
Ørred-Dialog 
Trout Aquaculture Dialogue 

19. - 20. november i København 
 
På vegne af WWF (World Wide Fund for Nature), ønsker vi at invitere dig til opstartsmøde på 
Ørred Dialog (Trout Aquaculture Dialogue). Formålet med mødet, som afholdes den 19. og 20. 
november i København, er at begynde udviklingen af verdens første sæt af målbare, 
performance-baserede standarder for ansvarlig ørred akvakultur. Standarderne er konstrueret til 
at minimere de miljømæssige og socioøkonomiske implikationer forbundet med 
ferskvandsbaseret opdræt af ørred.  
 
Som en vigtig aktør indenfor ørred-akvakultur vil dit bidrag på dialogmødet være af særdeles 
høj værdi og vi håber derfor at du kan deltage i diskussionen sammen med videnskabsfolk, 
producenter, NGO’ere, myndigheder og andre eksperter som vil være tilstede på mødet.  
 
Dette møde samt de kommende ørred-dialogmøder bygger på gennemsigtighed og deltagelse. 
Diskussionerne på møderne sigter på konsensus og tager afsæt i den seneste videnskab i 
forhold til opdræt af ørred.  
 
På den første dag på mødet i november vil der blive sat fokus på at identificere de vigtigste 
miljømæssige og socioøkonomiske implikationer af ørredopdræt. Mødets anden dag handler 
om at udvikle en række ledende principper for hvordan man kan håndtere de forskellige 
negative implikationer. På de efterfølgende ørred-dialogmøder vil deltagerne skabe kriterierne, 
som er de områder der skal sættes fokus på i forhold hver af de identificerede implikationer. 
Herudover udarbejdes der på at udvikle indikatorer, som peger på, hvordan man kan måle 
udstrækningen af de pågældende implikationer. Alt denne information vil tilsammen udgøre 
rammen for udviklingen af performance-baserede standarder.  
 
Antallet af pladser på mødet i København er begrænset og derfor bedes alle, der ønsker at 
deltage give besked senest den 14. november (med mindre du har meddelt din deltagelse 
allerede!). Vi er åbne over for alle forslag til hvem, der kunne ellers kunne deltage.  
 
Svar udbedes til: c.mathiesen@wwf.dk 
 
Ørred-dialogen (The Trout Aquaculture Dialogue) er en af syv globale WWF-iværksat dialoger 
som er undervejs. Der er således også ved at blive udarbejdet standarder for laks, tilapia, rejer, 
pangasius, abalone og bløddyr (muslinger, kammuslinger og  østers). Mere information om 
dialogerne kan findes på: www.worldwildlife.org/aquadialogues 
 
Vi håber at se jer til mødet i København 
 
Venlig hilsen 
 
 

Christoph Mathiesen       Aaron McNevin 

Programme officer, marine and fisheries    Aquaculture Specialist 

WWF- Denmark      WWF-US 

c.mathiesen@wwf.dk      aaron.mcnevin@wwfus.org 
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