
Østre Landsret i København har 
nu berammet sagen om AES til 
hovedforhandling den 26. januar 2011 
kl. 9.30 – 15.00.

Som det kanske fortsat erindres, 
så drejer sagen sig om vores 
AES bidrag for perioden 2005 
til 2007. Arbejdsmarkedets 
Erhvervssygdomssikring besluttede i 
2004 at indplacere vores branche – 
”dambrug og Fiskeavl” – i branchegruppe 
med ”Fiskeri”. Sagen vedrører 
gyldigheden af den afgørelse.

Der er således tale om et efterhånden 
ganske langstrakt sagsforløb – som reelt 
udgøres af tre parallelle forløb. Der 
er selve hovedsagen, som omhandler 
ovenstående spørgsmål, men herudover 
har vi haft en sag om aktindsigt i 
grundlaget for den beslutning, som AES’s 
bestyrelse traf i januar måned 2006, 
hvor de besluttede at tilsidesætte en 
ekstern faglig undersøgelse. Vi fik fri 
proces til at lade Højesteret behandle 
spørgsmålet om aktindsigt, men vi tabte 
sagen i maj måned 2009. I december 
2005 udkom AES udvalgets rapport 
med anbefalinger til et reformeret AES 
system. Heri slås det bl.a. fast, at fiskeriet 
ikke har noget naturligt slægtskab/
tilhørsforhold til andre brancher såvel 

produktionsmæssigt som organisatorisk. 
På baggrund af udvalgets rapport blev 
AES loven ændret med ikrafttræden 
den 1. juli 2007, men nye bidragssatser 
trådte først i anvendes fra 1. januar 2008. 
Derfor omhandler vores sag perioden 
2005 til 2007.

Vi har samlet de vigtigste milepæle i 
hovedsagen. Disse kan du finde på vores 
hjemmeside www.danskakvakultur.dk

GUDP ansøgninger
Fredag den 8. oktober kl. 12.00 var 
sidste frist for indsendelse af ansøgninger 
under GUDP, og vi indsendte den tredje 
og sidste i rækken kl. ca. 11.40. Dermed 
kunne vi melde klart skib efter en ret 
travl uge. 
Det var vores første erfaringer med den 
nye GUPD ordning, og derfor måtte der 
arbejdes med både proces og indhold. 
Og vi må konstatere, at skåltaler om 
mindre administrativt bøvl har det med 
at blive glemt, når hverdagen melder sig. 
En ansøgning sniger sig over de 30 sider, 
så der skal arbejdes for sagen.

”Miljøvenlig produktion af ørreder 
uden bismag” er titlen på den ene 
ansøgning. Projektet skal udbygge og 
supplere vores viden om geosmin og 
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Formandens
syn og holdninger
Forskning for fiskene…
…og ikke for forskerne.

Der er kommet en ny kasse til anvendt forskning: 
GUDP, Grønt Udviklings- og DemonstrationsProgram. 
Vi har deltaget i arbejdet med at udvikle programmets 
strategi, og har for nylig mødtes med GUDP bestyrel-
sen og haft nogle konstruktive drøftelser, som peger på, 
at GUDP kan blive en god ordning for akvakulturen.

I almindelighed har vi dog blandede erfaringer med 
den såkaldte strategiske, eller anvendelsesorienterede 
forskning. 

I fødevareministeriets (og miljøministeriets) regi 
fungerer ordningerne rigtig godt. FVM har med 
erhvervets fulde opbakning skrevet en Forsknings-, 
Udviklings- og Innovationsstrategi for akvakulturen. 
Det har sikret, at langt hovedparten af de projekter, 
der nu bevilges, har erhvervsopbakning og  –deltagelse. 
Et helt centralt element, da det er meget svært for 
andre end erhvervet selv at vurdere relevansen af 
projekterne. Endvidere sikrer erhvervsdeltagelsen, 
at projekterne resultater formidles ud i den 
praktiske virkelighed. Der er for nylig etableret et 
åbent universitetsforskernetværk om akvakultur. 
Interesserede forskere kan henvende sig til DTU-Aqua, 
som knudepunkt i netværket.

FU&I strategien er under opdatering, bl.a. skal 
muslinger og tang med i planen. Brian Thomsen og 
jeg modtager gerne ideer fra vores medlemmer 
om strategiens indhold. Det er nu I skal henvende 
jer, og ikke som i visse tilfælde en halv dag før 
ansøgningsfristens udløb.

I videnskabsministeriets regi fungerer ordningerne 
mindre godt. Vi har svært ved at skaffe midler til rele-
vante projekter om dambrugsteknologi og geosmin. Til 
gengæld bevilger VTU med rund hånd penge, især inden 
for skaldyrsområdet, som enten er irrelevante eller 
mangler enhver nyhedsværdi og blot opfinder ”den 
dybe tallerken” igen og igen. Det synes som om, det 
er uden for mange forskeres fatteevne, at der i privat 
regi kan findes viden på et langt højere niveau end på 
universiteterne.

Vi er i dialog med VTU om sagen og håber, at vi får 
VTU til at trække på samme hammel som de andre 
ministerier.

I så fald kan vi være med til sikre, at alle FU&I midler 
til akvakultur bliver brugt til relevante projekter, hvis 
resultater bringes ud i virkeligheden. 

Karl Iver Dahl-Madsen

MIB. Formålet med projektet er at undersøge, hvor hurtigt 
stofferne optages i fiskene, og hvordan vi bedste kan fjerne 
dem inden slagtning. Samtidigt kortlægges de forhold, som 
styrer opvæksten af mikroorganismerne og dannelsen af 
stofferne, og det undersøges, hvordan vi mest effektivt kan 
reducere organismernes forekomst. Projektansøgningen er lavet 
i samarbejde med lektor Niels O. G. Jørgensen, Københavns 
Universitet, Institut for Jordbrug og økologi

I ”Optimal rotation i akvakultur” undersøges rotationstiderne 
i dambrug og havbrug. Ved rotationstid forstås her 
kombinationen af fiskens størrelse/alder og det tidspunkt, 
hvor den bringes på markedet. Begge forhold påvirker prisen 
og produktionsomkostningerne, og rotationstiden har derfor 
betydning for indtjeningen. Produktionen i både havbrug og 
dambrug er underlagt betydelige sæsonvariationer. Havbrugene 
udbyder flest fisk om vinteren, og dambrugene udbyder flest om 
sommeren. 
Årsagerne skal primært findes i naturgivne og biologiske forhold 
samt tradition og i mindre grad markedets behov. I projektet 
skal der udvikles en såkaldt bio-økonomisk model, der skal 
bruges til at undersøge, om de nuværende rotationstider er 
optimale, og om der er økonomiske gevinster ved at ændre 
dem. 
Sådanne modeller finder bred anvendelse i andre animalske 
produktionsformer, men vi har endnu ikke gjort brug af dem. 
Ansøgningen er lavet i samarbejde med lektor Max Nielsen, 
Københavns Universitet, Fødevareøkonomisk Institut.

”Optimering af avlsfremgange” er lavet i samarbejde med 
seniorforsker Anders C. Sørensen, Århus Universitet, Det 
Jordbrugsvidenskabelig Fakultet. 
Projektets overordnede målsætning er at styrke avlsarbejdet 
gennem forskningsbaseret avl. Der arbejdes med en decentral 
model, hvor avlsmålene fastsættes individuelt. 
Der påtænkes etableret en projektgruppe med deltagelse af 
forskellige avlsbrug, og de primære indsatsområder er udvikling 
af en samlet database, opstilling af rutiner til indsamling 
af data, opstilling af statistiske modeller til estimering af 
avlsværdivurdering, design af avlsplaner og brugerspecifik 
rådgivning. 

besøg fra Fødevareerhverv
Den 6. oktober havde vi besøg af 8 gæster fra FødevareErhverv. 
FødevareErhverv har fået ny bemanding på en række poster, og 
formålet var at give dem en bedre indsigt i vores branche. 

Dagen begyndte på havnen i Snaptun, hvor Tim og Anders 
tog forsamlingen til søs. Sejlturen bød på både havbrug og 
kompensationsopdræt, og dertil en god snak om erhvervets 
muligheder og udfordringer. En pæn søgang sikrede våde sokker, 
og dermed var alle klar til næste destination. 

Som vi efter en god times kørsel fandt i Sdr. Karstoft, hvor 
senior rådgiver Villy J. Larsen indviede os alle i økologiens 
væsen. Dambruget er under ombygning med økonomisk støtte 
fra FødevareErhverv, og dermed kunne deltagerne ved selvsyn 
konstatere, hvad midlerne bl.a. går til.

På den pæne side af kl. 13.00 var der opbygget en ganske solid 
appetit, og det bekom alle vel, at Danforel bød velkommen 
med friske røgede fileter ad libitum i forskellige varianter 
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serveret med røræg, frisk peberrod, og hvad nu ellers 
dertil hører. Vi nød maden, mens Erik gjorde os klogere på 
forædlingsindustriens situation anno 2010.

Sidste stop var et modeldambrug type 3 i skikkelse af Nørå 
dambrug, hvor der blev set nærmere på biofiltre og anden 
teknologi. Vi fik en god passiar om modeldambrug, deres 
tilblivelse og de udfordringer, som vi p.t. arbejder med.

Kl. 16.35 bød GPS’en velkommen til Vejle Banegårdscenter. 
En hurtig evaluering indikerede, at alle var bibragt et klarere 
billede af ellers luftige begreber som kompensationsopdræt, 
sættefisk, faunapassage, toldkontingenter, recirkulering m.m. 
Og dermed var dagens mission tilendebragt.

Foto: Fodring udfor Snaptun    

Foto: Erik Hansen afrunder et godt besøg

Foto: Der ses nærmere på modeldambrug type 3
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Foto:  Villy J. Larsen formidler viden om økologi

Afgørelser fra Fødevareerhverv 
Primo oktober modtog vi fire projekttilsagn og ét afslag 
fra FødevareErhverv. De fire tilsagn dækker følgende 
projekter: 

1.  Videreudvikling af dansk økologisk akvakultur
2.  Optimering af driften på klassiske dambrug
3.  Udredning af muligheder og barrierer for produktion af 
mulige nye arter i akvakultur
4.  Implementering af global certificering for regnbueørred 
samt vurdering af bæredygtig certificering af andre arter

Derimod fik vi desværre afslag på ansøgning om tilskud til 
projekt ”Vurdering og afværgeforanstaltninger i forbindelse 
med risiko for giftige alger ved havbrug”.

Tilsagn til 2 gange om ugen
FødevareErhverv har meddelt tilsagn til afsætningsfremme 
projekt ”2 gange om ugen”. Fiskebranchen søgte i 
september måned om tilskud til et delprojekt for perioden 
oktober 2010 til marts 2011, og det imødekommer 
FødevareErhverv nu med et tilsagn på knap 4 mio. kr.

Organiseringen og udmøntningen er ændret i forhold til 
tidligere, i det der arbejdes i tre delprojekter med fokus på 
hhv. øget forbrug, øget tilgængelighed og forbedret image.

Genmodificeret laks
DR nyhederne bragte i september måned historien om 
den genmodificerede laks. Og den må siges at rykke på 
vækstdelen. Sammenlignes to søskende – genmodificeret 
versus konventionel – ja så vokser den genmodificerede 
variant 5 gange hurtigere. 

Den Amerikanske Fødevare- og Lægemiddelforvaltning 
(FDA) er p.t. ved at tage stilling til, om den kan godkendes 
som menneskeføde. 
Det vil i givet fald være første gang, at et genmodificeret 
dyr bliver godkendt som menneskeføde; og FDA skulle 
efter sigende være optimistisk.

Det kan derimod ikke siges om miljøaktivisterne. 
Den amerikanske græsrodsorganisation Food and Water 
Watch frygter, at fisken vil slippe ud i naturen og ødelægge 
den almindelige bestand – og de frygter også, at den kan 
give allergi.

Til de kreative sjæle kan det i øvrigt oplyses, at opskriften 

er Atlantiske lakse gener tilsat gener fra Vestatlantisk 
ålekvabbe og et stænk væksthormon fra Kongelaks. 

vandplaner er sendt i offentlig høring
Vandplanerne er nu sendt i høring. Vandplaner udmønter 
EU’s vandrammedirektiv, og de skal primært medvirke til at 
sikre ”god økologisk tilstand” i vandområderne. Processen 
frem mod de endelige handleplaner er opdelt i etaper á 
seks måneder.

Den offentlige høring forløber således i seks måneder 
frem til den 6. april 2011. Dernæst skal udkastet vurderes i 
forhold til de indkomme høringssvar, hvorefter de endelig 
planer skal vedtages. Det tager endnu ca. seks måneder. 
Herefter har kommunerne yderligere seks måneder til at 
udarbejde konkrete handleplaner, som efterfølgende skal 
godkendes af miljøministeren.

Det er imidlertid også en voldsom stor sag. 
Høringsmaterialet omfatter ikke mindre end 23 
vandplaner og 246 naturplaner, så der er rigeligt med 
læsestof til de mørke vinteraftener. 
Vi går nu i gang med at tygge materialet igennem, og du 
modtager en mødeindkaldelse fra os, når vi har overblik 
over konsekvenserne. 

Du kan finde vandplanerne på www.blst.dk
Spørgsmål i sagen kan rettes til chefkonsulent Lisbeth J. 
Plesner på mobil 22 82 87 02.

Kompetencer
w Selskabsret 
w Skatteret 
w Virksomhedstransaktioner 
w Insolvens og rekonstruktion 
w Ansættelsesret 
w Offentlig ret 
w Fast ejendom 
w Proces – og voldgiftsret 
w Erstatnings – og forsikringsret 
w Familie – og arveret 
w Landbrugsret 
w Miljøret 
w Strafferet leoni advokater 

Generalkommandoen
Sct. Mathias Gade 96 B

8800 Viborg 
Tlf. 86 62 06 00
Fax 86 62 06 49 

post@leoniadvokater.dk
Kontakt advokat Per Steffensen
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Principiel sag om erstatning  
for opstemningsrettigheden 
Der blev holdt retsmøde den 30. september ved 
taksaktionskomiteen i sagen om evt. erstatning og 
erstatningsfastsættelse vedr. Ege-Tved, Lihmskov og Tågelund 
Dambrug.  Vi venter spændt på en afgørelse, der forventes 
sidst i oktober. 

vejen Kommune
I forbindelse med klagesagen over Vejen Kommune deltog 
Brian Thomsen, Karl Iver Dahl-Madsen og Lisbeth Jess 
Plesner i et møde med kommunen 22. september. Vejen 
Kommune forventer at have vandindvindingstilladelser og 
miljøgodkendelser på plads inden slutningen af 2011 for 
samtlige dambrug. 

Økologiske opdrætsørred set og  
smagt af flere tusinde danskere på  
en række markeder i sensommeren 2010
Som et led i Dansk Akvakulturs projekt ”ØKOFISK-info”, 
der blandt andet har til formål at fremme kendskabet til 
økologisk fiskeopdræt og aktuelle relevante produkter herfra, 
blandt relevante forbrugergrupper i ind- og udland, har en 
dertil udarbejdet stand været flittigt anvendt på en række 
markeder og messer i sensommeren 2010 – eksempelvis:

-  Havnearrangement i Århus – i samarbejde med Clausens 
Fiskehandel
-  Sensommermarked i Den økologiske have Odder

-  Københavns Madhus – økologimarked for leverandører til 
storkøkkener
-  Eat 2010 i Øksnehallen – København i samarbejde med 
Fisk & Færdig
-  Økologisk Høstmarked – Grantoftegård i Ballerup
-  Økologisk Høstmarked – Gothenborg syd for Silkeborg
-  Fiskens Dag – Silkeborg i samarbejde med Byens Fisk og 
Vildt
-  Fiskens Dag – Rådhuspladsen i København
-  Fiskens Dag – Tåstrup i samarbejde med Tinas Fisk, Køge
-  Mad-messen – Ridehuset, Århus i samarbejde med bl.a. 
Karma Sushi

Foto: Clausens Fiskehandel uddeler øko-ørredmousse på havnen i Århus

Der anslås uddelt mere end 20.000 smagsprøver (typisk som 
ørredmousse, men på MAD-messen i Århus også som sushi) 
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på danske økologiske opdrætsfisk til danskere med hang til 
økologien i samme periode. 

Hertil kommer, at der er afholdt en række foredrag for 
særligt udvalgte forbrugergrupper for herigennem at 
orientere disse om historien bag de danske økologiske 
opdrætsfisk. 
Dette er bl.a. sket i samarbejde med Københavns Madhus og 
Økologisk Landsforening.

Foto: Karma Sushi uddeler smagsprøver på sushi med dansk økologisk 
ørred på MAD messen i Århus

Resultaterne er ikke udeblevet. Siden projektstart har en 
række danske fiskehandlere og røgerier nu valgt konkret 
at inddrage de danske økologiske opdrætsfisk i deres 
produktsortiment. 

Blandt disse kan nævnes: Byens Fisk & Vildt i Silkeborg, 
Clausens Fiskehandel i Århus, Fisk & Færdig på Frederiksberg, 
Tinas Fisk i Køge, Tvillings Filetfabrik og Centralrøgeriet på 
Københavns Fisketorv m.fl. 
Hertil kommer salg via e-butikker fra bl.a. Fiskehuset i 
Thisted, Skagenfood og senest Aarstiderne. 

Flere førende danske restauranter har ligeledes valgt at 
inddrage de økologiske opdrætsfisk på menukortet – ikke 
mindst på grund af den gode historie. 
Af disse kan bl.a. nævnes Krogs Fiskerestaurant i København, 
L’estragon i Århus, Kongenshus Kro ved Viborg og Karma 
Sushi i Frederikshavn med filialer i Skagen, Aalborg og Århus.  

Dorte Ruge uddeler smagsprøver på det økologiske Høstmarked på 
Gothenborg ved Silkeborg

For flere oplysninger - se hjemmesiden www.okofisk.dk

Interesserede er velkomne til at kontakte Villy J. Larsen på 
telefon 89 21 22 60 eller mobil 40 88 58 66. 

Nordsøen Forskerpark  
investerer millionbeløb i nye 
forskningsfaciliteter til DTU Aqua
Det oplyser DTU Aqua i en nylig udsendt pressemeddelelse. 
Det fremgår heraf, at Nordsøen Forskerpark (tidl. 
Nordsøcentret) og DTU Aqua har underskrevet en ny 10-
årig lejekontrakt, som øger DTU Aquas areal med ca. 600 
m2,  og Forskerparken investerer et millionbeløb i bl.a. et 
nyt analyselaboratorium, og en ny stor akvakultur forsøgshal 
samt andre facilitetsforbedringer til DTU Aqua. 

Udvikling i råvarepriser til fiskefoder

Disclaimer Råvareprisindex

  Råvareprisindexet er udtrykt som gennemsnitlige priser 
og vil derfor altid kun være vejledende. 

  Der anvendes kun NON-GMO råvarer til 
råvareprisindexet. 

  Råvareprisindexet er baseret på råvarepriser leveret til 
Skandinavien, hvorfor diverse fragtrater fra andre verdensdele 
også kan spille en rolle i indexet.
 
  Råvareprisindexet er udarbejdet på baggrund af priser i 
Euro, hvorfor eventuelle udsving på valutamarkedet i forhold 
til denne valuta, kan have en vis betydning. Det skal
bemærkes at en lang række af råvarerne handles i udenlandsk 
valuta.
 
  Man skal være opmærksom på at det ”fysiske marked” på 
råvare ofte reagere anderledes end de priser der realiseres 
på eventuelle råvarebørser. En priskorrektion på børsen 
er ikke altid lig med en korrektion i det fysiske marked og 
omvendt
 
  Råvareprisindexset tager ikke højde for eventuelle 
finansielle omkostninger der måttet blive pålagt råvarens pris
 
  Råvareprisindekset udarbejdes, på foranledning af 
fiskefoderproducenterne i Danmark, af firmaet Holtermann i 
Norge, der er et stort anerkendt norsk handelshus indenfor 
forskellige råvarer til fiskefoder industrien. 

Med venlig hilsen
Fiskefoderproducenterne i Danmark 
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DYRLÆGENS
HJØRNE 

Fund af bakterier i fisk der potentielt  
kan være årsag til sygdom i mennesker

Af dyrlæge, Ph.D. Helle Frank Skall,
dyrlæge Anne Marie Lassen-Nielsen og 
dyrlæge Ph.D. Niels Jørgen Olesen

Veterinærinstituttet 
Danmarks Tekniske Universitet 
Hangøvej 2 
8200 Århus N

Mængden af sygdomme som kan overføres fra fisk til men-
nesker er begrænset. Der er dog visse mulige sygdoms-
fremkaldende agens, man skal være opmærksom på. En af 
de mest kendte er parasitten sildeorm Anisakis simplex, som 
kan give alvorlige infektioner hos mennesker.

På Veterinærinstituttet, Faggruppe for Fiskesygdomme, 
Århus isolerer vi med mellemrum potentielt humanpato-
gene bakterier fra fisk. Indenfor de sidste par år har vi haft 
flere sager hvor der er blevet påvist bakterier, der kan give 
sygdom hos mennesker. 

En af disse bakterier er Mycobacterium marinum, som blev 
påvist i opdrættet pighvar. 
Fiskene skulle udsættes i frivand, og i den forbindelse blev 
de indsendt til undersøgelse. 

På laboratoriet blev der observeret ”hvide knuder” i hud 
og organer (se billedet), hvorfra der blev påvist M. marinum 
(fundet blev påvist i et samarbejde med bakteriologer ved 
DTU-AQUA og Veterinærinstituttet i Oslo). 

Denne bakterie kan findes både i koldt, varmt, ferskt og salt 
vand, og kan inficere mange forskellige fiskearter. 
Hos mennesker forekommer infektion med M. marinum 
typisk som hudlæsioner, hvor den præsenterer sig som 
lokaliserede granulomer (knuder). 

Blandt læger i Danmark kaldes sygdommen populært ”akva-
riegranulom” da de bl.a. ser den hos mennesker der har 
akvarier i stuen. Infektionen kan udvikle sig til betændelse i 
lymfesystemet og kan være svær at behandle.  

Vibrio cholerae non-O1 er blevet påvist i opdrættet sand-
art og i koikarper. Begge arter af fisk var indsendt grundet 
overdødelighed. Fundene blev verificeret af Statens Serum-
institut. 

En anden serotype af bakterien, Vibrio cholerae O1, er den 
bakterie der forårsager kolera hos mennesker. 

De fundne kolerabakterier i fisk anses dog ikke for at være 
specielt sygdomsfremkaldende for mennesker.

I varme somre, som den i 2006, kan der forekomme Vibrio 
vulnificus i havopdrættet regnbueørred. Det var det år hvor V. 
vulnificus´s ”kælenavn” havkolera blev brugt meget i pressen 
da den blev påvist i badevandet. Bakterien kan give infektio-
ner, der kan blive livstruende, hvis man har et kompromit-
teret immunforsvar. 

Fælles for disse sager er at bakterierne er isolerede fra 
fisk, der har gået ved højere vandtemperaturer end hvad vi 
normalt ser ved opdræt af fisk i Danmark.

Ved håndtering af syge fisk er det derfor vigtigt at tage 
forhåndsregler for at undgå potentielle infektioner. Brug 
således altid handsker og husk desinficerende håndvask efter 
håndtering.

        

Foto: Granulom i pighvar forårsaget af Mycobacterium marinum
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