
Folketingets Lovsekretariat København, den 29. april 2005
Sag: 789/ 111096

Folketinget har ved skrivelse af 12. april 2005 (spørgsmål nr. S 717) anmodet om min besva-
relse af følgende af Bjarne Laustsen (S) stillede spørgsmål:

Spørgsmål S 717:

"Vil ministeren redegøre for, hvilke initiativer han har taget, siden sin tiltræden og rundtur til 
de nordjyske havnebyer for at sikre arbejdspladser indenfor fiskeri- og fiskeindustrien, når det 
drejer sig om den af EU indførte mindstepris på laks?"

Svar:

Regeringen har arbejdet hårdt for at undgå ubegrundede importforanstaltninger mod laks fra 
Norge, Chile og Færøerne. Dette er konkret sket gennem indbringelse af safeguardforanstalt-
ningerne for Rådet. Foranstaltningerne forventes som følge af denne indsats at bortfalde. 

Beklageligvis ser det ud til, at Kommissionen i stedet påtænker at indføre en midlertidig anti-
dumpingtold for norsk laks. Regeringen vil her se kritisk på foranstaltningerne og kræve fuld 
åbenhed om beregningsgrundlaget, før der træffes en beslutning om nye restriktioner. Kom-
missionen kan dog selvstændigt indføre disse midlertidige foranstaltninger.

Jeg ser med stor alvor på de beskæftigelsesmæssige konsekvenser, sagen kan få for hele lakse-
sektoren. 

I den forbindelse vil jeg henlede opmærksomheden på, at fiskerisektoren i Danmark allerede 
får en betydelig støtte gennem FIUF ordningerne og gennem det særlige initiativ vedrørende fi-
skeriafhængige områder, som indgår i Regeringens regionale vækststrategi.

Ordningerne medvirker til at styrke hele sektorens konkurrenceevne og til at bevare arbejds-
pladser i alle udkantsområderne. Dette kommer også den nordjyske lakseindustri til gode.

Under FIUF blev der i 2004 givet tilsagn om støtte for mere end 200 mill. kr. Herunder blev ca. 
80 mill. kr. givet som tilskud til virksomheder inden for forarbejdning af fisk. Et tilsvarende 
beløb forventes anvendt i år.

Under den regionale vækststrategi er der afsat 20 mill. kr. fra FIUF midlerne og 25 mill. kr. fra 
landdistriktsprogrammet for en 3-årig periode (2004-06).

Hans Chr. Schmidt

/Erik Møller
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