
 

 

 
NaturErhvervstyrelsen har offentliggjort akvakulturstatistikken for 2011. Vi har 
opgjort udviklingen for perioden 2005 til 2011 i nedenstående tabel:

Det fremgår heraf, at der har været en faldende produktion af bækørred, kildeørred 
og ål.  Det gælder for alle tre kategorier, at faldet i værdi er mindre end faldet i 
volumen. Muslinger har oplevet den største vækst i både mængde og værdi, men det 
er fra et lavt niveau. Lineopdræt toppede i 2009 med en produktion på ca. 2.600 
tons, men har siden været i ”frit fald”. Der har været en stigning i opdræt af øvrige 
arter, men det er en kategori, som udviser relativt store udsving fra år til år. Opdræt 
af regnbueørreder er i perioden steget med 7 % i mængder og 32 % i værdi. Den 
samlede opdræt af fisk og skaldyr er siden 2005 steget med 6 % i mængde og 23 % 
i værdi.

Statistikken viser også, at produktionen af æg er vokset fra 301 til 337 mio. stk. i 
perioden 2009 til 2011, og at værdien var på 26 mio. kr. i 2011. I 2011 blev der også 
produceret 340 tons rogn/kaviar til at en samlet værdi på 35 mio.; her bemærkes 
det i øvrigt, at produktionen faldt med 1 % fra 2010 til 2011, men værdien steg med 
hele 23 %. 
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Formandens
syn og holdninger
1,3 millioner tons

På det nylige FEAP møde i Bruxelles, hvor jeg deltog 
i gruppen for store laksefisk, oplyste nordmændene, at 
produktionen af laks og ørreder i 2012 forventes at blive 
1,3 millioner tons, hvilket med dagens relativt lave priser 
svarer til ca. 30 mia. NOK og i et godt år helt op til 50 mia. 
NOK. Det er selv efter norske forhold rigtige penge.

Og der er ingen grund til at tro, at denne udvikling 
ikke kan fortsætte i rigtig lang tid endnu. Vi bliver flere 
og flere mennesker på jorden, som bliver og rigere og 
som vil spise flere fisk. Store laksefisk er inden for sin 
niche et unikt produkt med hensyn til kulinarisk kvalitet, 
sundhed og pris/udbytte forholdet og efterspørgslen vil 
fortsætte med at stige mindst op til 10 millioner tons 
niveauet. Nordmændene meddelte ganske vist, at der i den 
umiddelbare fremtid og for 2013 ikke forventes nogen 
stigning, da grænsen for udnyttelsen af koncessionerne er 
nået, og der forventes ikke givet nye koncessioner i de 
næste par år. Men mon ikke det går, som det plejer, dvs. 
en gennemsnitlig stigning på årsbasis på ca. 8 % pr. år. Bare 
denne stigning er på niveau med hele EU-produktionen af 
store laksefisk.

Selv dansk landbrug, som nu udgør den tredjestørste 
fødevareklynge i verden, og omsætter 80 mia. kr. i 
primærsektoren kan begynde at frygte for sin førerposition, 
i det mindste så længe vi bliver miljømæssigt misreguleret.

I grunden er der tale om et helt ubegribeligt succesfuldt 
norsk erhvervseventyr. Vi skal ikke længere tilbage end 
til 70’erne, før fiskeproduktionen i Norge var mindre 
end i Danmark, og nye norske havbrugere kom til 
Danmark for at lære om fiskeopdræt. I modsætning til 
den grønne sektor og store dele af det klassiske landbrug 
kan den norske laksefiskproduktion klare sig fint uden 
statsstøtte. Og sektoren kan blive ved med at producere, 
så længe der er mennesker på jorden, der skal have mad. 
Produktionen har som alle andre fødevareproduktioner 
et miljømæssigt fodaftryk: Lakselus, rømninger af fisk 
og stofudledninger, men nordmændene har fornuftigvis 
vurderet, at disse miljøomkostninger er små i forhold til 
den samfundsmæssige nytteværdi i form af produktion, 
beskæftigelse og eksport.

Udviklingen i Norge sætter den pinligt ringe situation 
for EU-akvakulturen i perspektiv. Til trods for evindelige 
skåltaler og massive støtteordninger sker der absolut intet, 
idet EU-akvakulturen ikke er steget i de seneste tyve år.

Struan Stevenson, Skotsk EU parlamentsmedlem, fortalte 
mig i Bruxelles, at europæiske politikere er taget som 
gidsler af et højtråbende ”grønt” mindretal i parlamentet, 
som uden hensyn til europæernes behov for job og social 
tryghed gennemtvinger en visnepolitik for al europæisk 
fremstillingsvirksomhed med sine krav om ”bæredygtighed”, 
læs: stop al aktivitet, der påvirker naturen og miljøet den 
mindste smule.

Det er på tide, at de europæiske politikere træder i 
karakter og afbalancerer grønne interesser i forhold til 
andre fuldt så vigtige hensyn. Sæt gang i EU-akvakulturen 
her-og-nu, så skal vi nok tjene pengene til, at der bliver råd 
til mange gode ting, herunder bedre natur og miljø. 

Karl  Iver Dahl-Madsen

I 2009 (seneste opgørelse) var der ca. 412 fuldtidsbeskæftige. 
Antallet af fuldtidsjob er faldet med 24 % siden 2005.

Du kan læse hele statistikken på http://naturerhverv.fvm.dk/
akvakulturstatistik.aspx?ID=24357.

statsbesøg til Chile
Der gennemførers i perioden fra den 11. til den 14. marts 
2013 et officielt statsbesøg i Santiago i Chile med deltagelse af 
hendes kongelige højhed dronningen og hans kongelige højhed 
prinsgemalen. 

Statsbesøget ledsages af en forretningsdelegation, og der vil 
være fokus på fem sektorer, heriblandt akvakultur.

Du kan læse mere om besøget på www.royalvisitchile2013.dk

Interesserede kan kontakte enten Landbrug og Fødevarer på 
telefon 33 39 40 00 eller Dansk Eksportforening på telefon 86 
81 38 88

hvad koster en pumpeløsning?

Lykkegaard har lavet et site på deres hjemmeside, hvor du kan 
beregne energiforbrug og driftsomkostninger ved forskellige 
pumpeløsninger.

Du kan beregne energiforbruget i kW, hvis du kender 
kravene til pumpens løftehøjde; det fremgår bl.a. heraf, at 
energiforbruget især påvirkes af pumpens løftehøjde.

Du kan også beregne forbruget i kroner, hvis du kender prisen 
per kWh. Måske du skulle prøve at lave beregninger med 
forskellige priser for at vurdere følsomheden? Ifølge Lykkegaard 
så er elprisen nemlig blevet rundt regnet fordoblet over de 
seneste 10 år, men EU forudsigelser peger på, at prisen vil blive 
tre doblet over de næste 10 år.

Du finder beregningsmodellen på http://lykkegaard-as.dk/
Produkter/Akvakultur/Overvejelser---foer-du-koeber-pumpe/
Driftoekonomi.aspx

Påtænker du at købe en pumpe, kan du også finde en række 
relevante oplysninger om, hvilke overvejelser du bør gøre 
dig i forhold til størrelse, type, installation, afprøvning, 
kvalitetssikringsbevis m.m.

De baltiske lande er  
positive overfor akvakultur

Det fremgår af en interessentanalyse, som er gennemført i regi 
af projekt AQUABEST, der gennemføres som en del af EU’s 
strategi for det baltiske område, og som har dansk deltagelse af 
DTU Aqua og Dansk Akvakultur. 
AQUABEST har udsendt en pressemeddelelse om den gode 
nyhed, som vi bringer her i sin fulde ordlyd.
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Positiv holdning til øget akvakultur produktion i det baltiske 
område 

Hele det baltiske område er positiv over for øget akvakultur 
produktion. Det fremgår af en ekspertundersøgelse, der er 
udført af Aquabest projektet som en del af EU’s strategi for 
det baltiske havområde. 

De fleste deltagere i undersøgelsen var enige om, at øget 
global akvakultur produktion er nødvendigt for at skaffe 
mere mad i trit med den øgede befolkningstilvækst, og 
det vil også kunne gøres miljømæssigt forsvarligt. Ifølge 
85 til 95 % af deltagerne i undersøgelsen er akvakultur 
medvirkende til beskyttelse af truede fiskebestande ligesom 
den også i væsentligt omfang øger tilgængeligheden af frisk 
fisk samtidig med, at der skabes beskæftigelse og udvikling 
i udkantsområder. Der var også bred enighed om, at fiske 
produktion er økologisk mere effektiv end opdræt af 
landlevende dyr, da fisk ikke behøver bruge foderenergi til 
at opretholde en konstant kropstemperatur. Den største 
del af deltagerne fra miljøinteressegrupper (60–75 %) 
påpegede dog de miljømæssige risici ved den voksende 
akvakulturindustri i forhold til forbrug af vandressourcer og 
industrifiskeri (til fiskemel og -olie), samt effekt af akvakultur 
på naturlige fiskebestande.

Ni ud af ti troede på et vækstpotentiale for akvakultur i 
det baltiske område. Der var enighed om, at politiske og 

administrative forhold udgjorde større forhindringer for 
udviklingen end finansielle og miljømæssige forhold. Således 
påpegedes centrale problemstillinger som mangel på 
planlægnings værktøjer for udpegning af opdrætslokaliteter 
og ulige støtteordninger i forhold til landbruget. 50 % af 
miljøgrupperne og 75 % af de andre interessegrupper fandt 
at større produktionsenheder ville være nødvendige for at 
opnå tilstrækkelig konkurrencedygtighed.

Med støtte fra Det Baltiske Havforskningsprogram som 
et led i EU’s strategi for området gennemførte Aquabest 
projektet undersøgelsen med henblik på at afdække 
holdninger til akvakultur hos virksomheder, administration, 
forskning og uddannelse, miljøorganisationer samt 
miljømyndigheder i sektoren. 

Der deltog 158 eksperter i undersøgelsen med jævn 
fordeling over alle EU medlemsstater i det baltiske område.

Der var ensartethed i holdningerne til de identificerede 
problemstillinger og til deres løsninger i hele området. Der 
var således tale om ensartede problemstillinger. Sådanne 
oplysninger kan være et solidt grundlag for samarbejde i 
regionen om at udvikle miljømæssigt bæredygtigt akvakultur. 

Mens akvakultur har været stærkt stigende andre steder, 
har der været et svagt fald i det baltiske område. Formålet 
med Aquabest projektet er at identificere redskaber for en 

Ørred Foder

Aller Aqua har netop udviklet en vinterudgave af ALLER GOLD og ALLER PLATINUM. 

I perioder med meget koldt vand reduceres appetitten og effektiviteten af for-
døjelsessystemet hos ørreder. 

Disse forhold tager Vinterudgaven af ALLER GOLD og ALLER PLATINUM hensyn til, 
med mulighed for øget foderoptagelse og forbedret fordøjelighed.

Dette resultarer i en forøget vækst og en stærkere fisk, når temperaturen stiger 
igen.

www.aller-aqua.com

Winter Edition
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igen at skabe bæredygtig vækst i akvakulturen i området.
Yderligere oplysninger om undersøgelsen findes i 
rapporten: Stakeholder’s Attitudes to the Development of 
Aquaculture in the Baltic Sea Region
http://www.aquabestproject.eu/reports.aspx

Yderligere oplysninger:
Seniorrådgiver Unto Eskelinen, Finnish Game and Fisheries 
Research Institute, Finland, tel. +358 20 5751 513, Unto.
eskelinen@rktl.fi eller Seniorrådgiver Alfred Jokumsen, 
DTU Aqua, tlf. 21 36 27 85, ajo@aqua.dtu.dk

Fem nye vandveje til de næste vandplaner
Miljøminister Ida Auken har præsenteret fem nye vandveje 
som opfølgning på Vandtopmødet på Lykkesholm, 
hvor ministeren i 24 timer samlede landbrug, grønne 
organisationer og andre med interesse i vandplanerne, 
herunder vor egen formand Karl Iver Dahl-Madsen.

De fem nye vandveje er miljøminister Ida Aukens 
bud på, hvad pejlemærkerne skal være for 2. 
generationsvandplanerne, som skal dække perioden fra 
2015 til 2021.

De fem vandveje er:

1. Vidensgrundlaget; få skabt fællesskab om fakta. Ny 
viden skal afprøves og dokumenteres i samarbejde med 
forskere, landbrug, erhvervsliv, organisationer og andre 
myndigheder.

2. Virkemidler; målretning af indsatsen til de steder, hvor 
der kan opnås den største gevinst for vandmiljøet. 

3. Finansiering; vandplanerne må ikke koste 
skatteborgerne flere penge, så mulighederne for anden 
finansiering og mere fleksibilitet i EU-midler skal afsøges. 

4. Folkeligt engagement; større lokal inddragelse i, 
hvordan vandplanerne skal gennemføres i det enkelte 
område.

5. Samarbejdsproces og rollefordeling; Miljøministeren og 
Miljøministeriet har ansvaret for at fastlægge overordnede 
mål og rammer, så Danmark kan overholde EU’s 
vandrammedirektiv.

Miljøminister Ida Auken siger om de nye vandveje:
”Vi vil gerne tænke nyt, fordi vi tror, det vil føre til bedre 
vandplaner - og dermed renere vand. Det er mine forslag til 
vandveje et udtryk for. Så er det klart, at det også kræver, at vi 
gør nogle ting anderledes end i dag, og at det ikke er sikkert, vi 
lige nu har det præcise svar på en ny løsning. Men det vigtige 
er, at vandvejene er lagt ud. Vi skal have noget at sigte efter.”

Vandvejene udpeger de store sigtelinjer, men det er 
Natur- og Landbrugskommissionen, der skal komme 
med konkrete bud på sammenhængende løsninger for 
ren natur og et landbrugserhverv i vækst. Natur- og 
Landbrugskommissionen kommer med sine anbefalinger 
til marts næste år.

To nye dambrug omlagt til økologisk 
produktion – 5 yderlige undervejs
Piledal Dambrug i Vejle Kommune, samt Åbro Dambrug 
ved Skarrild (Ikast-Brande Kommune) er begge blevet 
omlagt til økologisk produktion i 2012.

Dermed er der nu 7 ferskvandsdambrug (420t/år), 1 
havbrug (ca. 200t/år) og 2 linemuslingeanlæg (ca. 400 
t/år) omlagt til økologisk produktion. Hertil kommer at 
yderligere 5 dambrug med en samlet fodertildeling på i 
alt 640 t/år har ansøgt om omlægningsstøtte i støtteåret 
2012.

Blandt de nytilkomne findes både produktionsdambrug 
og yngeldambrug, da produktion af økologiske yngel 
og sættefisk bliver en forudsætning for den økologiske 
produktion af økologiske konsumfisk i årene fremover.

Efterspørgslen på økologiske opdrætsfisk og skaldyr er 
stigende både i ind- og udland. 

Fødevareministerens seneste såkaldte Økologiplan 2020, 
fastslår, at danske økologiske fisk og skaldyr er en niche i 

Revision. Skat. Rådgivning.

Succes skaber 
man sammen 
med andre ...

Hjaltesvej 16, 7500 Holstebro
T: 9611 1800, E: holstebro@pwc.dk
www.pwc.dk/holstebro
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fremgang og med stort potentiale bl.a. som leverandør af 
økologiske råvarer til de offentlige storkøkkener i årene der 
kommer.
Interesserede er velkomne til at kontakte Villy J. Larsen 
– telefon: 89 21 22 62 eller mobil: 40 88 58 66. 

sådan får vi bæredygtig vækst
Erhvervspanelet for Grøn Omstilling, som er nedsat 
af miljøminister Ida Auken, har fremlagt ni konkrete 
anbefalinger på, hvordan vi kan udnytte ressourcekrisen til at 
skabe ny vækst i Danmark.

Erhvervspanelet består af førende erhvervsledere, 
arbejdsmarkedets parter, erhvervsorganisationer, forskere og 
grønne organisationer.  

To anbefalinger påkalder sig vor særlige interesse, nemlig, 
at ”Danmark skal investere i bæredygtige vandløsninger og 
fremme vandeffektivitet”, og især, at ”Den danske regulering 
skal gennemarbejdes, så den bliver moderne og fremmer 
helhedstænkning med fokus på bæredygtig vækst”.

Netværk for avlsarbejde
Den 5. oktober afholdte vi i samarbejde med Foulum en 

temadag om indholdet og perspektiverne i det kommende 
netværk for avlsarbejde i dansk akvakultur.
Ca. 25 avlsbrug og opdrætsvirksomheder deltog i temadagen, 
som var kendetegnet ved stor spørgelyst.
Temadagen blev afholdt som led i gennemførelsen af projekt 
”avlsarbejde i dansk akvakultur”, der støttes af EU og 
fødevareministeriet.

Vi har siden indkaldt til stiftende møde, og netværket er 
(forhåbentlig) en realitet, når du læser disse linjer.

Du er velkommen til at kontakte enten direktør Brian 
Thomsen på mobil 40 76 28 70 eller avlskonsulent Kristian 
Meier fra Foulum på mobil 29 61 14 35, hvis du har 
spørgsmål til netværket

Møder med kommuner
Vi har i oktober måned haft møder med Silkeborg og Vejen 
Kommune. 

Møderne er led i en større møderække med udvalgte 
kommuner, hvor vi drøfter og afstemmer bl.a. processen om 
miljøgodkendelser af dambrug, fjernelse af spærringer ved 
dambrug, overgang til udlederkontrol og de problemstillinger 
som især de ”syv knaster” påfører os og kommunerne.  

Er du også på udkig efter 
· Den laveste el-regning?
· De laveste vedligeholdelsesomkostninger?
· Pumper med meget lang levetid?

Den direkte linje 
Svend Christensen:  2966 3617 
Lars Bjerregaard:  2966 3613

VI PRODUCERER 
DE LAVESTE EL-REGNINGER
TIL DANSkE DAmBRUG

Besøg vores nye website: www.lmpumps.com

Langsand Laks tager form, august 2012. 
Landbaseret RAS anlæg til produktion af 1000 ton laks. 
Opføres af Billund Aquaculture.

Langsand Laks har valgt driftssikre lav-energi propel-
pumper fra Lykkegaard A/S. 
Pumperne er Ø400 mm, og yder hver 500 liter/sek.

Langsand Laks valgte 
Lykkegaard pumper
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eU’s proces industri er  
dybt afhængig af import
Det fremgår af den årlige rapport fra EU Fish Processors and 
Traders Association, som belyser EU’s forsyninger med fisk. 
Det fremgår således af rapporten for 2012, at:

• Den samlede forsyning var på ca. 15 mio. tons
• Importandelen er vokset og udgør nu ca. 65 %
• For akvakultur tegner importen sig for 91 %
• Eksporten er faldet med ca. 14 % til ca.2 mio. tons
• Torsk er den mest dominerende art efterfulgt af alaska 
Pollock

eksporten
Eksporten af ørreder er i perioden januar til juli vokset med 
ca. 1.300 tons (10 %). Værdien er steget med ca. 10 mio. 
kr. (2 %). Eksporten af frosne ørreder er steget med 27 % 
i mængder men kun 12 % i værdi. Eksporten af levende er 
steget med 22 % i mængder og 27 % i værdi. For de røgede 
ørreder er eksporten faldet med 11 % i mængder og 10 % i 
værdi.

Eksporten af ål er faldet med 26 % i mængder men ”kun” 7 % 
i værdi.

Samlet set er eksporten vokset med ca. 1.200 tons (8 %) og 
værdien af eksporten var på 495 mio. kr., hvilket er på niveau 
med sidste år.

Offshore Konference i Tyrkiet
I Oktober deltog vi i Offshore konference i Izmir i Tyrkiet. 
På konferencen var der lejlighed til at hører nyt fra FAO 
omkring væksten i akvakultur og de mange muligheder 
for Offshore. Umiddelbart er definitionen på Offshore - 
akvakultur på eksponerede lokaliteter i forhold til vind og 
bølger uafhængig af kystnærhed. 

Desuden blev givet forskellige bud på fysisk planlægning til 
havs, eksempler på opdræt af forskelige arter af både fisk, 
alger og muslinger, samt bud på forskellige teknologiske 
løsninger.

Eksponeret havbrug i Tyrkiet

Tyrkiet har gennem de seneste år haft succes med udflytning 
af deres havbrug fra lokaliteter inde i fjordene til mere 
eksponerede lokaliteter længere ude i fjordene. 

Desuden var der mulighed for besøg hos en af Tyrkiets 
største producenter Camli/Pinar. Besøget startede på 
virksomhedens fabrik i Izmir, hvorefter vi besigtigede en 
række mere eksponerede havbrugslokaliteter ca. en times 
kørsel og en times sejlads syd for Izmir. 
På havbrugene blev der produceret havbrasen og havaborre 
(seabass og seabream) samt tun. Besøget blev afsluttet 
med besigtigelse af virksomhedens klækkeri for seabass og 
seabream. 

Alt i alt en spændende konference, hvor der var rig lejlighed 
til at erhverve sig ny viden, netværke, diskuterer statstilskud 
med de tyrkiske deltagere, samt undre sig over, at begreber 
som kvælstof begrænsning samt kompensationsopdræt er 
stort set ukendte i resten af verden.  

Levende foder til havbrasen og havaborre

Praktikplads søges
Jeg hedder Line Pomiklo Jensen og er 19 år. Startede den 
2. årige dyrepasserassistent uddannelse på ”Lægården ” i 
Holstebro, januar 2012, og fortsætter der året ud.

Med start i januar næste år, søger jeg hermed en praktikplads, 
for at kunne fortsætte min uddannelse. Perioden vil blive 
kombineret med 16 ugers skoleophold på ”Hansenberg” i 
Kolding. 

Dyr, planter og natur er lige mig. Jeg har løbende haft nogle 
korte praktikophold indenfor dyrehandel, og på en mindre 
gård med køer, senest har jeg været i 14 dages praktik i 
Jyllands Akvarium.

Det har hele vejen igennem været spændende og dejligt 
at passe og arbejde med dyr. Ser nu frem til et år med nye 
opgaver og udfordringer

Tlf.: 9744 1120
Mobil: 2264 0030
Mail: linepomiklojensen@hotmail.com
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