
Til interesserede virksomheder 
i seafoodsektoren        

Nykøbing Mors, 3. januar 2008   

Fremtidig råvareforsyning og forarbejdning  fiskeri og akvakultur i 
Asien/Østen   

Har du lyst til at høre om mulighederne for at løse, helt eller delvist, din virksomheds råva-
reforsyning og/eller råvareforarbejdning fra Vietnam og Bangladesh eller råvareforsyning 
kombineret med råvareforarbejdning?  

Med Danidas B2B program, som i Asien opererer i Bangladesh og Vietnam, har man som 
virksomhed mulighed for at indgå i et strategisk partnerskab med en ligestillet lokal partner 
med økonomisk støtte fra Danida i en treårig periode. Støtten kan maksimalt udgøre DKK 
5 mio. og dækker rejseudgifter, lønudgifter, træningsudgifter og meget mere primært til 
den danske partner.  

Kravet fra Danida er, at man skal være indstillet på at indgå i et længerevarende samarbej-
de med en lokal partner fra et af de to lande og udvikle en forsyningsplatform, en produk-
tionsplatform eller en kombination af begge.  

Der planlægges en rejse til Vietnam i medio juni måned 2008 mhp. at besøge en række af 
potentielle partnere i landet for at se på de mange muligheder, Vietnam byder seafoodbran-
chen på. Rejsen starter med et besøg på Sydøstasiens største fiskerimesse Vietfish , som 
foregår i Sydvietnam i Ho Chi Minh City (Saigon) i perioden 12. - 14. juni 2008.   

Vi inviterer til et uforpligtende informations gå-hjem-møde tirsdag den 12. februar kl. 
16.00 på Nordsøcentret, hvor vi vil informere om detaljer i Danidas B2B program, forret-
ningsmulighederne i Vietnam og Bangladesh og om indholdet af besøgsrejse til Vietnam i 
2008.   

Tilmelding og yderligere information kan fås ved henvendelse til: Maritimt Vækstcenter: 
info@fiskeviden.dk

   

Tid:  Tirsdag den 12. februar 2008 kl. 16.00  

Sted: Nordsøcentret, Willemoesvej 2, 9850 Hirtshals  

Øroddevej 80 

7900 Nykøbing Mors  

T: 9759 1188 

M: 5137 0685 

E: jorn@ddsc.dk  

W: www.ddsc.dk 

http://www.ddsc.dk


Folkene bag:  

Jørn Hodal, Direktør, Det Danske Seafood Center, Nykøbing Mors. Det danske Seafood 
Center blev etableret ultimo 2006, og har til hovedopgave at servicere den danske fiskein-
dustri i videste forstand.Jørn Hodal er tidligere afdelingsleder ved DIFTA, Nordsøcentret 
og var en periode chef for instituttets afdeling i Singapore. Har desuden drevet egen reje-
farm i Malaysia.  

Lars Jøker, Maritimt Vækstcenter. I perioden 1996-2006 har Lars arbejdet internationalt 
som chefrådgiver for Danida med fiskeri- og akvakulturudvikling først i Mozambique 
1996-2000 og herefter i Vietnam 2000-2006. Lars vendte tilbage til Danmark i sommeren 
2006 og har påtaget sig opgaven at lede Teknologisk Instituts engagement på fiskeri og 
akvakulturområdet med base på Nordsøcentret.   

Lars Siggaard Andersen. Indehaver af Andersen Consult ApS. Har 12 års erfaring inden 
for etablering af kommercielt baserede samarbejder i udviklingslande i Asien i tæt samar-
bejde med Danida. Lars deltager som projektudvikler og projektkoordinator ift. Danidamu-
lighederne.     

Med venlig hilsen     

Jørn Hodal 
Direktør, Cand. scient. 


