
Vedtægter for Dansk Akvakultur 
 

 

 
            Navn og Hjemsted 

§ 1 

 
Foreningens navn er Dansk Akvakultur. Internationalt anvendes navnet The Danish Aquacul-
tu‐ re Organisation. 

Dansk Akvakultur har hjemsted i Aarhus Kommune. 
 
 

Formål 

§ 2 

 
Foreningen Dansk Akvakultur er brancheforening for primærproducenter indenfor dam-
brug, havbrug, Ras Anlæg (defineret som anlæg hvor vandindtaget er max 1 m3 vand/kilo 
foder) og skaldyrsopdræt ‐ herunder dyrkning af tang m.m. ‐ samt foderfirmaer og ek‐
sportører/fabrikker der leverer til eller aftager fra primærproducenter. 

Dansk Akvakultur løser opgaver og varetager erhvervsmæssige interesser for akvakultur-
er‐ hvervets organisationer og selskaber. 

Det er Dansk Akvakulturs formål at sikre erhvervet optimale vilkår nationalt og internationalt. 

Dansk Akvakultur repræsenterer erhvervet i fælles anliggender overfor regering og Folketing, 
centraladministration og andre danske erhverv samt i internationale anliggender. 

Dansk Akvakultur rådgiver Branchemedlemmer og forestår tilvejebringelse af relevant faglig 
og kommerciel viden. 

Herudover udøver Dansk Akvakultur aktiviteter der fremmer interessen for akvakultur, 
styrker erhvervets konkurrenceevne og forbedrer dets image. 

 
 

Medlemmer 

§ 3 

Dansk Akvakulturs medlemmer 

er: Branchemedlemmer: 

 Primærproducenter (ejer eller forpagter) indenfor dambrug, havbrug, Ras Anlæg og 
skal‐ dyrsopdræt ‐ herunder dyrkning af tang m.m. 

 Foderfirmaer, der sælger foder til primærproducenter. 

 Eksportører/fabrikker, der køber fisk, æg eller skaldyr fra primærproducenter. 

Firmamedlemmer: 
Organisationer eller virksomheder som har anden forbindelse til akvakultur end de for Bran‐ 
chemedlemmer definerede kan optages som Firmamedlemmer. 

Privatmedlemmer: 
Privatpersoner kan optages som Privatmedlemmer. 

Ved indmeldelse som Branchemedlem anføres branchetilhørsforhold som følger: 
1.    Dambrug, 2. Havbrug, 3. Ras Anlæg, 4. Skaldyr og tang, 5. Foderfirma, 6. Eksportør/fabrik. 

Et Branchemedlem kan tegne flere medlemskaber, hvis medlemmet er aktiv i flere af ovenstå‐ 



ende brancher. Der betales kontingent for alle medlemskaber. 

Der betales kontingent for alle selskaber i en koncern, hvis disse er aktive på det danske mar‐ 
ked og indenfor en relevant branche. 

Branchemedlemmer, der er primærproducenter inden for flere af brancherne dambrug, hav‐ 
brug, Ras Anlæg og skaldyrsopdræt ‐ herunder dyrkning af tang m.m. ‐ tegner medlemskab for 
hver branche. 

Branchemedlemmer, der i øvrigt er aktive i flere brancher, kan tegne flere medlemskaber. 

Primærproducentens medlemskab omfatter hele dennes produktion indenfor såvel dambrug, 
havbrug, Ras Anlæg som skaldyrsopdræt og dyrkning af tang m.m., og herunder også direkte 
og indirekte deltagelse i produktion. 

 
 

Generalforsamling 

§ 4 

 
Dansk Akvakulturs øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling af‐ 
holdes hvert år i tiden 1. marts til 1. juni. 

Indkaldelse sker med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde tid og sted for generalfor‐ 
samlingens afholdelse, dagsorden og indkomne forslag. Årsregnskab for det forløbne regn‐ 
skabsår skal medfølge indkaldelsen. 

På den ordinære generalforsamling skal foretages: 
1. Valg af ordstyrer, som ikke må være medlem af bestyrelsen 
2. Beretning for det forløbne år fra bestyrelse og brancheudvalg 
3. Aflæggelse af regnskab 
4. Fastsættelse af kontingenter, herunder foderkontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Orientering om brancheudvalgenes og bestyrelsens sammensætning 
7. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hæn‐ 
de senest den 15. februar. 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller 
når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer indsender skriftlig begæring herom med 
angivelse af forhandlingsemne. Indkaldelsen sker 3 uger efter begæringens modtagelse på 
samme måde som for de ordinære generalforsamlinger. Bestyrelsen kan, hvis påkrævet, ned‐ 
sætte varslet til 5 dage. 

 
 

Stemmeret på generalforsamling og branchegruppemøder 

§ 5 

 
Kun Branchemedlemmer har stemmeret. 

For primærproducenter indenfor dambrug, havbrug og RAS anlæg gives der 1 stemme pr. virk-
somhed pr. branche pr. fast kontingent samt efterfølgende 1 stemme pr. 100 tons foder, der 
forbruges ud over de første 100 tons. Foderforbruget opgøres for det foregående år. For pri-
mærproducenter anvendes det af producenten oplyste foderforbrug. Oplysningen skal være 
foreningen i hænde senest d. 1. marts; i modsat fald bortfalder stemmeretten.   

For primærproducenter inden for skaldyrsopdræt/tang gives der 1 stemme pr. virksomhed pr. 
branche pr. fast kontingent samt efterfølgende 1 stemme pr. 500 tons produceret skaldyr/tang 
opgjort på baggrund af det forudgående års indberetning til Fiskeridirektoratet. 



For øvrige Branchemedlemmer giver hvert indbetalt fast kontingent 1 stemme. 

Stemme kan afgives ved fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. 

Ethvert stemmeberettiget medlem er berettiget til at afkræve skriftlig afstemning. 

Generalforsamlingen ledes af en ordstyrer der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes be‐ 
handlingsmåde og stemmeafgivelse. 

Vedtagelse af de på dagsordenen anførte sager sker ved almindelig flertal. 
 

 
Bestyrelse & brancheudvalg 

§ 6 

 
Bestyrelsen sammensættes af 8 medlemmer + 1 substitut. Brancheudvalgene indstiller med‐ 
lem(mer) til bestyrelsen, jf. forretningsorden, som følger: ”Dambrug” indstiller 3 medlemmer, 
”Havbrug”, ”Ras Anlæg”, ”Skaldyr/tang”, ”Foderfirmaer” og ”Eksportører/fabrikker” indstiller 
hver 1 medlem til bestyrelsen. Herudover stiller de ovennævnte hver 1 suppleant til forenin‐ 
gens bestyrelse. 

Valg til brancheudvalg gælder for to år ad gangen, dog således, at halvdelen er på valg hvert år. 
Ved et ulige antal medlemmer rundes ned i ulige år og op i lige år. 

Indstilling til bestyrelse gælder for to år ad gangen, dog således, at ”Dambrug” og ”Ras Anlæg” 
fra og med 2006 indstiller i lige år og ”Havbrug”, ”Skaldyr/tang”, ”Foderfirmaer” og ”Eksportø‐ 
rer/fabrikker” fra og med 2007 indstiller i ulige år. 

Bestyrelsen konstituerer sig efter ordinær generalforsamling med formand og næstformand. 
Kun primærproducenter kan vælges som formand. Formanden har ingen stemmeret 

Den branche som formanden kommer fra tildeles en substitutplads i bestyrelsen. Substitutten 
har stemmeret og indstilles af den pågældende branchegruppe. 

Såfremt formanden eller næstformanden fratræder i perioden skal der på det førstkommende 
bestyrelsesmøde ske nyvalg til den pågældende post for den resterende del af perioden. Så‐ 
fremt et valgt bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen erstattes denne af den valgte sup‐ 
pleant. For andre bestyrelsesmedlemmer foretages ny indstilling. 

Bestyrelsen afholder 4 årlige møder – ét i hvert kvartal – og i øvrigt når formanden eller mindst 
3 af bestyrelsesmedlemmerne finder det påkrævet. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrel-

sen er bemyndiget til at ansætte lønnet hjælp. 

Bestyrelsesmøder indkaldes normalt med 3 ugers varsel. Med indkaldelsen følger en foreløbig 
dagsorden. Endelig dagsorden udsendes senest 5 dage før afholdelse. Møderne, der ledes af 
formanden eller i dennes fravær af næstformanden, er beslutningsdygtig når halvdelen af 
medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er til stede. 



Hvert medlem, undtagen formanden, har én (1) stemme. Beslutninger træffes ved almindelig 
stemmeflertal, jf. dog § 7, 18 og 19. Når et medlem forlanger det skal der foretages skriftlig af‐ 
stemning. Resultatet og stemmetal anføres i mødereferat, hvor også mindretalsholdninger an‐ 
føres. 

Ved bestyrelsesmøderne tages der referat af de førte forhandlinger og de trufne beslutninger. 
Referatet sendes til bestyrelsen samt medlemmer af brancheudvalgene. Er der ikke inden 8 
dage fra modtagelsen af referatet skriftligt gjort indsigelse fra de på mødet deltagende med‐ 
lemmer betragtes referatet som godkendt. 

Foreningens direktør deltager uden stemmeret i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan beslutte 
at andre kan deltage. 

 
 

Brancheudvalg 

§ 7 

 
Til varetagelse af de enkelte branchers særinteresser har Dansk Akvakultur nedsat følgende 
brancheudvalg: 
1. Dambrug, 2. Havbrug, 3. Ras Anlæg, 4. Skaldyr/tang, 5. Foderfirmaer, 6. Eksportø‐ 
rer/fabrikker. 

Hver branchegruppe afholder et selvstændigt branchegruppemøde før hver generalforsamling, 
hvor samtlige Branchemedlemmer indkaldes med henblik på valg af medlemmer til branche‐ 
udvalget. Der stemmes indledningsvis om antallet af medlemmer til brancheudvalget og her‐ 
under suppleanter. En person er valgbar når vedkommende er tegningsberettiget eller udpe‐ 
get af tegningsberettigede for en Branchemedlems‐virksomhed. Herefter vælges repræsentan‐ 
ter til det pågældende brancheudvalg. 

Brancheudvalgsrepræsentanterne vælger af sin midte hvem der skal i bestyrelsen 

Dansk Akvakulturs bestyrelse fastsætter i selvstændige forretningsordener de nærmere regler 
om disse udvalgs sammensætning, opgaver mm. Bestyrelsesmedlemmer i Dansk Akvakultur 
skal være medlemmer af brancheudvalgene. 

 

 
Faglige udvalg m.m. 

§ 8 

 
Til varetagelse af særlige opgaver kan Dansk Akvakultur nedsætte faglige udvalg. 

Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden de nærmere regler for udvalgenes sammensæt‐ 
ning, opgaver m.v. 

Udvalgenes formænd vælges af bestyrelsen. Såfremt en formand fratræder i perioden skal der 
på førstkommende bestyrelsesmøde ske nyvalg for den resterende del af perioden 

Bestyrelsen kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper til varetagelse af ad hoc opgaver m.v. 
 

 
Direktion 

§ 9 

 
Til varetagelse af den daglige ledelse og til at udføre de af bestyrelsen trufne beslutninger an‐ 
sætter bestyrelsen en direktør. 



Øvrigt personale ansættes og afskediges af direktøren efter aftale med bestyrelsen. 
 
 

Tegning 

§ 10 

 
Dansk Akvakultur tegnes af formanden, næstformanden og direktøren – to i forening. Ved 
meddelelse af prokura samt ved optagelse af lån kræves underskrift af samtlige tegningsberet‐ 
tigede. 

 

 
Hæftelse 

§ 11 

 
For Dansk Akvakulturs forpligtigelser overfor tredjemand hæfter alene Dansk Akvakulturs for‐ 
mue. 

 
 

Revision 

§ 12 

 
Dansk Akvakulturs regnskabsår er kalenderåret. 

Samtidig med valg af formand og næstformand vælger bestyrelsen en statsautoriseret revisor 
til at revidere Dansk Akvakulturs årsregnskab. 

 
 

Budget 
§ 13 

 
Bestyrelsen fastsætter efter indstilling fra direktøren Dansk Akvakulturs budget. 

Dækning af udgifterne ved Dansk Akvakulturs virksomhed i henhold til de vedtagne budgetter 
sker på følgende måde: 

 
1. Ved de af generalforsamlingen fastsatte medlemskontingenter 
2. Ved salg af rådgivningsydelser 
3. Ved deltagelse i projekter 
4. Ved på anden måde tilvejebragte midler 

Kontingentet for primærproducenter er sammensat af en fast og en omsætningsbestemt an‐ 
del. 

Generalforsamlingen fastsætter såvel det faste som det omsætningsbestemte kontingent. 
 

 

Beregningsgrundlaget for det omsætningsbestemte kontingent er for dambrug, havbrug og RAS 

Anlæg: Foder, for skaldyr/tang: Produktion og for øvrige branchemedlemmer: Omsætning.      



 

 

 

 

 

Rejsegodtgørelse m.v. 
§ 14 

 
For rejser og møder i Dansk Akvakulturs tjeneste ydes der rejsegodtgørelse i henhold til de retningslinier 
der fastsættes af bestyrelsen. Der ydes dækning for repræsentationsudgifter ef‐ ter regning. 

 
 

Honorarer 

§ 15 

 
Bestyrelsen fastlægger retningslinier for det årlige honorar til formanden samt retningslinier for hon-
orarer i øvrigt. 

 
 

Udmeldelse 

§ 16 

 
Et medlem kan skriftligt udmelde sig af Dansk Akvakultur med 3 måneders varsel til en 1. janu‐ ar. Der 
ydes ingen refusion i forhold til tidligere indbetalte beløb og et udtrådt medlem har in‐ gen krav på 
foreningens midler. 

 

 
Vedtægtsændringer 

§ 17 

 
Vedtægtsændringer kan kun finde sted med 2/3 flertal af afgivne stemmer på en generalfor‐ samling, 
hvor ændringsforslaget fremgår af indkaldelsen. 

 
 

Opløsning 

§ 18 

Forslag til Dansk Akvakulturs opløsning kan kun vedtages når mindst 2/3 af samtlige stemmer er 
repræsenteret og mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 

Er 2/3 af samtlige stemmer ikke repræsenteret, men forslaget vedtaget med 2/3 af de på ge‐ neralfor‐
samlingen afgivne stemmer, indkaldes inden 14 dage til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan 
vedtages, når halvdelen af de repræsenterede stemmer, stemmer for forslaget. 

I tilfælde af Dansk Akvakulturs opløsning fordeles formuen efter generalforsamlingens beslut‐ ning til 
formål der kommer det samlede danske akvakulturerhverv til gode. 

 

Godkendt: 
Dansk Dambrugerforenings generalforsamling den 27. april 2004 
Dansk Dambrugerforenings ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2004 Dansk 
Havbrugerforenings generalforsamling den 28. april 2004 
Dansk Havbrugerforenings ekstraordinære generalforsamling den 16. juni 2004 

 
Ændret den 19. april 2005 
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Ændret den 2. maj 2006 
Ændret den 8. maj 2007 

Ændret den 17. maj 2008 
Ændret den 20. april 2010 
Ændret den 15. maj 2017 
Ændret den 30. november 2017 
Ændret den 8. august 2018  
Ændret d. 14. maj 2019 
 

 

 


