på radaren i EU-Kommissionen. 

EU-Kommissionens intentioner er ikke til at tage 
fejl af: De vil gerne hjælpe fiskeriet. Derfor ærg-
rer det os, at EU-Kommissionen ikke kommer 
helt i mål. Det er vores bekymring, at forslaget til 
revision af EHFF-forordningen ikke skruer på de 
rigtige skruer. Desværre er virkeligheden, at der 
ikke er nogen, der kan gennemskue, hvordan de 
såkaldte gensidige fonde fungerer og kan imple-
menteres i Danmark. Og så er vi lige vidt. Derfor 
er opfordringen fra Danmarks Fiskeriforening 
klar. Lad os få ændret EHFF-forordningen sådan, 
at det faktisk bliver muligt at hjælpe fiskeriet uden 
for meget administrativt bøvl. 

- Der er kort sagt brug for, at der kan oprettes en 
direkte støtteordning til fiskerne, og det kræver 
altså, at man går endnu grundigere til værks 
med revisionen af EHFF-forordningen, siger 
Ole Lundberg Larsen, underdirektør i Danmarks 
Fiskeriforening: 

- Det er derfor glædeligt, at Kommissionen har 
lanceret endnu en hjælpepakke så sent som den 
2. april. Nu må vi se, om den kommer bredere ud 
end den første. Det er altafgørende for den situa-
tion, som vi befinder os i lige nu.

Det europæiske fiskerierhverv står sammen

At Kommissionens fremlagte forslag 
ikke kan stå alene i bestræbelserne 
på at hjælpe fiskerierhvervet, har 
fået det europæiske fiskerierhverv 
til at rykke endnu tættere sammen. 

Sammenslutningen af de euro- 
pæiske producentorganisationer 
(EAPO) og de europæiske fiskeri-
foreninger (Eruopêche) har rettet 
fælles henvendelse til EU-Kommis-
sionen og gjort opmærksom på, 
at det er nødvendigt også at skrue 
andre steder end via EU’s fonde.

Helt konkret har man fra erhvervets 
side foreslået, at statsstøttereglerne 
lempes mere, end der lægges op til, 
og at fiskerne kan overføre op til 25 
procent af dette års kvoter til næste 
år. Alt sammen tiltag, som måske 
kan få erhvervet helskindet igennem 
krisen.

På europæisk niveau er man i tæt 
dialog med EU-Kommissionen om 
at finde fælles løsninger, som også 
kan komme fiskerierhvervet til gavn.
Det er endnu for tidligt at spå om, 

hvor vi lander, men noget tyder dog 
på, at man er klar over, at fiskeri-
erhvervet lider store tab i denne 
tid, og at EU’s programmer i første 
omgang ikke vil kunne komme 
erhvervet til gode i tilstrækkeligt 
omfang.

Kommissionens forslag til yderligere 
hjælp er et tegn på, at dialogen er 
effektiv og virkningsfuldt, men de 
nærmere bestemmelser, der knytter 
sig til forslaget, er afgørende for, 
om det gør en forskel.
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BREXIT   
Forhandlingerne sat bero

Lige som fiskeriet troede, at den største ud-
fordring nu og her, ville være forhandlingerne 
om det fremtidige samarbejde med Storbritan-
nien, kom corona-krisen og lukkede Europa ned. 
Siden den 18. marts, hvor Kommissionens chef-
forhandler Michel Barnier fremlagde første ud-
kast til et aftalekompleks, er forhandlingerne sat 
i bero – og intet tyder på, at de genoptages i den 
nærmeste fremtid.

London og Bruxelles er begge lukket næsten 
fuldstændigt ned, og det forlyder, at forhandlerne 
på begge sider har droppet at holde videokonfe- 
rencer. Det betyder, at den oprindelige frist for 
en fremtidig fiskeriaftale d. 1. juli meget vel kan 
komme i fare.

- Selvom fiskerierhvervet lige nu og her står over 
for større udfordringer end Brexit, er det fortsat 
vigtigt at huske på, at der kommer en tid efter  
corona-krisen, hvor erhvervet gerne skulle have 
de bedste betingelser for at komme økonomisk 
på fode igen, siger Svend-Erik Andersen, for-
mand for Danmarks Fiskeriforening:

- Det bekymrer mig derfor, at vi kan komme i en 
situation, hvor vi ikke når at få en aftale på plads 
med Storbritannien om det fremtidige sam- 
arbejde, hvilket vil betyde endnu større usikker-
hed for fiskerierhvervet. Ikke bare i Danmark, 
men i alle landene, som er afhængige af fiskeri 
i britisk farvand. Lige nu befinder vi os i en slags 
limbo, hvor fremtiden synes meget usikker. Jeg 
håber derfor, at man fra britisk og EU’s side, snart 
melder noget konkret ud om status og forvent-
ningerne til det videre forhandlingsforløb. Vi har 
behov for at vide, hvad der så kommer til at ske, 
slutter Svend-Erik Andersen.

For yderligere information
Thomas Kruse
Chefkonsulent 
Dansk Fiskeri i Bruxelles
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