Workshop om udvikling af andre arter i dansk fiskeopdræt
For Dansk Akvakultur

Den 17. oktober 2007 kl. 9.00 – 18.00

Aktivitetsbeskrivelse
Aktivitetsnavn
Baggrund/
motivation

Workshop om udvikling af andre arter i dansk fiskeopdræt

Mål

Efter workshoppen står Dansk Akvakultur med
Argumenteret anbefaling for, hvilke andre arter der bør satses på
Overblik over erhvervets vigtigste styrker, svagheder, muligheder og
trusler i forbindelse med udviklingen af andre arter
Konkrete forslag til tiltag, der styrker udviklingen og øger produktionen af
andre arter
Udkast til køreplan for de næste 1- 2 år

Udviklingen inden for produktionen af ”andre arter” i dansk fiskeopdræt er i gang.
Fra 2003 til er produktionen steget fra ca. 400 ton til 800 tons. Men ambitionerne er
høje, i 2015 er målet at producere 10.000 tons andre arter. Så der et stykke vej
endnu, og et centralt spørgsmål er, hvad skal der til for at akvakultur-erhvervet i
2015 kan række hænderne i vejret og sige: ”Vi nåede målet!”

Inputtet kan efterfølgende samles i et idékatalog, der kan anvendes som inspiration
og pejlemærke for såvel erhvervet generelt som for Dansk Akvakulturs arbejde
Målgruppe

Målgruppen er en hele værdikæden, dvs. opdrættere, aftagere, forskere,
foderfirmaer, udstyrsleverandører

Form

Dagen er tilrettelagt i samarbejde med formand og direktør i Dansk Akvakultur og
Annemette Egerod Israelsen, konsulent i LOK.
Det overordnede spørgsmål, der skal søges svar på i løbet af dagen er, hvad skal der
til for at Akvakultur-erhvervet i 2015 kan række hænderne i vejret og sige: ”Vi
nåede målet!” med følgende delspørgsmål:
1. Hvilke arter skal der satses på
2. SWOT-analyse – barrierer og muligheder er der for udvikling af andre arter
3. Hvad skal der til for at øge produktionen
Dagen bliver indledt med et inspirationsindlæg om at få nicheproduktion til at
vokse og lykkes samt en status over den biologiske forskningsplatform.
Derefter arbejder deltagerne i forskellige grupperinger i dialog-café med
workshoppen spørgsmål. Hver dialogcafé slutter med en fællesgørelse af svar og
input og i visse tilfælde med samlet prioritering.

