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Infektion får Chiles lakseindustri
til at investere massivt
Lakseinfektionen ISA har tvunget virksomhe-

derne til at investere i nye farme med bedre

rensning, fodring og medicinering. Danske

virksomheder kan møde de chilenske

lakseproducenter på AQUA SUR-messen i slutningen af

marts 2008.

Chile var i 2007 verdens næststørste opdrætter

af laks, og vurderes af mange som godt på vej til

at overhale Norge som verdens største

lakseproducent . Væksten er især drevet af en stigende

efterspørgsel fra USA og Asien. Det er dog ikke

uden problemer, at Chile har haft vokseværk i

lakseproduktionen.

Sidste år oplevede man en kraftig vækst i

antallet af ISA-inficerede farme, noget som

i første omgang blev hemmeligholdt af flere

virksomheder, da man frygtede nedgang i salget

og dermed et kollaps i branchen.

Sygdommen har bredt sig hurtigt og ukon-

trolleret. blandt andet fordi medicinering af

laks i Chile hovedsageligt sker gennem foder.

Konsekvensen er, at metoden ikke sikrer, at de

inficerede fisk får den korrekte dosis. Værre er

dog, at havet omkring de mange laksefarme er

blevet overdosseret, hvilket har resulteret i en

medicinresistens hos fisk og skaldyr i områderne.

Netop derfor har man ikke kunnet bekæmpe og

kontrollere sygdommen effektivt.

Situationen diskuteres dagligt i branchen og

får generelt meget bevågenhed i pressen, natio-

nalt som internationalt. Problemet tvinger nu

alle virksomheder indenfor fiskeopdræt samt de

chilenske myndigheder til at tænke i nye baner.

Nye farme åbner for dansk eksport
Den store koncentration af laksefarme i området

Chiloe og Puerto Montti, godt 1100  kilometer syd

for Santiago, har mættet området, og med fore-

komsten af ISA har flere firmaer været tvunget

til at lukke farme. Mange virksomheder arbejder

derfor på udvidelser endnu længere syd på.

Denne investeringsbølge rummer gode mulig-

heder for danske virksomheder med know-how

og de rette løsninger.

For at kunne starte på en frisk i nye omgi-

velser, er der dog flere krav som skal opfyldes.

Forbedret rensning og recirkulering af vandet,

mere effektive vaccinationsmetoder, samt færre

laksefarme per hektar er nogle af de faktorer,

der bliver lagt meget vægt på.

Danske virksomheder har imidlertid mulighed

for at møde de chilenske lakseproducenter på

AQUA SUR - messen i Santiago slutningen af

marts 2008.

Hvert andet år afholdes AQUA SUR - messen,

som i 2006 blev besøgt af flere end 15.000

interesserede fra det meste af verden. AQUA

SUR er blevet en af de vigtigste messer indenfor

akvakultur i verden, og man regner således med

mere end 400 udstillere i år.

Såfremt din virksomhed ønsker at deltage på

AQUA SUR 2008 fra den 26. — 29. marts, enten

direkte (med egen stand) eller indirekte (repræ-

senteret af ambassadens handelsmedarbejdere),

er du meget velkommen til at kontakte ambassa-

den for en uforpligtigende snak om udstillingen,

eller om markedet generelt.

YDERLIGERE INFORMATION

Danmarks ambassade i Santiago

Eksportrådgiver Poul E. Bligaard

Direkte (+56-2) 941 5103

Mobil (+56-9) 8249 5533

E-mail: poulbl@um.dk

www.ambsantiago.um.dk

Den chilenske lakseindustri investerer massivt i nye farme på grund af lakseinfektionen ISA Det giver

mulighed for dansk eksport af know-how og materialer. På billedet ses nogle af de eksisterende laksefarme

ved øen Chiloe i det sydlige Chile
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