
Vor generalforsamling blev i år afholdt tirsdag den 8. maj på Golf Hotel i Viborg. Du 
kan læse formandens skriftlige beretning på de næste sider, og på vor hjemmeside – 
www.danskakvakultur.dk – kan du læse beretningerne fra de enkelte brancheudvalg 
samt referatet fra generalforsamlingen.

Generalforsamlingen var præget af især to forhold.

Dambrugerne udtrykte stor frustration og utilfredshed med den nye 
bekendtgørelse, som trådte i kraft i februar måned. Erfaringerne fra de første 
tre måneder viser med al tydelighed, at den ikke virker efter hensigten. En 
række kommuner bruger den som løftestang til at tvinge dambrug over på 
udlederregulering, hvilket er i direkte modstrid med akvakulturudvalgets 
anbefaling om, at dambrugerne skal have ti års valgfrihed mellem de to forskellige 
reguleringsformer. Vi kan også konstatere, at ingen klassiske dambrug frivilligt 
har søgt om at overgå til udlederregulering. Det skyldes bl.a. krav om, at vand 
skal pumpes ind og at dambruget skal opføres i ”impermeabelt materiale”. Vi har 
efterfølgende udsendt en pressemeddelelse om forholdet.

Advokat Per Steffensen fra Leoni Advokaterne gennemgik afgørelsen fra 
overtaksationskommissionen i sagen om Vejle Kommunes påbud om fjernelse af 
opstemninger ved 3 dambrug i Vejle Kommune. Afgørelsen fastslår, at dambrugerne 
skal have erstatning, men der er fortsat en række uafklarede forhold, og det er i 
skrivende stund uvist, om Vejle Kommune vil respektere afgørelsen eller, om de vil 
føre sagen videre ved domstolene. Den fortsatte usikkerhed stiller dambrugerne i 
limbo, og vi opfordrer igen til, at der snarest findes en løsning.

Brancheudvalgene har efterfølgende konstitueret sig med følgende udvalgsformænd:

Peter Holm (dambrug), Niels Dalsgaard (havbrug), Oluf Sørensen (ål), Lars E. 
Holtegaard (skaldyr), Jens S. Jensen (eksportører/fabrikker) og Lars Rahbæk (foder).

Bestyrelsen har også konstitueret sig med Karl Iver Dahl-Madsen som formand for 
Dansk Akvakultur.
Du kan finde oversigter over medlemmer af bestyrelse og udvalg på vor 
hjemmeside.
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Formandens
syn og holdninger

At gøre som man siger..

.. er en svær øvelse for mange. Ikke mindst for EU.
Netop hjemkommet fra endnu en fin EU konference 

om akvakulturen med deltagelse af ministre og 
kommissæren må jeg konstatere, at EU holder fine 
skåltaler, medens akvakulturen stagnerer eller ligefrem 
går tilbage i EU området. Sådan har det været i de 
seneste 20-30 år.

Men alligevel lægges der op til, at man fortsætter med 
mere af samme mislykkede politik, nemlig at forhindre 
lønsomme produktioner med gennemprøvede 
produktionsmetoder og efterspurgte produkter i 
at udvikle sig ved at fastholde en fortvivlet ringe 
miljøregulering samtidig med, at man lægger strategier 
for og poster milliarder af Euro i forskning, udvikling og 
investeringer i nicheproduktioner, der er på kanten af 
at være lønsomme, eller kun lønsomme med tilskud.

Kursen skal lægges om, og det bliver den først, når 
de europæiske politikere gør sig klart, at det ikke 
kan lade sig gøre at foretage en stor udvidelse (2-3 
dobling) af den europæiske akvakulturproduktion uden, 
at den tilføres meget mere ”miljømæssigt råderum”, 
f.eks. i form af kvælstofkvoter, plads til lokaliserings el. 
lignende.

Dette råderum kan findes på to sammenhængende 
måder. Dels skal det vurderes, om der lige nu er den 
rigtige balance mellem EU-vandrammedirektivets 
miljømæssige hensyn og de overordnede 
samfundsøkonomiske hensyn til produktion, job og 
beskæftigelse. Det har aldrig været meningen med VRD, 
at det reelt skulle medføre en udfasning af europæisk 
fødevareproduktion til lande med ringere standarder 
for dyrevelfærd, miljø, natur og klima.

Desuden skal det sikres, at ”det miljømæssige 
råderum” kanaliseres hen til de sektorer, der giver 
størst samfundsmæssig gevinst i forhold forbrug af 
råderummet. Her ligger akvakulturen som bekendt lunt 
i svinget.

Det er en politisk opgave og politikernes 
udtrykkelige ansvar at finde disse balancer og fordele 
råderummet bedst muligt.

Jeg vil gerne appellere til de europæiske politikere og 
særligt til vores entusiastiske og bestemte kommissær 
Fr. Maria Damanakis om at tage den opgave på sig.

Hvis den europæiske akvakultur her-og-nu får 
det nødvendige råderum, og dermed kommer til 
at tjene penge, skal vi nok kvittere ved at udvikle 
effektive miljøteknologier, som på langt sigt sikrer, at vi 
producerer meget større mængder og værdier samtidig 
med, at vi mindsker vores behov for miljømæssigt 
råderum.

Karl Iver Dahl-Madsen

Formandens skriftlige  
beretning på generalforsamlingen

Velkommen til generalforsamlingen i Viborg. 

Akvakulturudvalget
Vi kan nu konstatere, at der er gået to år siden akvakulturudvalget 
afsluttede sine anbefalinger. De er langt fra gennemført endnu, men 
vi er da kommet et stykke vej.

Vi har fået en samlet dambrugsbekendtgørelse, som er baseret på 
udlederkrav og ikke på foderkvoter, og vi har fået det kvælstof, der 
kan tilkomme os. Desuden er der en vis fleksibilitet for dambrug, 
der vil vente med at gå over til de nye ordninger.

Vi må dog desværre dog konstatere, at der stadig er syv 
”knaster” i bekendtgørelsen (pumpning, vandanalyser og flow, 
overgangsbestemmelser, impermeabelt materiale, maksimalt 
vandindtag, foderkvotienter, BAT kravene), som ikke er i 
overensstemmelse med akvakulturudvalgets anbefalinger, som vi 
ikke kan leve med, og som derfor må genforhandles.

Den værste ”knast” er pumpeløsningen, som åbent erkendt af 
staten, er indført for at spare penge til erstatning for fjernelse af 
spærringer. 
Her kommer det os godt tilpas, at overtaksationskommissionen 
i Tågelundsagen endelig har afgjort, at fjernelse af 
dambrugsspærringer er erstatningspligtige. Vi har foreslået staten 
(og kommunerne) en mindelig løsning, hvor vi fra dambrug til 
dambrug finder gode og billige måder til at opnå god økologisk 
kvalitet. 
Vi har gode forhåbninger om, at det vil lykkes.

Det er stadig ikke lykkedes staten at opfylde aftalerne i 
akvakulturudvalget for havbrug om en ”kickstart” på 250 tons 
kvælstof, og vi ser de rene absurditeter fra Miljøcentrene 
med manglende vilje til at give tilladelse til små midlertidige 
pilotprojekter. 
Vi ser ligeledes en betydelig bureaukratisk stivhed, når det 
gælder mulighederne for at opnå tilladelse til muslingedyrkning til 
kompensationsopdræt.

Der er dog stadig en god og konstruktiv dialog med 
Miljøministeriet om at finde løsninger både for dambrug og 
havbrug. 
Politikerne backer os op, og vi har et klart indtryk, at alle gode 
kræfter ønsker at akvakulturudvalget skal være en succes, bl.a. fordi 
det letter vejen for Natur & Landbrugskommissionen.

En usikkerhed i kvælstofdiskussionen er, at kommunerne ifølge 
miljømålsloven stadig har mulighed for at stramme N-kravene, selv 
med den nye dambrugsbekendtgørelse. 
Det kræver dog en særlig argumentation, som sandsynligvis kun 
bliver bragt i spil fra kommuner, der ønsker dambrug nedlagt. 

Lige nu er vi, foranlediget af overtaksationskommissionens 
afgørelse, i gang med at forhandle med Vejle kommune om en god 
fremtid for kommunens dambrug. Jeg vil gerne opfordre jer alle til 
at gå i aktiv og konstruktiv dialog med jeres kommuner. Foreningen 
hjælper gerne dermed.
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Produktion og Økonomi
Produktions- og prismæssigt har perioden været ok, uden at 
være prangende.

Det er rigtig dejligt, at vi har vundet AES sagen, og det skal 
såmænd nok lykkes at få gode renter dertil.
I dagens tumult skal vi ikke glemme, at VHS bekæmpelsen er 
kommet godt i gang, og at vi måske allerede i 2013 kan blive 
erklæret for VHS frit område.

ASC processen skrider frem. Så vi om ikke om for lang tid 
kan have certificerede ørreder på markedet.

Vi slås stadig med de tyrkiske ørreder, og får ikke god hjælp 
fra EU systemet. 
Det kan undre, at EU er meget ivrige for at lægge en 
møllesten om halsen på europæiske fødevareproducenter 
med miljøkrav, der er baseret på et utilstrækkeligt fagligt 
grundlag, og som er skadelige både for produktionen og 
miljøet, samtidig med, at man på et EU kerneområde, som 
fri samhandel, tillader Tyrkiet at give en statslig driftsstøtte 
på mere end 10 % af produktionsomkostningerne til 
ørredproduktionen. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at afsløre 
dette hykleri.

Forsknings- og udviklingsindsatsen kan vi være glade for. 
Vi får stort set alle de midler, vi søger, og som vi med god 
samvittighed kan bruge på relevante projekter

Øvrige produktioner
Denne periode har heller ikke været nem for åleproducenter 
og skaldyrsfolk.

For mange supermarkeder tror, på et fejlagtigt fagligt 
grundlag, at man kan redde ålen ved at holde op med at 
sælge opdrættede ål. Det er helt forkert. Åleopdræt er 
med til at redde den vilde bestand. Vi arbejder både med 
supermarkederne, med forskerne og med certificering for at 
ændre dette billede.

Muslingedyrkerne har stadig svære afsætningsforhold, 
med visse lyspunkter. Bl.a. får vi nu via ”2 gange om 
ugen” midler til specifik markedsføring af opdrættede 
muslinger. Havbrugerne er nu gået stærkt ind i arbejdet 
med muslingeopdræt, og vil i et godt samarbejde med 
skaldyrsbranchegruppen kunne opnå gode fælles resultater.

Til slut
Til slut vil jeg takke bestyrelsen, medlemmerne, 
branchegrupperne, sekretariatet og bestyrelsen for et fortsat 
interessant og udfordrende samarbejde i det forløbne år.
 

Spis dig stærk!
BioFocus er blevet omdøbt til FOCUS Plus. Udover alle de kendte bestanddele såsom ekstra vita-
miner, nukleotider og glukaner giver vi nu også et ekstra skub til fiskens appetit med FOCUS Plus. 

Når du bestiller et foder med FOCUS Plus supplement, så får du nemlig også et skud krill i foderet. 
Det styrker appetitten, og en fisk, der spiser godt, er stærkere.  

FOCUS Plus sælges som supplement til EFICO Enviro 920 og 939. Samtidig er FOCUS Plus en 
fast del i INICIO Plus yngelfoder og EFICO Genio moderfiskefoder.

F O C U S  P l u s MED KRILL

www.biomar.dk
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status for ansøgninger under eFF 

Den 1. maj udløb ansøgningsfristen for tre ordninger 
under EFF: Investeringer i akvakultur, økologisk akvakultur 
og kompetenceudvikling.
 
NaturErhvervstyrelsen har udsendt en status for 
ansøgningerne, og det fremgår heraf, at der er indsendt 19 
ansøgninger om tilskud til etablering og modernisering af 
akvakulturanlæg med en samlet projektsum på ca. 185 mio. 
Der er søgt om et samlet tilskud på ca. 69 mio. kr., så der 
bliver kamp om midlerne, da bevillingen kun er på ca. 28 
mio. kr.

Der er indsendt 5 ansøgninger om omlægning til økologisk 
akvakultur med en samlet projektsum på ca. 7 mio. kr., 
heraf er der søgt om tilskud på i ca. 4 mio. kr. Her ser det 
”bedre ud”, da bevillingen for 2012 lyder på ca. 6 mio. kr.
 
Der er også stor interesse for tilskud til fremme af 
kompetenceudviklende aktiviteter inden for fiskeri- og 
akvakultur. Der er således indsendt 7 ansøgninger med en 
samlet projektsum på ca. 11 mio. kr., heraf er der søgt om 
tilskud på ca. 10 mio. kr. Næppe alle kan forvente tilsagn, 
da den økonomiske bevilling for 2012 lyder på 5 mio. kr. 
Vi har indsendt en ansøgning om tilskud til etablering af et 
akvakulturudbud under erhvervsuddannelserne. 

 
Ph.D. om regulering af akvakultur

Rasmus Nielsen fra Fødevareøkonomisk Institut blev den 
20. april tildelt en Ph.D. grad efter et vellykket forsvar af 
en afhandling med titlen ”Barriers to Sustainable Growth 
in the Aquaculture Sector: An economic analysis”. Der skal 
herfra lyde et stort tillykke med den nye titel! 

Og vi kan stærk anbefale, at politikere og bureaukrater i 
både Danmark og EU læser den!

Vi bringer her et kort resume.
 
Globalt set er produktionen af akvakulturprodukter 
steget fra 3 mio. tons i 1970 til 73 mio. tons i 
2009. Det gør akvakultur til den hurtigst voksende 
fødevareproducerende sektor indenfor produktionen af 
animalske produkter. 

Den store succes skyldes især den høje grad af teknisk 
innovation mod en mere intensiv produktionsform 
understøttet af avl, udvikling af foder, opdrætsfaciliteter, 
transport og markedsføring. Sektoren er relativ ung og har 
et stort potentiale for yderligere vækst og udvikling.

Den globale efterspørgslen efter fisk forventes at stige på 
grund af en voksende befolkning, stigende indkomster og 
øgede præferencer for sunde fødevarer. 

Den stigende efterspørgsel forventes at medføre en 
stigende produktion i akvakultursektoren, mens tilførslen 
fra det ”vilde” fiskeri forventes at forblive på det 

nuværende niveau. I modsætning til væksten i den globale 
akvakulturproduktion, har produktionen i bl.a. EU været 
begrænset eller stagnerende i de seneste årtier - med få 
undtagelser.

En af grundene er den strenge miljølovgivning og 
bureaukrati. Dertil kommer en udbredt regulering med 
anvendelse af kommando/kontrol instrumenter, som kan 
medføre et lavere niveau af akvakulturaktivitet end hvad 
der er økonomisk optimalt. 
På den anden side kan et for højt niveau af 
akvakulturaktivitet påvirke andre brugere af vandmiljøet 
negativt og reducere den samlede velfærd. 
Det er derfor vigtigt, at identificere det 
”optimale forureningsniveau”, samt at anvende 
de reguleringsinstrumenter, der sikrer 
omkostningsminimering, effektivitet og fleksibilitet. 

Indførelse af incitamentsbaseret regulering, som individuelt 
omsættelige kvoter og afgifter, kan sikre en mere effektiv 
forvaltning, hvilket antages at muliggøre en bæredygtig 
vækst i akvakultursektoren.

eU dropper sag mod Danmark 

EU-Domstolen har opgivet EU-Kommissionens sag mod 
Danmark for manglende offentliggørelse og rapportering 
af vandplaner.

Beslutningen modtages med tilfredshed af miljøminister 
Ida Auken: ”Jeg er naturligvis lettet, men ikke overrasket over, 
at EU-Kommissionen har valgt at indstille sagen mod Danmark. 
Vi opfylder vandrammedirektivets krav om offentliggørelse af 
vandplaner, og det har vi gjort siden 22. december sidste år. 
Det er altid ærgerligt, når EU-Kommissionen må tage skridt til 
en sag mod en af medlemsstaterne, derfor valgte regeringen 
også hurtigt at få bragt orden i sagen med vandplanerne”

Fiskemester søges til akvakultur

På vegne af en af vore klienter søger vi hermed en 
fiskemester med erfaring indenfor driftsledelse. Det 
er til stillingen en nødvendighed at du har erfaring fra 
dambrugserhvervet.

Dambruget er et større recirkuleringsdambrug 
type 3, med produktion af portionsørreder og 
sættefiskproduktion med eget klækkeri.
Dambruget er en ud af flere dambrug i en virksomhed 
med mange års erfaring indenfor dambrugsdrift.

Vores klient søger en medarbejder der har interesse for- 
og ambitioner indenfor faget.

stillingsbeskrivelse:
• Du vil få ansvaret for den daglige drift af dambruget, 
herunder planlægning og koordinering af det daglige 
arbejde, produktionsstyring og optimering. 
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• Du vil indgå i et samarbejde med virksomhedens øverste 
ledelse.
• Du skal være flytbar. Der er til stillingen bopælspligt. 

vi kan tilbyde:
• Løn efter kvalifikationer. 
• Fri bolig.
• Pensionsordning.
• En dynamisk arbejdsplads i et uformelt miljø.

Spørgsmål til stillingen kan rettes til khmi@danskrevision.
dk

Ansøgninger behandles fortroligt.
Ansøgning med anbefalinger fra tidligere ansættelser bedes 
sendt til:

Karl-heinz Michelsen
Revisor (HD)

 

Dansk Revision Tønder I/S
Registreret revisionsinteressentskab
Alexandrinevej 1 | DK-6270 Tønder

OxyGuard fylder 25 år!

OxyGuard International A/S kan nu fejre at de i 25 har 
leveret udstyr til akvakulturindustrien. I den anledning 
inviteres kunder og venner til reception, torsdag d. 14. juni 
kl.13 på firmaadressen Blokken 59, 3460 Birkerød.

Af hensyn til planlægningen udbedes tilmelding, helst inden 
1. juni, til oxyguard@oxyguard.dk eller på telefon 4582 2094.

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 

Overtaksaktionskommissionens afgørelse

Overtaksaktionskommissionen traf i slutningen af 
april afgørelse i sagerne om erstatning for påbud efter 
vandløbsloven mellem Vejle Kommune og 3 dambrug hhv. 
Tågelund, Lihmskov og Ege-Tved. 

En enig kommission traf afgørelse om, at Vejle Kommune skal 
betale skal betale en erstatning for alle tre stemmeværker 
på i alt 5. mio. kr., 180.000 kr. til sagsomkostninger, samt at 
Vejle kommune skal betale for fjernelse af stemmeværker og 
genopretning af vandløbene. 

Afgørelsen er en stadfæstelse af Taksaktionskommissionens 
afgørelse dog med en betydelig nedsættelse af erstatningen. 
Afgørelsen kan ikke ankes til anden instans, men kan bringes 
til et civilt søgsmål og efterfølgende retssag.

Afgørelsen slår således klart fast, at dambrugene skal have 
erstatning ved påbud efter vandløbsloven f.eks. i forbindelse 
med krav i vandhandleplanerne. 

Vi håber, at Vejle Kommune vil respektere afgørelsen, så 
erhvervet kan videreudvikle under behørig hensyn til miljø- 
og driftsforhold, samt at der kan skabes de nødvendige 
passageforhold i vandløbene. 

Afgørelsen kan ses på hjemmesiden.
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AsC Certificering

Vi forventer at Auditerings Manualerne for både 
ferskvandsørreder og laks (havbrug)er klar i løbet af 
sommeren, hvorefter arbejdet med endelig certificering 
forhåbentligt kan gå i gang i august eller september. Vi 
forventer at holde informationsmøde i juni om endelig 
certificering efter ACS standarderne. Mere info senere.

Naturhandleplaner og vandhandleplaner

Kommunerne sender udkast til vandplaner i 8 uger offentlig 
høring senest 22. juni 2012. I vandhandleplanerne medtages 
indsats for opnåelse af god økologisk kvalitet. Her er 
indsatserne bindende.  

I vandplanerne skal erhvervet specielt være opmærksomme 
på indsatser i forbindelse med reduktion af næringsstoffer og 
etablering af passage i vandløbene. Derudover skal der mange 
steder ske en reduktion i grødeskæringen, hvilket kan ændre 
afstrømningsfoldene i vandløbene, hvilket vi også bør være 
opmærksomme på.

Derudover sendes naturhandleplanerne ligeledes i 8 ugers 
offentlig høring senest 8. juni 2012. I naturhandleplanerne 
medtages indsatser for god bevaringsstatus for 
habitatområder og habitatarter. Alle indsatser i forhold til 
naturplanernes mål skal foregå ud fra frivillige aftaler.

Alle opfordres til at være opmærksomme på processen. 
Såfremt der er tvivl om, hvilke konkrete bindende og ikke 
bindende indsatser, der kan få betydning for jeres ejendom, 
opfordres I til at rette henvendelse til jeres kommune for en 
afklaring. 

Hvis I har spørgsmål eller bemærkninger, er I ligeledes 
velkomne til at rette henvendelse til Lisbeth Jess Plesner på 
89 21 22 66.

eU konference om akvakultur

Den 11. maj afholdte EU Kommissionen og det østrigske 
fødevareministerium en såkaldt ”high level” konference om 
EU akvakultur i Salzburg.

Formålet med konferencen var at drøfte, hvordan EU 
Kommissionen og Europaparlamentet kan bidrage til at 
realisere potentialet i akvakultur. 

Baggrunden er, at EU Kommissionen arbejder på at 
udgive et sæt strategiske guidelines, der skal understøtte 
medlemsstaternes strategier for akvakultur, og parallelt 
arbejdes der på den Europæiske Hav- og Fiskerifond, der skal 
afløse det nuværende EFF program.

Danmark bidrog med to indlæg ved hhv. Thomas B. Larsen 
fra Miljøstyrelsen, der gav et balanceret indlæg om den nye 
bekendtgørelse for dambrug, herunder de syv ”knaster”, 

og Mogens Schou fra Fødevareministeriet præsenterede 
strategiske overvejelser om, hvad der skal til for at forløse 
akvakultur potentialet.
  
På talerstolen var også Kommissær Maria Damanaki og 
Stuart Stevensen fra Europaparlamentet, som nogle vil 
huske fra vor konference i Kolding om ”Fisken på Disken”. 
Vi var repræsenteret ved formand Karl Iver Dahl-Madsen og 
direktør Brian Thomsen.

Konferencen efterlader det indtryk, at Kommissionen er 
stålsat på, at det denne gang skal lykkes at udnytte vækst 
mulighederne i akvakultur. Den økonomiske krise har sat 
vækst på dagsordenen, og her kan akvakultur give et bidrag.

De kommende strategiske guidelines, som bl.a. bygger på de 
danske erfaringer og den nye fond, vil bidrage til udviklingen.

Vi blev i øvrigt modtaget pænt modtaget af Greenpeace, som 
benyttede lejligheden til at præsentere deres budskaber.

Greenpeace agiterer for bæredygtigt opdræt (Foto: Brian Thomsen)

Tyrkisk statsstøtte til akvakultur

Den danske ambassade i Istanbul har for nylig bekræftet, 
at den tyrkiske regering også i 2012 vil yde statsstøtte til 
akvakultur. De direkte støttesatser er som følger:

Art Try/kg Kr/kg
Ørred 0,65 2,05
Seabream/-bass 0,85 2,68
Ny arter 1,00 3,15
Muslinger 0,20 0,63
Yngel (per stk.) 0,06 0,19

Ordningen er til og med udvidet, i det der som noget nyt 
er indført støttesatser til økologisk opdræt. Disse er 50 % 
højere end de ovenfor anførte.

En hurtig beregning med ”de store tals lov” viser, at en 
tilsvarende dansk ordning ville kræve en årlig bevilling på 
finansloven på i størrelsesorden 100 mio. kr. 

Det siger noget om, hvor meget ordningen forringer vor 
konkurrenceevne. 
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Det kan vi selvsagt ikke stiltiende acceptere. Vi har i første 
omgang valgt ikke at rejse en formel statsstøttesag mod 
Tyrkiet, fordi det er en både kompliceret, dyr og 
tidskrævende proces. 
Vi har derfor valgt at rejse sagen politisk gennem bl.a. 
Europaparlamentet. 

Det blev således nævnt gentagne gange i Salzburg, at vækst i 
EU’s akvakultursektor forudsætter ”a level playing field”. Den 
tyrkiske sag er et godt sted at starte, og her vil det vise sig, 
om der er handlingen bag de mange fine ord.

Vi holder jer løbende orienteret om slagets gang!  

Akvakulturuddannelse

Der er en række forhold som gør, at der fremover vil være 
større krav til medarbejderne på vore akvakulturanlæg.

Der vil ske en fortsat udvikling af opdrætsteknologier, 
ny reguleringsform, fortsat strukturudvikling og øget 
specialisering stiller yderligere krav til driften, og vi udfordres 
også af behovet for at tiltrække ny arbejdskraft. 

Forøgelse af kompetenceniveauet er af afgørende betydning 
for vor konkurrenceevne . Det fremgår også af”Strategi for 
udvikling af den danske fiskeri- og akvakultursektor 2007 
– 2013”.

Bestyrelsen besluttede derfor i september måned 2011 at 
igangsætte et internt arbejde, der skal bane for vejen for et 
nyt uddannelsestilbud til akvakultur.

Der er flere muligheder, men vi har besluttet at 
arbejde for, at få lavet et nyt uddannelsestilbud under 
landbrugsuddannelserne. 

Vi har derfor i samarbejde med Jordbrugets Uddannelser, 
DTU Aqua, DTU Veterinærinstituttet DMU og Københavns 
Universitet udarbejdet en ansøgning under EFF programmet 
mhp. at skaffe de nødvendige ressourcer til at etablere et 
sådant udbud.

Ansøgningen er indsendt, og vi afventer nu en tilbagemelding 
fra NaturErhvervstyrelsen.

eFF: Fælles initiativer

Tilskudsordningen til fælles initiativer inden for fiskeri- 
og akvakultursektoren åbnede den 15. maj 2012 med 
ansøgningsfrist den 1. juli 2012.
 
Ordningen kan anvendes til kollektive projekter og 
pilotprojekter inden for fiskeri og akvakultur, og der kan 
ydermere ansøges om støtte til kampagner for fisk og 
akvakulturprodukter.
 
Bevillingen til ordningen for 2012 er på i alt 54,6 mio. kr., 

og du kan læse mere om de enkelte indsatsområder på 
NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside.

Mere viden til mindre fødevareproducenter

Tredje og sidste runde af Netværksordningen åbnede for 
ansøgninger den 9. maj 2012 med ansøgningsfrist den 24. juni 
2012. 
Ordningen har til formål at fremme produktion, 
produktudvikling og afsætning af fødevarer fra mindre 
fødevareproducenter.
 
Det kan søges om tilskud til 2-årige projekter, som skal 
gøre producenterne bedre til at håndtere de udfordringer, 
små fødevareproducenter oplever. Det kan fx være i form 
af kurser, seminarer, workshops og andre former for 
undervisning og erfaringsudveksling i fødevarenetværk.
 
I 2010 deltog næsten 100 virksomheder i netværk under 
ordningen. Projekterne omhandlede bl.a. emner som logistik, 
branding, forretningsplaner, sociale medier, historiefortælling 
og formidling af fødevareoplevelser.
 
Du finder yderligere informationer om ordningen på 
NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside.

sommerferie i sekretariatet
Fra og med til og med

Brian Thomsen 23/7 12/8
Marianne Sneftrup 8/6 24/6
Villy J. Larsen 16/7 5/8
Niels Henrik Henriksen 2/7 8/7
Niels Henrik Henriksen 23/7 5/8
Kaare Michelsen 16/7 5/8
Lisbeth J. Plesner 9/7 29/7
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