ÅRSBERETNING
DANSK AKVAKULTUR 2017
Året 2017 var overordnet set kendetegnet ved arbejde med at få realiseret de folketingsvedtagne
aftaler i form af fødevare- og landbrugspakken fra december 2015 og vækstpakken for akvakultur fra
juni 2016.
Aftaler som vi især kan takke partierne Liberal Alliance, Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti
for. Det har absolut ikke været nogen let sag for disse partier at skabe forståelse for forbedrede
rammevilkår til akvakulturen. Det vidner den offentlige debat klart om i årets løb. En af de politikere
som har stået i allerførste række for os og taget rigtig mange stød, er Liberal Alliances ordfører
Carsten Bach. Vi har fornøjelsen at have ham med her i dag, og han vil måske fortælle os mere
herom senere.
Efter de politiske vedtagelser fulgte i 2017 det hårde benarbejde fra Dansk Akvakulturs side med at
få aftalerne hamret ud i relevante og for erhvervet brugbare bekendtgørelser og vejledninger. Dette
arbejde er fortsat for fuldt tryk her i 2018.
På dambrugssiden er mange politiske forhold lykkedes for os, og der er en positiv stemning omkring
den del af akvakulturerhvervet. Hovedparten af de politiske vedtagelser er udmøntet i ny lovgivning
og bekendtgørelser, herunder den nye dambrugsbekendtgørelse.
Lige nu behandler Folketinget den nødvendige lovgivning for indfasning af ekstra kvælstof til
dambrug og havbrug. Vi forventer, at der senere i år kan søges om ekstra kvælstof til udbygning af
eksisterende modeldambrug og nyetableringer.
Så jeg kan kun opfordre til at få gang i investeringsplanerne således, at vi kan få sat turbo på
produktion og indtjening i fremtiden. Her vil jeg gøre opmærksom på, at der i 2019 er en stor EU
investeringspulje på 40 mio. kr, som kan søges fra 1. februar 2019. For 2020 er der desværre ingen
investeringsstøtte.
Vi mangler dog fortsat især politisk at få løst to væsentlige knaster:
•

•

En revision af dambrugsbekendtgørelsen, hvor vi bl.a. har fokus på at få ændret kravet om, at
dambrug med over 100 tons foderkvote skal overholde BAT standardkrav. Her har
Miljøstyrelsen ikke fulgt den politiske aftale. Det kunne her være relevant at spørge Carsten
Bach, hvor denne problemstilling politisk er lige nu.
Fiskegødning indgår i dag i slambekendtgørelsen, hvilket begrænser anvendelsen af denne
udmærkede gødning væsentlig. Problemet er blevet forstærket med indførelse af skærpede
fosforlofter. Vi vil have gødningen flyttet over i den almindelige lovgivning omkring
anvendelse af husdyrgødning, hvilket vil øge anvendelsesmulighederne for fiskegødning

Vender vi os mod forhold, hvor dambrugerne ikke er påvirket af politiske rammevilkår, vil jeg pege
på to forhold, hvor vi selv skal tage de nødvendige initiativer for at sikre vor egen fremtid:
•

I min beretning sidste år pegede jeg på en forstærket uddannelsesindsats, som er
brancherelevant. Her skal vi selv i foreningen og hos den enkelte opdrætter, - for det gælder
faktisk også for RAS og havbrug, gøre en større indsats end hidtil sammen med Hansenberg.
Her skal erhvervet selv skaffe mindst 15 elever pr. årgang. Vore opdrætsanlæg bliver større
og mere højteknologiske og kræver derfor mere kompetente medarbejdere. Vi håber, at det
nye uddannelsesudvalg kan blive et samlingspunkt og give afsæt til nye initiativer.

•

Fundet af PRV3 virus i et stort antal ørredanlæg kom som et chok for branchen, og er en
alvorlig trussel for dansk ørredopdræt. DTU Vet, de praktiserende dyrlæger og Dansk
Akvakultur arbejder fokuseret på at finde løsninger og sikre udveksling af erfaringer mellem
anlæggene.
Vi har igangsat et en række undersøgelser med støtte fra Henriksens Fond, og hvor erhvervet
selv bidrager med ¼ mio kr. Vi har endvidere ansøgt om støtte til et udrednings- og
forskningsprojekt under GUDP ordningen.

For Dansk Akvakultur har dambrugssiden i 2017 således været fokuseret på dels politisk arbejde i
maskinrummet med ny lovgivning og bekendtgørelser og dels faglig rådgivning til medlemmerne.
Det har været en helt anden sag på havbrugssiden. Her har der virkeligt været offentlig politisk
slagsmål og særdeles tæt media omtale af især negativ karakter. Havbrugerne har virkeligt været i
fokus som erhverv og dermed også Dansk Akvakultur.
Jeg kan starte med at nævne slagsmålet om L111, som jo er den nye lov om kompensationsopdræt
med muslinger. Her gik bølgerne særdeles højt i medierne og Folketing, men lovforslaget blev
vedtaget. Her igen en stor tak til Blå Bloks partier, men også Socialdemokratiet, som blev en del af
den politiske aftale, som sikrer loven en lang levetid.
Slagsmålet om L111 og tildeling af 800t kvælstof i havstrategiområdet til nye havbrug i Kattegat.
affødte bl.a. en folketingshøring om lakselus og kompensationsopdræt. Tænk at Folketinget skal
beskæftige sig så konkret med en for hele det danske samfund så lille en sag!!
Et demokrati bygger på, at borgerne har adgang til pålidelig og relevant viden. Derfor bifalder vi, at
offentligt ansatte forskere bidrager til den offentlige debat med videnskabeligt baserede og
troværdige synspunkter. I debatten om havbrug er der desværre forskere fra Århus Universitet og
DTU Aqua’s Ferskvandsafdeling i Silkeborg, der efter vores opfattelse bidrager til en
skræmmekampagne mod havbrug med falske påstande. En ageren som helt klart stiller spørgsmål
ved, om disse skatteyderbetalte forskningsinstitutioner og disses medarbejdere driver forskning for
det danske samfund eller fremmer nogle personlige politiske holdninger og standpunkter. Det tager
vi afstand fra, og vi må konstatere, at ”fake news” også har ramt vores erhverv.
Kritikken må også rettes mod medierne og især Danmarks Radio, som på tvangsudskrevne
licenskroner skal drive såkaldt public service. Det indebærer bl.a., at der ved informationsformidling
skal lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Det har vi ikke oplevet. Faktum er, at Dansk
Akvakultur og vore støtter fra politisk og forskningsmæssige hold typisk kun fik omkring 25% af
vore modstanderes mikrofon- eller skærmtid.
Der er som bekendt udpeget 8 zoner for placering af de nye havbrug i Kattegat, og ansøgningsfristen
var 1. april 2018. Der er indkommet 37 ansøgninger til Miljøstyrelsen. Der er naturligvis positivt, at
der er stor interesse for at udvikle havbrugsproduktionen i Danmark, og det bliver spændende at se
resultatet af Miljøstyrelsens prioriteringer og den videre proces.
I august 2017 dukkede et nyt stort problem op for fortsat drift af de eksisterende havbrug i Danmark.
Nemlig Miljø- og Fødevareklagenævnets udkast til afgørelse i sagen om Onsevig Havbrugs
miljøgodkendelse. Miljøstyrelsens udkast til godkendelse var blevet påklaget af Danmarks
Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.
Nævnet krævede i sit udkast til afgørelse (som blev endelig i marts 2018), at Onsevig skal igennem
en fuld habitatvurdering, selvom havbruget har eksisteret i næsten 30 år uden problemer for noget

habitatområde. Vi oplever, at nævnets administration er en overimplementering af EU’s
habitatdirektiv. For det første ser nævnet helt bort fra væsentlighedskriteriet ved vurderinger af, om
der skal laves en habitatkonsekvensvurdering. For det andet opererer nævnet med en 0-tolerance ved
behandlinger af habitatkonsekvensvurderinger, hvilket medfører, at enhver påvirkning eller risiko for
påvirkning af et habitatområde medfører afslag på et ansøgt projekt. For det tredje overfortolker
Nævnet efter vores opfattelse forsigtighedsprincippet. Vi kan kun opfordre til, at de folkevalgte
politikere får vurderet nævnets administration af habitatreglerne. Fastholdes den nuværende praksis
kan det medføre lukning af alle eksisterende havbrug, og det kan blokere for etablering af nye
havbrug i Kattegat.
Det er direkte imod de politiske hensigter fra et flertal i Folketinget, at de eksisterende danske
havbrug helt og aldeles skal ophøre.
Jeg forventer derfor, at der vil være både et retligt og et politisk efterspil overfor nævnets afgørelse.
Efter min opfattelse må der også stilles spørgsmål ved klagenævnets brug af sagkyndige. Det nytter
ikke noget at sætte en fiskerirepræsentant til at være ekspert indenfor akvakultur. Prøv lige at tænke
på, hvis det omvendte var tilfældet.
Her vil jeg afslutte min beretning for det politiske arbejde i 2017.
Nu vil jeg kort berøre, hvordan 2017 er gået for de enkelte brancher.
Først dambrugssiden, hvor 2017 viste sig at være et godt fiske år igen, med kun 3 officielle sommer
dage over 25 grader!! Måske lidt for koldt for nogle dambrug til at opnå optimal fiskevækst.
Priserne på dansk portionsørred har også været tilfredsstillende over 2017, hvor priserne
gennemsnitlig lå på ca. 20 kr..
Tre dambrug har sagt ja tak til opkøbsordning i november 2017, hvilket svarer til en total foderkvote
på omkring 340 tons. Igen er der tale om opkøb på basis af indsats til at reducere næringsstofs
belastning.
På havbrugssiden var 2017 var både produktions- og salgsmæssigt et meget positivt år for
havbrugerne. Gode priser og god efterspørgsel på det internationale marked for store havopdrættede
ørreder og ørred-rogn. Samtidig havde vi en kølig og regnfuld sommer med lave hav-temperaturer,
som resulterede i en god produktion. Vi forventer meget positive økonomiske resultater for alle
havbrugsvirksomhederne
Året var også som tidligere i beretningen kendetegnet ved, at havbrugerne har været udsat for en helt
usaglig mediestorm med mange ”fake news”. Og til vores kollegaer i Dansk Akvakultur i de andre
opdrætssektorer, vil jeg sige, at vi ved godt, at det er træls at høre om havbrugs-kritikken i medierne,
og vi er taknemmelige for jeres opbakning.
Fra RAS-sektoren kan ser vi et boom som aldrig før med store investeringer i udlandet på især postsmolt anlæg og udviklingen i teknologien går stærkt. Teknologien har vist sig klar til post smolt og i
markeder hvor der betales historiske høje priser for fisken.
Året har været præget mange nye projekter som planlægges i Danmark så 2018 bliver endnu et
spændende år for RAS.

2017 blev et udfordrende år for eksportørerne af danske ørreder, og det har været en udfordring at
honorere kundernes forventning, pga. mangel på fisk, og især problemer med de røde pletter.
Kundens tillid til danske fisk er under pres.
Den uløste problematik med de røde pletter, er den største tikkende bombe under Dansk ørredopdræt
i mange år. Vi vil opfordre til at man fra foreningens side fortsætter arbejdet med bekæmpelsen af de
røde pletter.
I udvalget har vi valgt ikke direkte at støtte PRV3 projektet økonomisk, da vi ikke har følt samme
solidaritet og handlekraft omkring de røde pletter.
Her har eksportørerne og fabrikkerne selv stået med der økonomiske tab på reklamationer, samt den
store mængder fisk, som vi har måttet kassere pga. pletter.
For skaldyr var den forgangne produktionssæson var vejrmæssigt en god sæson, men i visse
produktionsområder blev yngelproduktionen hæmmet af en stor forekomst af søstjerner. Skaderne
var i nogle områder så store, at det vil kunne ses på den kommende sæsons høstresultater.
I år er det godt 6 år siden det første danske linemuslingeanlæg blev omlagt til økologisk produktion.
Her i 2018 er der nu 17 linemuslingeanlæg omlagt til økologisk produktion og afsætningen går godt
til både eksport og som salg via dansk detail, via fiskebutikker og til foodservice. Afsætningen fra
konventionelle anlæg er nu forsvindende lille.
De økologiske muslinger møder stor opmærksomhed og kunderne anerkender deres kvalitet. Seneste
eksempel på hvordan forbrugerne og salgsleddene har fået øjnene op for vores produkter finder sted i
morgen den 8. maj. Her serveres økologiske linemuslinger ved et særarrangement i Århus mellem
Restaurant Hærværk (økologisk spisemærke i guld), Havnens Fiskehus og muslingeproducenten.
Tilsvarende gælder det for afsætningen af østers. Oysterboat i Lemvig er som det første danske
østersanlæg i gang med at omlægge til økologi. De deltog med snig-præmiere på smagning af danske
øko-østers på Foodexpo i Herning i marts.
Endelig skal det nævnes at flere danske tanganlæg er omlagt eller på vej med omlægning til økologi.
Et større udvalg af økologiske produkter med tang vinder frem i danske detail og specialbutikker

I forlængelse af brancheberetningerne vil jeg nævne, at tyrkerne anmodede sidste sommer EU
Kommissionen om at få udligningstolden tolden ophævet med henvisning til at, de nu har ændret og
reduceret støtten. Vi måtte endnu engang mobilisere et EU- forsvar, og med økonomisk støtte fra
søsterorganisationer i en række EU-lande fik i samarbejde med vores advokat i Bruxelles udarbejdet
et modsvar, hvor vi tilbageviste tyrkernes påstande.
Vi fik medhold i EU Kommissionens udkast til afgørelse, men tyrkerne gjorde indsigelser, og vi
siden haft møder med Kommissionen og fremsendt supplerende argumenter.
Vi forventer, at der foreligger en endelig afgørelse inden sommer, og at den fastholder
udligningstolden.
Jeg vil nu vende mig mod de mere interne forhold i Dansk Akvakultur og fokusere på to væsentlige
begivenheder i 2017.

På den ekstraordinære generalforsamling den 9. november 2017 blev en ny strategi og en ny
kontingentmodel vedtaget.
Jeg vil ikke her gennemgå strategien i detaljer, men dog fremhæve de 4 væsentligste fokusområder
for Dansk Akvakultur:
1.
2.
3.
4.

Politisk interessevaretagelse for forbedring af vore rammevilkår
Kommunikation
Faglige projekter
Medlemsrådgivning

Samtidig blev det vedtaget at styrke foreningens økonomi efter 3 års underskud grundet væsentlig
øget politisk interessevaretagelse og samtidig skabe økonomi til især en øget
kommunikationsindsats.
Kontingentmodellen blev således ændret fra 8 øre/kg foder til 0,4% af omsætningen af egen
fiskeopdrætsproduktion.
I den sammenhæng må jeg desværre konstatere, at det går trægt med at få medlemmerne til at
indberette deres 2016 omsætning som beregningsgrundlaget for 2018 kontingentet. Så derfor skal jeg
på skarpeste opfordrer jer til meget hurtigt at få tallene indberettet til sekretariatet.
Vi må desværre også konstatere, at flere medlemmer har valgt at melde sig ud. Det er ærgerligt, for
vi står i en situation, hvor sammenhold er vigtigere end nogensinde. Vi har endnu ikke det fulde
overblik over konsekvenserne af den nye kontingentmodel. Det er en sag, som vi vender tilbage til
senere på året.
Dette var afslutningen på min beretning. Som sikkert mange ved, er det faktisk min sidste beretning,
da jeg har valgt ikke at genopstille som formand.
Det har været 4 mange spændende og udfordrende år som formand, hvor det politiske arbejde har
haft et stærkt fokus. Og jeg vil sige tak til direktion, sekretariat og den øvrige bestyrelse for den store
indsats der er ydet, og de resultater vi sammen har opnået.
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Dansk Akvakultur byder velkommen
til generalforsamling
Mandag den 7. maj 2018

Program
1. Valg af ordstyrer
2. Beretning fra bestyrelse og brancheudvalg
3. Vækstplan for akvakultur, v. MF Carsten Bach (LA)
4. Fødevarestyrelsen og akvakultur, v. Henrik Korsholm
5. Aflæggelse af regnskab
6. Behandling af indkomne forslag (ingen indkomne forslag)
7. Kontingenter for 2019
8. Sammensætning af brancheudvalg og bestyrelse
9. Eventuelt
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Nøgletal
2017

2016

Ændring

Omsætning

7.690

6.855

835

Resultat

- 148

- 311

163

Balance

4.629

4.592

37

Egenkapital

2.557

2.705

- 148

Resultat
2017

2016

Ændring

Indtægter

7.690

6.855

835

Udgifter

7.801

7.110

691

Renteudgifter

36

56

- 20

Årets resultat

- 148

- 311

163
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Indtægter
2017

2016

Ændring

Kontingenter

3.941

3.742

199

Projekter (netto)

2.303

2.543

- 240

Lønarbejde

651

394

257

Øvrige

794

177

617

7.690

6.855

835

Indtægter

Udgifter
2017
Konsulenter

2016

Ændring

3.009

3.054

- 45

423

118

305

Gage administration

1.694

1.633

61

Administrationsomkostninger

1.098

1.041

57

Rejser & møder

307

222

85

Honorarer

820

567

253

Formand

450

473

- 23

Udgifter

7.801

7.110

691

PR og kommunikation
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Balance
2017
Aktiver

4.592

37

927

853

74

3.024

2.924

100

678

487

191

0

328

- 328

4.629

4.592

37

2.557

2.705

- 148

406

1.028

- 622

1.666

859

807

Tilgodehavender øvrige
Likvide midler

Passiver
Egenkapital
Leverandører
Øvrige

Ændring

4.629

Tilgodehavender kontingent
Tilgodehavender projekter

2016

Kontingent 2019
Primærproducenter (pr. CVR nummer)
Fast

5.000 kr.

Omsætningsbestemt 0,4 % af omsætning over 1,25 mio. kr. (1)
eller
16 øre per kg forbrugt

1: Der betales kun omsætningsbestemt kontingent for omsætning, der vedrører
salg af produkter til tredjemand. Dvs. at intern omsætning, der skyldes intern
driftsflytning, ikke er kontingentbelagt. Medlemmer, der ønsker fradrag for
intern omsætning, skal indsende en opgørelse plus en tro og love erklæring. Der
gives ikke fradrag for intern omsætning, hvis man vælger at bruge
momsindberetning som kontingentgrundlag.
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Kontingent 2019
Foderfirmaer
Fast
Omsætningsbestemt1

10.000 kr.
0.11 % af omsætning

Eksportører/Fabrikker
Tons fisk
> 5.000
2.500 - 5.000
1.000 - 2.500
500 - 1.000
< 500

Kr.
36.000
30.000
18.000
12.000
6.000

1: Gennemsnit af seneste 3 års omsætning. Kun foder solgt på det danske marked

Kontingent 2019
Firmamedlemmer:

2.500 kr.

Privatmedlemmer:

350 kr.
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Opkrævning omsætningsbestemt
kontingent
1. Kopi af indberetning til Danmarks Statistik (DS) + ”Tro og love” erklæring.
2. Omsætning ≤ 1,25 mio. kr. (kun fast kontingent): ”Tro og love” erklæring.
3. Kopi af momsindberetningen til SKAT; vi opgør omsætningen.
4. Omsætningstal + revisorerklæring om, at opgørelsen følger DS.
5. Foderforbrug + ”Tro og love” erklæring

Kontingentet opgøres ud fra omsætning/moms for 2017 eller foderforbrug i 2018
Der skal indberettes senest i december 2018.

Overgangsregler
Loft over kontingentstigning
Et medlem kan i 2019 maksimalt blive pålagt en stigning på 100% i
forhold til kontingentet for 2017.

Foderkontingent
En primærproducent kan frit vælge at erstatte omsætningsbestemt
kontingent med et foderbidrag på 16 øre per kg forbrugt foder.
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Brancheudvalg
Dambrug:

Alle (P. Holm)

Havbrug:

Alle (N. Dalsgaard)

RAS:

Alle (T. Holm)

Foderfirmaer:

Alle (Hans E. Bylling)

Eksportører/Fabrikker:

Alle (J. S. Jensen)

Skaldyr:

Alle (L. E. Holtegaard)

Bestyrelse
Dambrug:

P. Holm (næstformand), J. J. Trachsel, C. Kongsted

Havbrug:

N. Dalsgaard (formand)

RAS:

T. Holm

Skaldyr:

L. E. Holtegaard

Foderfirmaer:

H. E. Bylling

Eksportører/Fabrikker:

J. S. Jensen

Substitut:

H. Priess
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