
 
 

Fra formanden til medlemmerne vedr. formandsskifte. 
 
 
Kære medlemmer. 
 
Jeg er af den opfattelse, at vi i AquaCircle nu har nået en fase, hvor der er andre der kan gøre 
det bedre som formand end undertegnede. 
Dels grundet, at jeg i forvejen har meget travlt i den virksomhed -  UNI-Aqua A/S, hvor jeg får 
min løn, og har mit primære virke, men ikke mindst fordi, vi nu har nået en fase, hvor der er 
brug for en med mere erfaring på den politiske arena. 
Dette forelagde jeg på sidste styregruppe møde, hvor der var fuld enighed om at Karl Iver 
Dahl Madsen, var den rette til at sidde i stolen fremover.  
 
 
Det er i de 1½ år AquaCircle har eksisteret, lykkedes at få en fungerende organisation op at 
stå, hvor Jesper i det daglige sørger for at tingene kører. 
På en række områder har foreningen været en succes, der er ingen tvivl om at AquaCircle i høj 
grad har medvirket til at skabe stærkere relationer og forbindelser mellem de forskellige 
aktører i branchen, såvel inden for de enkelte faggrupper som grupperne imellem.  
Der er med andre ord sket en betydelig netværks dannelse, som var et af formålene, om end 
ikke i egentlige netværksgrupper – nok fordi at den struktur ikke helt passer til branchen. 
 
Ikke mindst er der grund til at fremhæve succesen med rækken af temadage, der har været 
arrangeret i samarbejde med Dansk Akvakultur, hvor der har været et deltager antal, der 
overgår hvad man ellers har set i branche i mange år - om nogen sinde.  
Netop disse arrangementer har virket som et særdeles stærkt værktøj i relation til at skabe 
dialog parterne imellem. Her vil jeg sende en særlig tak til Martin Vestergaard, der sammen 
med Jesper har været driver på en del af disse arrangementer 
 
Et for industrien vigtigt initiativ, har været det fælles salgsfremstød, hvor mindre virksomheder 
der ikke har mulighed for egen stand på de store og mindre store internationale messer, 
gennem AquaCircle nu kan deltage på en fælles stand. - Faktisk har også en del af de lidt 
større virksomheder der ellers har egen stand  bakket op om dette initiativ, hvilket har 
medvirket til at realisere dette initiativ økonomisk. Tak for det. 
 
 
Der er dog andre områder, hvor det ikke helt går efter de oprindelige forventninger. 
 
Der var i udgangspunkt lagt op til at AquaCircle skulle have betydelig indflydelse på hvorledes 
støtte midler til akvakultur sektoren fremover skulle fordeles, og hvilket arbejde der skulle 
prioriteres. Her har vi hidtil ikke opnået den ønskede indflydelse. 
 
Ligeledes var der forventning om at AquaCcircle kunne fungere som omdrejningspunkt hvor 
institutioner/universiteter og private virksomheder kunne mødes og i regi af AquaCircle og i 
samarbejde definere projekter, der ville være til størst mulig gavn for industrien.  
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Her må man blot erkende, at dette ikke i realiteten er hvad flertallet af medlemmerne reelt har 
ønsket, idet det ser ud til at medlemmerne foretrækker at gå egne veje, og stort set alle 
projektoplæg bliver kørt uden om AquaCircle. Det gælder såvel fra de institutioner, der ellers 
var initiativtagere til AquaCircle, som fra de fleste andre medlemmer, med enkelte 
undtagelser.  
Her bør DHI fremhæves som en institution der har forsøgt at følge foreningens ånd, og bane 
vej med et godt eksempel, og forsøgt at få deres projekter integreret med den øvrige industri. 
 
På det sidste styregruppemøde diskuterede vi bl.a. i lyset af ovenstående AquaCircles fremtid, 
og vi blev enige om at den rigtige formand nu ville være Karl Iver Dahl Madsen, der altid har 
brændt for Akvakultur, og nu måske er mere aktuel end nogen sinde.  
Han har altid været en del af branchen, men ikke mindst er han efter min mening med årene 
blevet mere og mere hele industriens Karl Iver, med et sind der synes mere åben end nogen 
sinde for hvad der ellers rører sig i branchen. 
 
Der er ingen tvivl om at han kan være en god formand for AquaCircle, og at han kan 
repræsentere hele industrien på loyal og objektiv vis. 
 
Ikke mindst har han den erfaring og det gå-på-mod, også på den politiske scene, der skal til 
for at sikre at AquaCircle også får den indflydelse på hvorledes de midler, der tildeles vores 
branche, håndteres, - i overensstemmelse med den rolle som AquaCircle oprindelig var 
tiltænkt og på hvilket grundlag AquaCircle reelt er etableret. 
Der er gennem tiden blevet uddelt et meget stort antal millioner til udvikling af akvakultur i 
Danmark. Vi har som brancheorganisation en pligt til at søge indflydelse på at pengene bruges 
der hvor visionerne og evnerne er til at udvikle branchen.   
 
 
Håber at i alle vil bakke op omkring Jesper og Karl Iver i deres virke for AquaCircle. 
 
Hilsen 
 
Bent Urup 
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