
 

Invitation til Dansk Akvakulturs workshop om andre arter 

Den 17. oktober 2007 på Ferskvandscentret i Silkeborg 

 

 
Til: Dansk Akvakulturs medlemmer, Dansk Fisk, AquaCircle, DFU, m.m. 

 

 
Jeg vil hermed gerne invitere til deltagelse i Dansk Akvakulturs workshop om 

udvikling af andre arter i dansk fiskeopdræt.  
 

Det fremgår af både Dansk Akvakulturs ”Strategi 2015” og regeringens handlingsplan 
for fiskeri og akvakultur, at der er store forventninger til produktionen af ”andre arter”. 
Målsætningen for 2015 lyder således på 10.000 tons. 

 
Det er ambitiøst, men området udviser stor vækst, om end det sker fra et lavt leje. I 

2003 blev der produceret 464 tons, og i 2005 var produktionen steget til 821 tons - 
en stigning på hele 77 %.  
 

Selvom væksten således er høj, er der endnu lang vej til målet - og vi må forvente, at 
vejen er stenet og ujævn. Vist byder ”andre arter” på en række muligheder, herunder 

for eksempel mindre konkurrence, øget risikospredning og (måske) højere priser. Men 
der er bestemt også en række risici - fx sygdomme og afsætning.  
 

Der vil være gode muligheder for at understøtte udviklingen med midler fra den 
Europæiske Fiskerifond, og Dansk Akvakultur ønsker at også at tage ansvar for 

udviklingen. Vi kan nemlig kun realisere målsætningen, hvis vi samler alle gode 
kræfter: Foderfirmaer, opdrættere, fabrikker, forskere, udstyrsleverandører etc.  
 

Vi kick-starter processen med en workshop, som har til formål at kaste lys over tre 
centrale spørgsmål: 

 
1. Hvilke arter skal vi satse på 
2. Hvad er de væsentligste barrierer og muligheder? 

3. Hvad skal der til for at øge produktionen? 
 

Opgaven på dagen er at udarbejde input til et idékatalog til, hvordan målet kan nås, 
hvad der skal prioriteres og hvor energien skal lægges.  Kataloget vil tjene som 
inspiration og pejlemærke for erhvervet generelt og for Dansk Akvakultur. 

 
Program for workshoppen er vedlagt dette brev, og har du et bud på svarene, vil det 

glæde os at se dig på Ferskvandscentret den 17. oktober 2007. 
 
Tilmelding senest den 10. oktober Linda Busack på mail Linda@danskakvakultur.dk 

eller telefon 89 21 22 60 
 

Med venlig hilsen, 
 

Dansk Akvakultur 
 
 

Jacob Bregnballe 

mailto:Linda@danskakvakultur.dk

