
Spm. nr. S 2081

Til fødevareministeren (6/2 04) af:

Erik Mortensen (S):

»Vil ministeren redegøre for forskellen på den situation, hvor det i 1991 var muligt at gennemføre en statsstøttet 

låneomlægning i landbruget, sammenholdt med den begrundelse ministeren giver for ikke at kunne gennemføre en 

lignende omlægning for fiskerierhvervet?«

Begrundelse

Spørgsmålet stilles i forlængelse af ministerens oversendelse af notater fra Fiskeribanken (5. februar 2004), jf. FLF alm. 

del - bilag 492 samt spørgsmål nr. S 1717.

Svar (18/2 04)

Fødevareministeren (Mariann Fischer Boel):

Formålet med landbrugets refinansieringsordning i 1991 var at give alle jordbrugere, som havde økonomisk 

overlevelsesevne, mulighed for at opnå en rentelettelse ved at tillade refinansiering af realkreditlån samt andre lån med 

høj rente. Rentelettelsen blev opnået ved, at staten overtog debitorforpligtelsen på den del af jordbrugernes hidtidige lån, 

der blev refinansieret, mens jordbrugerne påtog sig debitorforpligtelsen på nye lavere forrentede lån.

Ved en konverteringsordning for fiskeribanklån tænkes pt. på en mulighed for fiskerne for at indfri lån til de 

bagvedliggende obligationers parikurs i stedet for den markedsbestemte kurs over pari. For et antal fiskere, som har lån 

svarende til ca. 7% af den samlede udlånsrestgæld i Fiskeribanken, vil indfrielse af et fiskeribanklån udløse et betydeligt 

kurstab, idet obligationerne bag lånene bærer en nominel rente på 9-10 pct., hvor den aktuelle markedsrente er 4,5-5 pct.

Størrelsen af den nominelle rente på obligationerne relaterer sig især til tidspunktet for udbetalingen af lånet. En ordning 

som den foreslåede vil derfor især henvende sig til låntagere, der har fået udbetalt lån i en bestemt periode, og således 

ikke understøtte eventuelle overordnede ønsker om en målrettet strukturtilpasning i flåden.

Gennemførelse af en konverteringsordning vil som tidligere anført forudsætte tilførsel af de nødvendige statsmidler og 

forudsætte godkendelse i EU-kommissionen, en godkendelse der næppe kan opnås på grund af statsstøttereglerne.
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