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Selv om det koster op til fire gange så me-

get at køre halm over grænsen til Tyskland 

og holland, er det en bedre forretning end 

at sælge til dansk energiproduktion.

det er for dyrt at lave emballage, der 

kan holde fødevarer dybfrosne, og det er 

grunden til, at foodCultures læser ikke kan 

bestille frossen mad på nettet. 
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Børn ved ikke nok om, hvordan man skal 

passe de populære kæledyr. nu tilbyder or-

ganisationen 4h kurser, så de små kan få et 

kæledyrskørekort. 
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sagt!

fiske-prædikanten       

Jeg hader tirsdage. For det første er tirsdag et ualmindeligt grimt navn til en 
ugedag – det lyder jo næsten som tis. For det andet har større katastrofer i mit 
liv en tendens til at indtræffe på ugens anden dag, og for det tredje var tirsdag 
fiskedag, da jeg voksede op. Uge efter uge satte min mor forventningsfuldt 
den ene mere sofistikerede fiskeanretning efter den anden på bordet. Og hver 
tirsdag rynkede vi børn på næsen, mens min far manisk pirkede i maden og 
mumlede om forfærdelige kvælningsulykker forårsaget af fiskeben. At min mor 
gad, er mig en gåde. Vi har været verdenshistoriens mest utaknemmelige 
publikum.

I dag tæskeæder jeg fisk. Hele tiden. Jeg var nemlig så uheldig at 
falde med et ordentligt plask for en nordjyde af gammel fiskerslægt. 
Og i min svigerfamilie er fisk på middagsbordet en lige så naturlig 
ting som at trække vejret. Så jeg var nødt til at lære det. Men det 
var svært. Man skulle vænne sig til benene, farven, smagen, konsi-
stensen. Og den fedtede tilstand et større fiskegilde efterlader ens 
køkken i. Til gengæld er jeg blevet mange skønne madoplevelser 
rigere, selv om jeg aldrig bliver helt god til det der med at ud-
bene og kappe hoveder af. Derfor er jeg fiskeproducenterne 
yderst taknemmelig for, at de efterhånden laver så mange 
forskellige ’klar til brug-fisk’. Og jeg er tilsyneladende 
ikke den eneste, for fiskebranchen melder om stigende 
salgstal og horder af sundhedshungrende forbru-
gere, der kaster fisk i indkøbskurven. 

De seneste år er jeg så begyndt at prædike. 
Jeg finder hele tiden anledning til at nævne 
for vennerne, at det er en god ide at spise fisk 
to gange om ugen. Og på hvert eneste forældre-
møde foreslår jeg som den naturligste ting, at der 
skal serveres fisk til frittens børnecafé, mad-dag, 
sommerfest, kolonitur osv. osv. osv. Jeg taler om 
glæden ved fiske-måltider på den irriterende 
bedrevidende måde, man ellers kun kender fra 
eks-rygere, der liiige skal gøre opmærksom 
på, at tobakken dræber – og at røgen 
i øvrigt generer alle os andre på det 
ulideligste. 

Men se det i øjnene. Vi har en pointe!

Oplag:
3.000

Design, produktion og tryk:
Jørn Thomsen offset a/S

Abonnement: 
Marianne femø Jensen
Tlf. 33 39 42 34
mfj@landbrug.dk

Forsidefotos:
Sif Meincke
Carsten andersen

ISSN: 
1604-9764

Annoncer: 
helsides annoncer efter 
aftale med redaktionen.
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Sisse vistesen
ansvarshavende redaktør
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halm over grænserne
Tyske hesteejere betaler så meget for dansk halm, at det kan svare sig at køre halmen 

sydpå, mens dong kraftigt overvejer at hente halm den anden vej. 

Prisen på kul er steget kraftigt de 
seneste år, og blandt andet derfor 
ville Dong Energy egentlig gerne 
fyre mere med halm, end de gør. 

– Selv om prisen på halm også 
er steget, ville det med de nuvæ-
rende kulpriser være rart, hvis vi 
havde mere biomasse. Men sidste 
års regnvåde sommer har desværre 
betydet, at der er en del landmænd, 
der ikke har kunnet levere de 
mængder halm, som de egentlig 
skulle ifølge deres kontrakt med 
os, siger direktør med ansvar for 
planlægning og optimering i Dong, 
Leif Winum.

Indtil videre har Dong kun købt 
halm af danske landmænd, og det 
er ifølge direktøren også mest na-
turligt at købe halmen i det land, 
den skal bruges. 

– Men hvis vi ikke kan få de 
mængder biomasse, vi skal bruge, 
til en konkurrencedygtig pris 
i Danmark, har vi ikke noget 
imod at hente den udefra. Derfor 
overvejer vi kraftigt at importere 
halm fra nærliggende lande som 

Sverige eller Tyskland. Og selv om 
det selvfølgelig koster noget CO2 
at køre halmen, sætter afgifter på 
brændstof til transport en naturlig 
begrænsning på hvor langt, man 
kan køre med halmen, siger Leif 
Winum. 

Dyr halm
De høje brændstofpriser forhin-
drer dog ikke danske landmænd i 
at sende halm sydpå. Fortjenesten 
ved at sælge til tyskere og hollæn-
dere, der bruger halmen til strøel-
se, er større, end ved at sælge hal-
men til energiformål i Danmark. 

– Den pris, vi har fået fra Dong, 
har i mange år været så lav, at det 
reelt set ikke har kunnet betale 
sig at presse halmen. Selv om det 
koster op til fire gange mere at få 
transporteret halmen til Tyskland 
eller Holland, er det stadig så god 
en forretning, at danske landmænd 
sender op mod 100.000 tons halm 
sydover hvert år. Og det meste af 
den halm, der i dag bliver snittet 
og pløjet ned, kunne også sagtens 

bruges af Dong, siger formand for 
Syd- og Sønderjyllands halmleve-
randørforening, Hans Otto Søren-
sen. Han vurderer, at der i dag er 
et uudnyttet potentiale på 1,5 mio. 
ton halm i Danmark.  

Alle kort på bordet
Han benytter lejligheden til at kri-
tisere Dong Energys måde at for-
handle prisen på den danske halm. 

– Dong køber halm hjem i lici-
tationsrunder, hvor de enten skal 
købe den ’overvejende’ del af den 
halm, de har sendt i udbud, eller 
også skal de slet ikke købe noget. 
Og lidt for ofte ender det med, at de 
ikke køber noget. Så venter de tre 
måneder, før de igen sender halm-
kontrakterne i udbud og håber på 
den måde at presse prisen. Samti-
dig vil de ikke oplyse, hvor meget 
halm de faktisk har tænkt sig at 
købe, siger Hans Otto Sørensen. 

Men kritikken preller af på di-
rektør Leif Winum. 

– Det er rigtigt, at vi ikke oplyser 
præcist, hvor meget halm vi skal 
bru ge. Hvis vi gjorde det, ville vi 
have lagt alle kortene på bordet, og 
det ville ikke være klogt i en ind-
købssituation. Og med hensyn til 
udbudsrunderne, forbeholder vi os 
retten til at sige nej tak, hvis halmen 
er for dyr. Under alle omstændighe-
der er vi indstillet på at indfyre den 
mængde halm, som vi har kapacitet 
til at afbrænde, når det kan ske med 
en fornuftig økonomi. Så den mæng-
de, vi ikke aftager i den enkelte auk-
tion, vil vi så bare aftage på et senere 
tidspunkt, siger Leif Winum. 

fst

leif Winum, 
dong energy

hans otto Sørensen, 
Syd- og Sønderjyllands 
halmleverandørforening

danske landmænd kører hvert år op mod 100.000 ton 
halm sydpå til hollandske og tyske halmbrugere.
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ugens graf

Kørekort til Stampe
alt for mange kæledyr mistrives. et kæledyrskørekort fra organisationen 4h skal derfor lære 

børn og unge på landet, at kæledyr ikke er legetøj.

men fordi barnet mangler viden 
om, hvordan man håndterer dyret, 
fortæller Rikke Boss. 

Forældrenes ansvar
Hos Den Danske Dyrlægeforening 
er man glade for 4Hs initiativ, men 
understreger, at ikke kun børnene 
har et ansvar.

– Når forældre giver børn lov til 
at have et kæledyr, så er det først 
og fremmest forældrenes ansvar at 
sørge for, at kæledyret bliver passet 
ordentligt. Hunde og katte har altid 
været populære, men kaninen har 
også vundet frem de senere år, og alle 
er eksempler på dyr, som har brug for 
at blive stimuleret. Og det er man for-
pligtet til, når man vælger at udvide 
husstanden med et firbenet medlem, 
siger formanden for sektionen for 
Hund, Kat og Smådyr, Jan Birch.

hea

børnene at tage ansvar. Et kæledyr 
er ikke en dukke, man kan tage 
frem og lægge væk, når man ikke 
gider lege med den mere, forklarer 
4Hs formand, Rikke Boss.

Fede kaniner
Foder er også en vigtig del af ple-
jen, og det er ikke ligegyldigt, hvad 
kæledyrene får at spise.

– Vi ser mange eksempler på, at 
f.eks. kaniner bliver alt for fede, 
fordi de i hjertets godhed bliver 
overfodret. Det er rigtig synd, 
fortæller Rikke Boss, der samtidig 
peger på, at børn også skal lære, 
hvordan dyret holdes og nusses.

– At holde kæledyr skal være 
til glæde for både barnet og dyret. 
Løfter man ikke dyret rigtigt el-
ler klemmer det lidt for hårdt, så 
risikerer man, at dyret kradser 
og bider. Det er ikke dyrets skyld, 

Danskerne er en nation af kæle-
dyrs-elskere. Ifølge tal fra Dan-
marks Statistik er topscorerne 
hund og kat. 20 pct. af de danske 
husstande har hund, mens 16 pct. 
har kat. Og nu kan danske børn 
tage kørekort til deres små fjerede 
og behårede venner. 

Det er 4H, der arrangerer 
køre kurserne. Børnene lærer om 
pasning og pleje af dyrene og får 
afsluttende et kørekort med diplom 
og en minihåndbog med hoved-
punkterne fra undervisningen. 4H 
er en organisation for børn og unge 
med interesse for natur, dyr, haver 
og madlavning. 

– Børn mellem 6 og 13 år kan 
tage kæledyrskørekort i vores lo-
kale klubber. Kørekortet gælder 
til én slags dyr, og foreløbigt er der 
kurser i kanin, hund, undulat, 
marsvin og kat. Kortet skal lære 

Kæledyr i danske hjem.

Kilde: danmarks Statistik

0 5 10 15 20 25

Ikke specificerede dyr

Marsvin

Kaniner
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Fugle

Katte

Hunde

Pct. af alle husstande
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fiskeopdrættema

Plads til en underlig fisk
Sportsfiskerne vil have dambrugene ind i industrikvartererne, så de ikke skader vandløbene. 

Men der skal også være plads til økologi og specialproduktioner, mener dansk akvakultur. 

Jacob Bregnballe,
dansk akvakultur

Jens Thygesen, 
danmarks 
Sportsfiskerforbund
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Danske dambrugere har det sam-
me problem som biavlerne. For ti 
år siden var gennemsnitsalderen 
blandt dem over halvtreds, og si-
den da er mange faldet fra, færre 
er kommet til, og gennemsnits-
alderen er derfor sandsynligvis 
steget. 

– Det er en af branchens helt 
store udfordringer, at vores med-
lemmer bliver stadig ældre. Op-
dræt af fisk i dambrug i Danmark 
er et cirka hundrede år gammelt 
erhverv, men vi har svært ved at 
vække interessen hos de unge, og 
det bliver ikke nemmere af, at der 
ikke findes nogen uddannelse, vi 
kan lokke med. Derfor er det næ-
sten kun børn af dambrugere, der 
selv bliver dambrugere, og det er 
et problem, vi skal have løst, siger 
formand for Dansk Akvakultur, 
Jacob Bregnballe. 

Strukturudviklingen for dam-
brugene ligner udviklingen i resten 
af landbruget. Der bliver færre 
producenter, men for dambruger-

nes vedkommende bliver der også 
produceret færre fisk. 

– Inden for de sidste fem år er 
der forsvundet godt halvtreds fersk-
vandsdambrug. Der er så til gengæld 
kommet lidt flere modeldambrug, 
hvor man i større eller mindre grad 
recirkulerer vandet til gavn for mil-
jøet. Modeldambrugene er dyrere og 
større og kan derfor producere flere 
fisk, men alligevel er vi gået fra en 
produktion i 2004 på 43.000 tons til 
en produktion i 2006 på 37.000 tons, 
forklarer Jacob Bregnballe. 

Gode vækstmuligheder
Den faldende produktion er et 
problem for branchen, fordi det 
svækker mulighederne for at støtte 
forskningen og arbejde for bedre 
afsætningsmuligheder. Alligevel 
er mange af foreningens medlem-
mer fortrøstningsfulde i forhold til 
fremtiden, viser tal fra en dugfrisk 
medlemsundersøgelse. 

- 69 pct. af vores medlemmer 
vurderer, at branchen har gode 

vækstmuligheder. Det er et højt tal, 
der til gengæld tales lidt ned af, at 
det kun er 50 pct. af dem, der selv 
regner med at vokse i 2008. Til 
gengæld synes 86 pct. af dem, at 
der er brug for en selvstændig ud-
dannelse i akvakultur, og det viser, 
at vores medlemmer godt er klar 
over, at der skal gøres noget for at 
holde liv i branchen, siger Jacob 
Bregnballe. 

Væk fra ådalene
Hvis det står til en af erhvervets 
største kritikere, Danmarks 
Sportsfiskerforbund, er en af de 
ting, der skal ske, at erhvervet flyt-
ter fra naturområderne og ind i 
industrikvartererne. 

- Det er rigtigt, når Dansk 
Akvakultur siger, at der er skrap-
pere miljøkrav til dambrugene i 
Danmark, end der er i mange an-
dre lande. Men det er der en grund 
til. Danske vandløb er så små, at 
de ikke kan tåle så stor belastning 
af miljøfremmede stoffer, som de 
kan andre steder. Derfor ender 
miljøbelastningen i udlandet og i 
Danmark med at være omtrent det 
samme, og det er ikke godt nok. Det 
er kun omkring en tiendedel af de 
danske dambrug, der i dag recir-
kulerer vandet, så de ikke udleder 
så meget kvælstof, antibiotika, 
formalin og andre af de stoffer, der 
bruges i dambrugene. Vi mener, at 
alle dambrug burde recirkulere, og 
så skulle de flyttes væk fra ådalene 
og ind i industrikvartererne, siger 
miljøkonsulent i Danmarks Sports-
fiskerforbund, Jens Thygesen. 
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fiskene i de danske dambrug. 
er næsten altid ørreder. Men 
der bliver færre og færre af 
dem for hvert år, der går.  



Plads til økologi
Det ønske kan Jacob Bregnballe 
dog ikke opfylde. 

– For det første er det ikke rig-
tigt, at det kun er en tiendedel af 
dambrugene, der recirkulerer. Jeg 
vil skyde på, at det er mellem 20 
og 25 pct. af brugene, der i dag er 
såkaldte ’modelbrug’. Og når man 
så tager med, at teknikken kun er 
omtrent to år gammel, er det fak-
tisk et højt tal, mener han. 

Modelbrug er præfabrikerede 
anlæg, hvor miljøpåvirkningerne 
kan dokumenteres, og ved nyanlæg 
erstatter de eksisterende anlæg, 
hvor vandet hentes direkte fra 
vandløb og hele tiden skiftes ud. 

– Der er mange fordele ved at 
genanvende vandet. Ikke alene gi-
ver det en miljøgevinst, fordi man 
kan opsamle meget af den kvælstof, 
som fiskene genererer. Det giver 
også bedre produktionsbetingelser, 
fordi man bedre kan styre iltind-
holdet og vandtemperaturen. Men 
teknikkerne til recirkulering af 
vandet er stadig ikke så veludvik-
lede, at vi kan holde til i industri-
kvarterer og nøjes med vand fra 
hanen. Og selvom de skulle blive 
det, skal der stadig være plads i 
naturen til, at vi kan producere 
økologiske fisk og specialfisk med 
brug for meget vandgennemstrøm-
ning, siger Jacob Bregnballe. 

Tænker på miljøet
Han pointerer dog, at der er stor for-
ståelse for miljøhensyn i branchen. 

– 93 pct. af vores medlemmer 
tror på, at miljø og bæredygtighed 

kommer til at spille en vigtig rolle 
i fremtidens udvikling af akvakul-
turen, og de fleste tror også på, at 
erhvervet kan holde til udvidede 
krav. Det er høje tal, og det viser, 

at vores medlemmer værner om 
miljøet og dyrelivet. Det ville også 
være underligt andet, for det er det, 
vi lever af, smiler formanden. 

fst

Miljø og bæredygtighed spiller en vigtig rolle i den 
fremtidige udvikling af akvakulturen

helt enig 50% helt uenig 2%
enig 35% Uenig 0%
delvist enig 8% delvist uenig 3%
I alt enighed 93% I alt uenighed 5%

(2% ved ikke/intet svar)

Min virksomhed har inden for det seneste år

nedsat medicinforbruget 67%
reduceret udledningen af næringsstoffer 53%
Øget recirkuleringen af vand 48%
Investeret i ny og mere miljøvenlig teknologi 42%
Søgt om lov til at øge produktionen 42%

Min virksomhed arbejder aktivt på eller har planer om at

nedsætte medicinforbruget 62%
reducere udledningen af næringsstoffer 63%
Øge recirkuleringen af vand 43%
Investere i ny og mere miljøvenlig teknologi 47%
Søge om lov til at øge produktionen 45%

Erhvervet har gode muligheder for at leve op til 
skærpede miljøkrav

helt enig 27% helt uenig 2%
enig 27% Uenig 3%
delvist enig 28% delvist uenig 8%
I alt enighed 82% I alt uenighed 13%

(5% ved ikke/intet svar)

Dansk Akvakultur har spurgt sine 162 primærproduce
rende medlemmer om deres holdninger til en lang række 
emner. 40 procent har svaret. Undersøgelsen er fore
taget i marts 2008.
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fiskeopdrættema

I Østen stiger fisken op
På sigt vil de opdrættede fisk udkonkurrere havfiskeri. Med Kina i spidsen er asien den 

største producent af opdrættet fisk på verdensplan.

En gang kom det meste fisk fra 
havet. Såden er det stadig, men 
en større og større del af verdens 
spise fisk er opdrættet i dambrug.

– Kina, Indien, Indonesien, 
Vietnam og Japan står for tre fjer-
dele af verdensproduktionen af 
opdrættet fisk. Alene Kina dækker 
70 pct. af verdensmarkedet og har 
en årlig produktion på 30 millio-
ner tons, fortæller seniorrådgiver 
Alfred Jokumsen fra Danmarks 
Tekniske Universitet. 

Kineserne hiver primært ål, 
rejer og karper op af dambrugs-
gryderne. I andre dele af verden er 
de største producenter af opdrættet 
fisk Chile med laks og ørred samt 
Norge med laks. Nordmændene 
dækker 45 pct. af verdensmarkedet 
med deres berømmede laks.

Fiskeskåner fra FN
Seniorrådgiver Alfred Jokumsen 

regner med, at akvakulturen in-
denfor de næste 20 år overhaler 
havfiskeriet, og den udvikling er 
gunstig for miljøet.

– FN har sat fiskekultur på dags-
ordenen, fordi de gerne vil skåne 
havmiljøet. Øget akvakultur er en 
win-win løsning, fordi produkti-
onsformen er miljøskånsom. Man 
er begyndt at recirkulere vandet, så 
man ikke forurener åer og vandløb, 
og fiskefoderet er ekstremt forfinet 
for både fiskene og rensningsanlæg-
genes skyld. I dag er det decideret 
i strid med sandheden, hvis nogle 
siger, at vildfisk er sundere end 
opdrættede fisk, mener han.

Den sunde fiskespiller
Selv om Danmark ikke fylder 
meget på verdenskortet, når det 
gælder fiskeopdræt, gør danske 
opdrætsmetoder sig til gengæld 
gældende på miljøområdet.

– Danmark er et foregangsland 
inden for akvakultur, fordi vi har 
en af de strengeste miljølovgivnin-
ger på verdensplan. I dag er det 
lige så eksklusivt at få dansk dam-
brugsfisk som friskfanget havtorsk. 
I modsætning til vildt-fanget fisk 
ved man i dambruget præcist, hvad 
fisken har spist, og hvilket miljø den 
er opdrættet i. Der er heller ingen 
medicinrester i opdrættede fisk, for 
i dag vaccinerer man fiskene fra de 
er helt små for at undgå sygdomme, 
forklarer seniorrådgiveren.

Som forbruger kan man altså 
med sindsro kaste sig over dam-
brugsfiskene. 

– Dog skal man være opmærk-
som på, at fiskeopdrættet i fjern-
østen ikke er underlagt samme 
strenge restriktioner som i Dan-
mark, når det gælder miljø og fo-
der, slutter Alfred Jokumsen.

mgh

alfred Jokumsen, 
dTU
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Ønsket om at leve sundt har fået danskerne til at spise mere fisk over de sidste par år. Men 

det kan stadig blive bedre, mener man i branchen.

alt godt fra vandet

Danskerne spiser mere og mere 
fisk. Fra 2005 til 2007 er salget af 
fersk fisk i supermarkederne steget 
med 25 pct. Og det selv om prisen 
på fisk i samme periode steg med 
15 pct.

– Der er et stigende fokus i 
befolkningen på at leve sundt, og 
det har fået flere til at vælge fisken 
til. Og det er ikke kun supermar-
kederne, der mærker det. Ifølge 
vores nye tal har de selvstændige 
detailfiskehandlere også haft en 
stigning i salget på omkring tusind 
ton, hvilket svarer til ca. 10 pct., 
fortæller projektkoordinator i Fi-
skebranchens Oplysningsudvalg, 
Lone Marie Eriksen.

Succesfulde fiskekampagner 
har en del af æren for danskernes 
stigende fiskeforbrug. Analyser 
viser, at tre ud af fire danskere over 
18 år kender ’2 gange om ugen’-
kampagnen. Men kampagner gør 
det ikke alene. 

– Mange ting spiller ind, men 
de vigtigste parametre er variation 
og tilgængelighed. Klassikere som 
laks, torsk og rødspætte er popu-
lære, men der skal være flere slags 
fisk at vælge mellem, hvis dansker-
ne skal bide på fiske-kampagnens 
slogan om fisk to gange om ugen. 
Og det skal ikke kun være hos fi-
skehandleren. Detailkæderne skal 
også være med, siger Lone Marie 
Eriksen.

Tilbudsfisk 
Og så skal fisk være slagtilbud.

– Vi appellerer til, at leveran-

dørerne jævnligt får fisken med i 
tilbudsaviserne. Fisk kan sagtens 
være med i butikkernes kødtilbud, 
så man kan blande fisk med svine- 
eller oksekød, når der er tre pakker 
for 100 kr. Det appellerer til for-
brugere, som aldrig ville købe tre 
pakker fisk på samme tid, mener 
Lone Marie Eriksen.

Den største barriere er stadig 
tilberedningen af fisken.

– De fleste foretrækker fileteret 
og udbenet fisk. Og mange vil gerne 
følge anbefalingerne om at spise 
mere fisk, men har svært ved at 
finde ud af, hvordan de skal tilbe-
rede fisken, fortæller projektkoor-
dinatoren. 

For at komme danskerne i 
møde har Fiskebranchens Op-
lysningsudvalg udgivet to gratis 
kogebøger med opskrifter på 
fisk til henholdsvis hverdag og 
weekend. Begge udkom i oplag på 
næsten en million eksemplarer, 
som ret hurtigt forsvandt fra 
butikkerne.

Fiskehandlere på ret kurs
Også fiskehandlerne glæder sig 
over danskernes interesse for fisk. 
Antallet af fiskeforretninger har 
ellers været faldende de sidste  
50 år, men sidste år stabiliserede 
tallet sig.

– Det er svært at sige, om kur-
ven er knækket, og vi nu vil se 
vækst, eller om der er tale om en 
tilpasning til markedet, så der nu 
er det antal butikker, der er plads 
til herhjemme, siger sekretariats-

leder i Danmarks Fiskehandlere, 
David Koch Mouritzen.

Men han tror på, at fisk og 
skalddyr er fremtidens fødevarer. 

– Hvis wellnes-bølgen fortsæt-
ter, bliver fisk rigtig stort. Fisk er 
det sundeste kød, man kan spise, 
og derfor tror jeg, salget vil stige. 
Om det så bliver fra specialbutik-
ker, via nettet eller hos supermar-
kederne, ved jeg ikke, men det 
kommer, siger sekretariatslederen.

siv

lone Marie eriksen, 
fiskebranchens 
oplysningsudvalg

david Koch Mouritzen, 
danmarks 
fiskehandlere
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I 2007 satte danskerne 
ny rekord i fiskespisning.
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den nye fisk i kassen
Sandart er et af fiskebranchens bud på ny fisk til middagsbordet. Men først skal man lige 

finde ud af, hvordan man undgår, at fiskene æder hinanden, inden de når ud til forbrugerne.

Sandart er en af de mere sjældne 
fisk på danske middagsborde. Og 
det er en skam, mener fiskeopdræt-
ter Henning Priess fra AquaPri. 

– Sandart er en ferskvandsfisk, 
der er lys i kødet, neutral i smagen 
og let at tilberede. Den er et godt 
alternativ til f.eks. torsk. Kødet er 
magert og kan bruges i mange for-
skellige sammenhænge, så jeg ser 
den som en ideel fisk til fremtidens 
sundheds- og kvalitetsbevidste 
forbruger, siger Henning Priess.

Dyrt bekendtskab
Køber man sandart hos sin fiske-
handler i dag, koster den omkring 
125 kr. kiloet for en hel fisk med 
hoved. Vil man have fileter, stiger 
prisen til det dobbelte. Henning 
Priess håber på at kunne brede 
den eksklusive fisk ud til et større 

publikum ved at gøre den egnet til 
opdræt. 

– Det bliver nok aldrig en bil-
lig fisk, men jeg tror, den større 
efterspørgsel på fisk i almindelig-
hed kommer til at betyde, at for-
brugerne gerne vil bruge lidt flere 
penge hos fiskehandleren mod til 
gengæld at få et bredere udvalg. Og 
kan vi begynde at opdrætte sand-
arten, kan det få prisen et hak ned, 
siger han og tilføjer, at opdræt helst 
skal ske i lukkede systemer. På det 
punkt ligner sandarten mennesker. 
Den elsker temperaturer på 25-30 
grader, og det opnås bedst inden 
døre.

Kannibalfisk på rov
Sandarten er stadig en vild fisk, 
der bliver taget ind til avl – modsat 
f.eks. laks og ørred, der gennem 

snart 50 år er blevet opdrættet i 
dambrug. Den er af natur meget 
kannibalistisk, og det betyder, at fi-
skene simpelthen spiser hinanden, 
hvis man ikke sørger for at få dem 
sorteret. En størrelsesforskel på 
en enkelt millimeter kan være nok 
til, at det er fiskene selv, og ikke 
danske forbrugere, der får glæde af 
måltidet.

Vant til tørfoder
AquaPri startede i 2005 under 
DFFE et pilot- og demonstrations-
projekt med sandart, og i år håber 
opdrætteren på et gennembrud.

– Det største problem lige nu er 
at få fiskeynglet vænnet til tørfo-
der. Så snart fiskene er oppe i en 
størrelse på omkring tre gram, har 
de lettere ved at klare sig. Kan vi 
løse den udfordring i Danmark, 
kan vi blive pionerer, for ingen i 
verden har endnu skabt det nød-
vendige gennembrud, forklarer 
Henning Priess.

De fisk, AquaPri opdrætter, 
stammer fra moderfisk fanget i 
danske søer, f.eks. ved Silkeborg 
og Viborg. Der er flere hundrede 
tusinde æg i en enkelt fisk, men 
overlevelsen er kun på omkring ti 
procent, når det går godt. 

– I naturen er succesraten, at 
fire til fem af ungerne skal overleve, 
til de er fuldvoksne. I søerne er der 
altså også rigtigt meget yngel, der 
går til. Om det er fordi, sandart 
bare smager bedre end andre fisk, 
og ynglen derfor er særligt popu-
lær, skal jeg ikke kunne sige, smi-
ler Henning Priess.

siv

henning Priess, 
aquaPri
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Sandart er en ferskvandsfisk, der minder om en 
gedde. Udseendet er dog knap så dramatisk. 



Moules et frittes
Belgierne er helt vilde med danske muslinger, som de spiser med pommes frittes, når de 

skal have mad i en fart. 

Foreningen Dansk Skaldyrop-
dræt kunne næsten lige så godt 
have heddet Dansk Blåmuslinge-
forening, for det er stort set kun 
dem, foreningens medlemmer 
producerer. 

– Andre steder i verden laver 
man andre former for skaldyr, men 
de danske forhold er klart bedst eg-
net til muslinger, siger formanden 
for foreningen, Arne Baekgaard. 

Og muslingeopdræt er oven i 
købet en forholdsvis ny beskæfti-
gelse i Danmark. Det er kun små 
fem år siden, at de første anlæg 
kom i gang. Til gengæld er væksten 
betydelig. 

– Lige i øjeblikket drager vi 
fordel af, at mange hollandske 
muslingeproducenter har fået 
forbud mod at fiske yngel i natura 
2000 områder. Det kan give et 
hul i markedet, som vi kan fylde, 
og der er store muligheder for at 
sælge flere muslinger, siger for-
manden. 

Mere kød i skallen
Den stigende efterspørgsel kombi-
neret med de gode vækstbetingelser 
i Danmark har fået Foreningen 
Dansk Skaldyropdræt til at stile 
efter en femdobling af produktio-
nen på fem år.

– I år producerer vi et par tusin-
de tons, og vi har lagt en perspek-
tivplan, der betyder, at vi gerne 
skal producere mellem 10.000 og 
15.000 ton om fem år. Det er en 
ambitiøs plan, men vi tror på, vi 
kan nå det, siger Arne Baekgaard. 

De dansk opdrættede muslinger 
sælges som ferskvarer til primært 

Belgien, Frankrig og Holland, hvor 
de går som varmt brød. 

- Hvor vi går ind og får en bur-
ger, går belgierne ind og bestiller en 
omgang ’moules et frittes’. De kan 
næsten ikke få nok af det, og de 
opdrættede muslinger har en langt 
højere kødprocent end dem, der 
fanges i havet, så det er ren guf for 
dem, fortæller Arne Baekgaard. 

Spiser kvælstof
Arne Baekgaard har sine egne mus-
linger på et stykke af Limfjorden, 
og pladshensyn er et af de største 
problemer for udvidelserne. 

– Muslingeopdræt kræver et 
område på 200.000 kvadratmeter, 
og det er jo begrænset, hvor meget 
af fjorden man kan tage beslag på. 
Men der er forsøg i gang ved Sto-
rebælt, hvor der er jo plads nok, så 
det bliver nok mest på åbent hav, 
der skal udvides, siger han. 

Produktionen af muslinger har 

tilmed den fordel, at dyrene ikke 
forurener. Tværtimod. 

– Blåmuslinger spiser alger og 
optager på den måde kvælstof og 
fosfor fra vandet. Det er faktisk 
sådan, at mange havbrug med fiske-
opdræt etablerer muslingeopdræt 
for at kompensere for den kvælstof, 
fiskene producerer, fortæller Arne 
Baekgaard. 

Foreningen Dansk Skaldyr- 
opdræt forventes at blive optaget 
som en del af Dansk Akvakultur 
inden for denne måned og bidrager 
på den måde til at holde moment i 
den ellers trængte branche. 
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kræver ikke foder. Til 
gengæld spiser de plante-
plankton og fjerner på den 
måde kvælstof og fosfor fra 
vandmiljøet. 
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Kommisionen vil ha’ fisk
eUs største forskningsprojekt om seafood nogensinde nærmer sig sin afslutning. Projektet 

er ledet fra danmark, og finalen kommer da også til at udspille sig i København.

Det er sundt at spise fisk, og hvis 
EUs borgere spiste mere af det gode 
fra vandet, ville deres sundhed og 
velvære blive højere og risikoen for 
livsstilssygdomme mindre. Det er 
i hvert fald tesen bag EU-projektet 
Seafoodplus, der ledes fra Dan-
mark.

– Projektet er det største forsk-
ningsprojekt om fisk og skalddyr, 
som EU nogensinde har støttet. 
Kommissionen ser det som deres 
flagskib og reklamerer meget med 
det, fortæller koordinator Torger 
Børresen fra DTU Aqua.

Samarbejde på tværs
Projektets budget er på 26 mio. 
euro. Der deltager 68 universiteter, 
forskningsinstitutter og virksom-
heder fordelt på 17 lande.  

Seafoodplus har samlet forskellige 
forskningsverdener, som ellers ik-
ke har tradition for at samarbejde, 
og har dermed skabt et europæisk 
virtuelt seafood forskningscenter.  

– At samle på tværs giver helt 
nye muligheder, og vi glæder os 
til at sætte fisk på den europæiske 
dagsorden, når vi mødes i cirkus-
bygningen til juni, siger Torger 
Børresen, der godt tør love, at 
projektets resultater bliver epoke-
gørende.

Alt godt fra vandet
Indenfor human ernæring har 
Seafoodplus bl.a. dokumenteret, 
at overvægt, fødselsdepressioner 
og kræft-sygdomme reduceres, når 
man spiser fisk og skaldyr. Der er 
også blevet arbejdet med udvikling 

af helt nye fiskeprodukter, som 
f.eks. vitamin- og fiberberigede 
fiskeprodukter, der kan modvirke 
livsstilssygdomme. 

– Som en del af projektet har 
man kortlagt de europæiske for-
brugeres spisemønstre, og under-
søgt årsagerne til at europæerne 
ikke spiser nok fiskeprodukter. Og 
sporbarhed har været et tema for 
at sikre forbrugeren sikre og sunde 
fiskeprodukter, fortæller Torger 
Børresen. 

Projektet satser særligt på op-
drættede fisk, der har fået sit eget 
forskningsområde. Her har man 
bl.a. sat fokus på, hvordan man 
indenfor akvakultur kan udvikle 
nye koncepter, så erhvervet kan 
levere nye, velsmagende fisk med 
meget højt næringsindhold. Og 
med hensyn til fødevaresikkerhed 
har projektet løst problemer med 
virus og forgiftninger. 

– Vi er kommet meget langt på 
de små fem år, projektet har kørt. 
Og selv om det naturligvis er lidt 
vemodigt, glæder vi os nok alle 
sammen til den afsluttende konfe-
rence, slutter den danske koordi-
nator. 

siv

Torger Børresen, 
dTU aqua

Seafoodplus konferencen holdes 8. til 10. juni i 
cirkusbygningen i København. Seafoodplus har 
kørt siden 2004, og konferencen er den femte og 
afsluttende. Omkring 300 forskere og erhvervsfolk 
forventes at deltage.
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eU-Kommisionen ønsker 
sig flere fisk på de 
europæiske spiseborde.



Jeg køber tit mad på nettet, men undrer mig over, hvorfor man ikke kan købe 

dybfrostvarer?

Jette Sørensen, 37 år, regnskabsassistent, Dragør:

Mit drømmeprodukt

 indlæg
har du også et produkt, som du drømmer om at se i butikkerne?  
Skriv til foodculture@landbrug.dk, så prøver vi at grave et svar frem til dig. 
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Danmarks bedste bud på et 
online-supermarked er torvet.dk. 
Her leverer man hver uge 3500 
pakker med dagligvarer direkte til 
kundernes hoveddør. 

Torvet.dk leverer over hele 
landet, men der er ikke dybfrosne 
varer i deres poser. Og det har en 
økonomisk forklaring.

– Frostvarer vil kræve en em-
ballage, der kan holde varerne på  
-18 grader. Det giver et ekstra tillæg 
på ordren på mellem 20 og 25 kr. , og 
det er der ingen forbrugere, der vil 
betale, forklarer torvet.dk’s direktør, 
Peter Bagge-Nielsen.

I dag leverer torvet.dk sine varer 
i en emballage, der holder varernes 
temperatur nede på fem grader.

– Vi har i dag over 2000 forskel-
lige varer på vores internethylder. 
Vi sælger alt lige fra fødevarer til 

køkkenudstyr og bamser, men 
desværre ikke dybfrost, fortæller 
Peter Bagge-Nielsen, der dog ikke 
vil udelukke, at der en dag også er 
dybfrostvarer på nethylderne.

Vilde med internethandel
Nye tal fra PBS viser, at danskerne 
er vilde med at handle på internet-
tet. Første kvartal 2008 blev der i 
alt gennemført 9.403.451 betalings-
transaktioner på nettet, hvilket er 
en stigning på 22 pct. i forhold til 
samme kvartal sidste år.

 – Forbrugerne har fået større 
tillid og lyst til at handle online, og 
desuden har næsten alle danskere 
i dag adgang til internettet. Der 
handles alt lige fra rejser og tøj, 
til elektronik og biler, fortæller 
chefkonsulent i Landbrugsraadet, 
Klaus Jørgensen.

På Dankortet blev der i gennemsnit 
købt for 561 kr. pr. handel, hvil-
ket fik internetomsætningen for 
Dankort op på knap 4,5 mia. kr. 
i årets tre første måneder. Endnu 
er det dog kun en lille del, der er 
fødevarer.

– Når det gælder fødevarer, så 
er der ikke sket det store gennem-
brud på nettet. I dag udgør købet af 
fødevarer kun fire procent af alle 
varehandler på nettet. Men jeg er 
overbevist om, at der i takt med, at 
forbrugerne får mindre og mindre 
tid, vil ske en stigning i salget af 
fødevarer også. Det kan jo spare 
familien for meget tid at få daglig-
varerne leveret til døren frem for 
selv at gå i butikker, siger Klaus 
Jørgensen.

hea
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Lene Krüger,
er ny kommunikationschef hos dlf-TrIfolIUM.

AnnMargret Duus Jensen,
tiltræder 1.juni som direktør for Ja, der er fællessekretariat for 
dyrlæger, jordbrugsakademikere og tandlæger.

Rikke Hvilshøj,
tiltræder 18. august som ny markedsdirektør for dansk erhverv.debatindlæg til foodCulture skal sendes til 

foodculture@landbrug.dk senest onsdag 

kl. 12 for at kunne bringes i næste nummer. 

debatindlæg må højst være på 1.500 tegn 

(inkl. mellemrum). Indlæg i en fortsat debat 

må højst fylde 1.000 tegn. redaktionen 

forbeholder sig ret til at afvise indlæg.

af direktør Suzanne aaholm, 
Kommunernes landsforening

FoodCulture skrev i sidste uge om plejehjems-
mad, og lad mig lige slå fast med det samme – 
sådan bare hvis nogen skulle være i tvivl: Mad 
er det, der med et nydansk udtryk hedder 'high 
politics,' i kommunerne. Der er få kommunale 
opgaver, der i den grad kan få gang i følelserne. 
Skal det være varmholdt eller kølemad? Skal 
maden tilberedes i små køkkener tæt på mod-
tagerne eller i produktionskøkkener?

Kommunerne har fokus på, at ernæring er 
en af nøglerne i den sundhedsfremmende til-
gang til borgerne. Samtidig ved vi, at kulturen 
omkring måltidet er nøglen til, at ældre rent 
faktisk spiser deres mad. Den måde, vi tilrette-
lægger vores tilberedning af mad, har dermed 
vidtrækkende konsekvenser for borgernes 
sundhed og velvære.

Kommunerne er i stor stil i gang med at til-
passe deres madproduktion, og om tre til fem 
år ser det kommunale madlandskab markant 
anderledes ud. I de nye kommuner står man 
med alt for mange mellemstore køkkener, der 
er for små til at tilberede et effektivt og vari-
eret kosttilbud og for store til at kunne tilbyde 
beboerne nærhed og hygge.

Men high politics ændres ikke på en dag. 
Det kræver store omstillinger og store investe-
ringer. Derfor går der tre til fem år, før vi for 
alvor ser større ændringer. Og vi vil stadigvæk 
se stor forskellighed i kommunerne. Der er 
ikke én universel løsning på, hvad god mad 
eller god madkultur er. Til gengæld er vi i en 
fase, hvor private virksomheder har en unik 
mulighed for at inspirere kommunerne og pege 
på gode løsninger, vi kan lære af, når vi skal 
træffe beslutninger om fremtidens madpro-
duktion.

Mad er high politics

Selvbetjenings-succes

først skal varen scannes, så skal den vejes i en særlig posevægt, 
og til sidst skal der betales med kort eller kontanter. Siden 1. april 
har kunderne i føtex på frederiks allé i Århus og i netto på frede-
rikssundsvej på nørrebro kunne lege egen kassedame. hos dansk 
Supermarked oplever man, at det har været en succes at indføre 
selvbetjeningskasserne i de to test-butikker.     

- Kunderne har været meget positive overfor det nye koncept, og 
det er vi glade for, for ellers kan det jo være lige meget, siger infor-
mationschef i dansk Supermarked, erik eisenberg.  

erfaringer fra udlandet viser også, at kunderne oplever selv- 
betjeningskasser som hurtigere, i hvert fald når det drejer sig om 
småindkøb. for selvbetjeningskasserne er snarere beregnet til kun-
der med kurv end med vogn. har man en hel vogn fuld af varer, går 
det stadig hurtigere at bruge den almindelige kasse.  

- Selvbetjeningskasser er fremtiden, men det er ikke sådan, at 
kassedamen vil blive afskaffet, og i første omgang skal vi foretage 
nogle tests og indsamle erfaringer. der er endnu ikke taget beslut-
ning om, hvorvidt konceptet skal udbredes til flere butikker, slutter 
erik eisenberg.
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Mariehøne efterlyses!

først kom dræbersneglene, og nu kommer harlekin-mariehønen. Men selvom mariehøns normalt anses for at være 
skadedyr, kan de nye asiatiske indvandrere gå hen og blive til gavn for både landmænd og haveejere. derfor beder aar-
hus Universitet nu danskerne om hjælp til at kortlægge den nye immigrants færden i danmark. 

– harlekin-mariehønen lægger flere æg end andre mariehøns og er grådigere, når det gælder om at skaffe føde, og 
derfor får de hurtigt gjort kål på store mængder bladlus, fortæller Tove Steenberg fra Skadedyrslaboratoriet ved Insti-
tut for Plantebeskyttelse og skadedyr, aarhus Universitet. 

harlekin-hønen er nem at kende.
– den nye mariehøne er som regel langt større end de danske mariehøns. desuden har den flere pletter – helt op til 

19, hvor den mest almindelige danske mariehøne har nøjagtigt syv. Ser man godt efter, kan man også se, at den har 
brune ben, hvor de danske arter har sorte, siger Tove Steenberg. 
Selv om man ikke med det samme begynder at spotte marie-
høns for at hjælpe videnskabsfolkene, vil det alligevel være en 
god ide at holde øje med de vingede insekter. I hvert fald når 
sommeren går på hæld. om vinteren ynder hønsene nemlig at 
opholde sig indendørs i modsætning til de almindelige danske 
arter. og får man besøg af den nye mariehøne, kan det blive en 
rigtig kedelig oplevelse, fordi den udskiller en gul væske, som 
både ser grim ud på møbler og gardiner, kan give allergi og lug-
ter rigtig dårligt. 

læs, hvordan du kan hjælpe med at kortlægge harlekin-mariehønens 

udbredelse på agrsci.dk. 

Køkkenets nye ’must have’ 

hvis man er med på beatet, har man en saftcentrifuge i køkken-
skabet. eller den står måske ligefrem fremme på køkkenbordet, 
fordi man bruger den hver dag.

– Salget af saftcentrifuger er eksploderet over det sidste år. 
Særligt henover vinteren har vi storsolgt. danskerne vil gerne væ-
re sundere og have mere frugt og grønt ind i kosten, og det, tror 
jeg, løfter salget, fortæller produktchef hos Imerco, anders Beha.

det er alle typer, der investerer i centrifugerne, men særligt 
hos børnefamilierne er den friskpressede frugt et hit. 

– det kan være et problem at få nok af det sunde i ungerne. 
Men med en saftcentrifuge kan man lokke ekstra frugt og grønt 
i de små, og det er mange børnefamilier glade for, siger anders 
Beha.

og saftcentrifugerne kan slynge saft ud af alt.
– det er kun fantasien, der sætter grænsen for, hvad man kan 

drikke. I mange af maskinerne kan man bruge al slags frugt og 
grønt, også uden først at skrælle. Man kan f.eks. sagtens bruge 
hele kiwier, forklarer produktchefen.

hos ’6 om dagen’ hilser man trenden velkommen, men maner også til besindighed.
– vores anbefaling er, at kun en af de seks ’grønne’ er i flydende form. en meget stor del af vitaminerne sidder 

lige under skrællen, og de kommer ikke med, når man presser frugt og grønt. Samtidig går man glip af en masse 
fibre, så der skal altså stadig tygges, siger projekt koordinator for 6 om dagen-kampagnen, vibeke Toft.

hun tilføjer, at man også skal holde øje med kalorieindtaget, for selv om flydende frugt og grønt er sundt, inde-
holder f.eks. appelsinjuice lige så mange kalorier som sodavand. 
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Mor svinger indkøbskurven

det er mor, der står for familiens indkøb, 

og det er ikke altid, børnene gider hjælpe. 

det er nemlig forbudt at plage undervejs.

foodCultures børnepanel består af Ida (5 år), Sarah (9 år), Mikkel (6 år), Casper (12 år). 

Hvem står for indkøbene i 
jeres familie? 
Sarah: Det gør min mor. Ikke fordi 
hun ka’ li’ det, men fordi hun er 
nødt til det. Ellers får vi ikke mad.
Mikkel: Jeg tror også godt, en far 
kan købe ind.
Sarah: Ja, men han gør det bare 
næsten aldrig.
Casper: Min far køber mest ind.

Ida: Det er mest de voksne, der kø-
ber mad. De ved nemlig, hvad man 
skal ha’ at spise.

Hjælper I?
Casper: Jeg gider ikke rigtig hjælpe 
med at handle. Men nogen gange 
hjælper jeg med at finde på, hvad 
vi skal ha’. Det er bare heller ikke 
ret tit.
Ida: Jeg snupper lige en lille vogn 
i Føtex og hjælper. Som regel kan 
min vogn bære mest, fordi den er 
stærkest.
Mikkel: Jeg hjælper også. Men jeg 
må ikke plage imens.
Ida: Hvordan plage?
Mikkel: Altså lave sådan nogle 
kæmpestore øjne og sige ’skal vi 
ikke nok købe chokoladekiks?!’. 
Man må heller ikke lægge hovedet 
på skrå.
Sarah: Jeg handler nogle gange 
alene. Det er sjovt. Så henter jeg 
måske mælk og nogle æbler, og så 
slipper min mor for at gøre det.

Hvilke butikker kan I bedst li’ 
at handle i?
Ida: Fakta. Der, hvor min far boede 
før, var der en rigtig god en.
Mikkel: Jeg kan bedst li’ Aldi, for 
den er tættest på, så der kan man 
gå hen.
Sarah: Jeg kan bedst li’ SuperBest, 
for der har de alt det, man skal 
bruge, og så behøver man kun gå i 
en butik. Når vi er i Netto, skal vi 

altid hen i en anden butik bagefter, 
og det er irri terende.
Casper: Bilka – de har flest ting.
Ida: Grønthandleren er også god. 
Han snakker meget og er rar.
Mikkel: Ligesom min slagter.

Hvor tit skal man købe ind?
Sarah: Et par gange om ugen. Så 
tror jeg, man har nok.
Casper: Min mor og far køber stort 
ind én gang om ugen. Og så køber 
de sådan lidt småting i løbet af 
ugen, men det er ikke ret meget.
Mikkel: Jeg tror bare, man skal 
holde øje med sit køleskab, og når 
det så er tomt, skal man hente no-
get mad i en butik.

Hvor kan de voksne 
bedst li’ at handle?
Ida: Min mor kan godt li’ at købe 
mad sådan nogle steder, hvor man 
kan smage på maden, inden man 
vælger den.
Mikkel: Min mor kan helt klart 
bedst li’ at handle, når vi er på fe-
rie. Hvis vi er i et fremmed land, 
køber hun helt vildt meget mærke-
ligt mad, som vi slet ikke skal spise. 
Vi skal bare røre ved det.
Sarah: Nogle gange køber vi mad 
på computeren, og så kommer det 
hjem til os helt af sig selv. Uden 
man skal gå i en butik.
Casper: Mine forældre kan bedst li' 
at handle i Bilka.
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