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1.0 RESUME 
 

Gennemførslen af projektet har været kraftigt medvirkende til at finde og opdyrke nye markeder samt at 

forbedre betingelserne for at bringe danske økologiske akvakulturprodukter – herunder økologiske opdræts-

fisk og kaviar, økologiske linemuslinger, økologisk dyrket tang, økologiske flodkrebs mv. - i omsætning på så-

vel eksisterende som potentielle nye markeder i ind- og udland.  

Dette har været til fordel for den videre udvikling af det danske økologiske akvakultur-erhverv. Ikke mindst 

for alle danske økologiske akvakulturproducenter, samt de relaterede led i værdikæden (foderproducenter, 

øko-yngelproducenter, forarbejdningsvirksomheder, eksportører). Men også for aftager-leddene: Detailled, 

foodservice og slutbrugere i ind- og udland. 

Hertil kommer at projektet har været medvirkende til at sikre synlighed af økologien via formidling om de 

økologiske akvakulturprodukter til en bred kreds af interessenter, herunder også via nyhedsmedier og fag-

blade i ind- og udland. 

 

 

Tekst: Der produceres fiskefrikadeller af øko-ørred i en børneinstitution i østjylland. 

2.0 INDLEDNING 
 

Dansk Akvakulturs mål for udviklingen af økologisk akvakultur i Danmark er blandt andet, at 10% af produkti-

onen i akvakultursektoren skal være økologisk i 2020.  

I skrivende stund er Danmark blandt EU’s førende nationer for produktion af økologiske blåmuslinger – men 

også en vigtig nation for produktion af økologisk ørred, økologisk tang og økologiske flodkrebs.  

Mulighederne for at øge den økologiske akvakulturproduktion yderligere kræver dog en målrettet indsats i 

form af information om produkterne samt etablering/udvidelse af afsætningen af økologiske akvakulturpro-

dukter i ind- og udland. 
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Projektet har bygget videre på to tidligere informations- og afsætningsprojekter:  

1) Projekt ”Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra 

(ØKOFISK info)” – se link: http://www.danskakvakultur.dk/media/8385/projekt-oekofisk-info-pro-

jektrapport-endelig-230214-vjl.pdf 

2) Delprojekt ”Afsætningsfremme – Dansk Akvakultur 2012 - 2014 (økologi)” – se link:  

http://www.danskakvakultur.dk/media/12595/Projekt-Afsaetningsfremme-Akvakultur-ØKO-projekt-

rapport-ENDELIG-2-190914-VJL.pdf 

 

Begge disse projekter har haft afgørende indflydelse på den udvikling af kendskabet til økologisk akvakultur, 

som forbrugerne har fået opbygget i ind- og udland, samt til den udvikling inden for afsætningen af danske 

økologiske akvakulturprodukter, som har fundet sted indtil nu. 

Men udviklingen skal fortsætte så informationsniveauet (Eks: hvorfor købe en økologisk fisk?, Hvad støtter for-

brugeren med købet?, Hvilket sortiment findes der?) hos forbrugerne og øvrige interessentgrupper/beslut-

ningstagere øges vedvarende, og afsætningen af danske økologiske akvakulturprodukter understøttes yderli-

gere. 

For at dette kan ske, er det vigtigt, at det allerede iværksatte arbejde i de forudgående projekter bliver 

fulgt op med dette nye projekt, der vil kunne finde nye markeder og forbedre betingelserne for at bringe 

danske økologiske akvakulturprodukter – herunder økologiske opdrætsfisk og rogn, økologiske linemuslinger, 

økologisk dyrket tang, økologiske flodkrebs mv. i omsætning på såvel det danske marked som på eksisterende 

og potentielle nye eksportmarkeder. 

Endelig skal det nævnes, at det har været særligt vigtigt for udviklingen af information og afsætning af dan-

ske økologiske akvakulturprodukter, at netop dette projekt under denne støttemulighed (EHFF) blev iværksat, 

da det ikke er muligt at søge støtte til eksempelvis information og afsætningsprojekter for økologiske fisk og 

andre økologiske akvakulturprodukter under de støtteprogrammer som danske økologiske landbrugsprodukter 

normalt kan søge støtte hos – af den simple årsag, at danske økologiske akvakulturprodukter ikke kategorise-

res som landbrugsprodukter i EU regi – men i stedet under fiskeri/akvakultur. I praksis betyder dette bl.a., at 

der ikke må indgå fisk og dermed akvakulturprodukter i de PR-projekter som eksempelvis Økologisk Lands-

forening og Landbrug og Fødevarers Økologisektion sætter i søen med støtte fra eksempelvis Økologifremme-

ordningen eller Fonden for Økologisk Landbrug. 

Af samme grund søges der i dette projekt støtte til en række aktiviteter som vil kunne medføre, at Dansk 

Akvakultur vil kunne samarbejde med eksempelvis Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer om ek-

sempelvis gennemførsel af Økologisk Høstmarked med deltagelse af økologiske akvakulturprodukter, gen-

nemførsel af forskellige eksportaktiviteter (herunder Biofach messen i Tyskland) for danske økologiske fødeva-

rer – nu også med økologiske akvakulturprodukter på den samlede pallette. Alt til fordel for information og 

afsætning af danske økologiske akvakulturprodukter, men også til fordel for information/afsætning af den 

samlede pallette af økologiske fødevarer fra Danmark. 

Projektet ligger i klar forlængelse af de positive overvejelser om vækstmuligheder for danske økologiske 

akvakulturprodukter som findes beskrevet i følgende relevante publikationer: 

1) Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 

2) Notat: ”Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur” – udarbejdet af Institut 

for Fødevare- og ressourceøkonomi for Naturerhvervstyrelsen (2015) 

http://www.danskakvakultur.dk/media/8385/projekt-oekofisk-info-projektrapport-endelig-230214-vjl.pdf
http://www.danskakvakultur.dk/media/8385/projekt-oekofisk-info-projektrapport-endelig-230214-vjl.pdf
http://www.danskakvakultur.dk/media/8385/projekt-oekofisk-info-projektrapport-endelig-230214-vjl.pdf
http://www.danskakvakultur.dk/media/8385/projekt-oekofisk-info-projektrapport-endelig-230214-vjl.pdf
http://www.danskakvakultur.dk/media/12595/Projekt-Afsaetningsfremme-Akvakultur-ØKO-projektrapport-ENDELIG-2-190914-VJL.pdf
http://www.danskakvakultur.dk/media/12595/Projekt-Afsaetningsfremme-Akvakultur-ØKO-projektrapport-ENDELIG-2-190914-VJL.pdf
http://www.danskakvakultur.dk/media/12595/Projekt-Afsaetningsfremme-Akvakultur-ØKO-projektrapport-ENDELIG-2-190914-VJL.pdf
http://www.danskakvakultur.dk/media/12595/Projekt-Afsaetningsfremme-Akvakultur-ØKO-projektrapport-ENDELIG-2-190914-VJL.pdf
http://naturerhverv.dk/fiskeri/akvakultur/strategi-for-baeredygtig-udvikling-af-akvakultursektoren-i-danmark-2014-2020/
http://naturerhverv.dk/fiskeri/akvakultur/strategi-for-baeredygtig-udvikling-af-akvakultursektoren-i-danmark-2014-2020/
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Som det vil fremgå i det følgende, skete der det undervejs i projektperioden, at en regelændring for produk-

tion af økologiske ørreder i den relaterede EU lovgivning (at der skulle anvendes 100% økologiske ørredyn-

gel fra/med 1. januar 2017). Det blev et alvorligt slag for flere i den danske økologiske opdrætsbranche. 

Der blev i 2015 og 2016 dispenseret fra EU's side fra de forventede krav til anvendelse af økologiske ør-

redyngel, som opdrætterne ellers havde forberedt sig på med yngel i passende mængder. Der er især to 

vinkler, der bør nævnes: 1) De, der havde forpligtet sig til indkøb af 100% økologisk yngel, fik et højere om-

kostningsniveau i deres produktion end de af deres nationale og internationale kolleger, som kunne nøjes med 

50% øko-yngel. 2) Yngelproducenterne, som havde investeret i at have den rette mængde yngel klar til mar-

kedet, brændte inde med økologisk yngel, som måtte sælges som konventionel yngel til langt lavere pris. 

I anden omgang (2017) blev det så et slag, at dispensationen ikke blev forlænget, når de økologiske produ-

center nu havde indstillet sig på de gældende "dispensations vilkår". Pludselig kunne de ikke indkøbe tilstræk-

keligt yngel og gik derved glip af store dele af den planlagte produktion i 2017 og 2018. 

Der opstår i 2017 og 2018 derfor en direkte mangel på økologiske ørreder og produkter deraf i Danmark, 

hvilket smitter af på det engagement de økologiske ørredproducenter og forarbejdsningsled i disse år har at 

lægge i indeværende projekt – ikke mindst hvad angår ønske om deltagelse i flere af de planlagte eksport-

messer. 

 

       

 

3.0 FORMÅL 
 

Formålet med projektet har været at finde nye markeder og forbedre betingelserne for at bringe danske 

økologiske akvakulturprodukter – herunder økologiske opdrætsfisk og kaviar, økologiske linemuslinger, økolo-

gisk dyrket tang, økologiske flodkrebs mv. - i omsætning på såvel på eksisterende og potentielle nye marke-

der i ind- og udland.  

Målgruppen for projektet er alle danske økologiske akvakulturproducenter, samt de relaterede led i værdi-

kæden (foderproducenter, øko-yngelproducenter, forarbejdningsvirksomheder, eksportører) frem til afta-

gerne (detailled, foodservice og slutbrugere) i ind- og udland. 

 

4.0 ORGANISATION 
 

Projektet er udført af en projektgruppe bestående af: 

Villy J. Larsen  Dansk Akvakultur (projektansvarlig og -leder) 

Marianne Sneftrup Dansk Akvakultur (regnskabschef, Dansk Akvakultur) 
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Til projektet har været tilknyttet en styregruppe bestående af: 

- Erling Larsen  DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.   

   Sektion for Økosystembaseret Marin Forvaltning 

- Lars Erik Holtegaard  Næstformand for Dansk Akvakultur og linemuslingeproducent 

- Lars Birger Nielsen  Ejer af det økologisk Bisserup Havbrug 

- Villy J. Larsen  Dansk Akvakultur (projektansvarlig og -leder) 

 

Der har løbende gennem projektperioden været afholdt projektgruppemøder og orienteret om projektets del-

resultater i forbindelse med udvalgsmøder i Dansk Akvakultur. 

Medlemmerne af styregruppen er løbende blevet orienteret om projektets indhold og fremdrift. 

Der har løbende gennem projektperioden været afholdt info-møder for bl.a. udvalgte mindre interessentgrup-

per - herunder opdrættere af økologiske akvakulturprodukter samt konventionelle opdrættere med mulig inte-

resse i omlægning til økologi m.fl. 

Der har ikke været afholdt egentlige følgegruppemøder i projektet (udover ovennævnte info-møder) men 

alle, som har ytret interesse for projektet, har løbende modtaget diverse mails med relevante nyheder vedrø-

rende økologisk akvakultur, ligesom de samme interessenter vil kunne modtage kopi af den resulterende pro-

jektrapport på elektronisk form når denne foreligger. 

 

 
 

Tekst: Buffet med økologiske fisk 
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5.0 METODER OG RESULTATER 
 

Projektet er blevet gennemført i seks arbejdspakker i perioden december 2015 til december 2018.   

 

5.1  Arbejdspakke 1: Udarbejdelse af info-materialer og PR: 

 

Denne arbejdspakke omfatter følgende formidlings- og informationsaktiviteter, som har været omfattet af 

projektet: 

a) Info-materiale (info-pjecer – engelske udgaver) 

b) Artikler/pressemeddelelser 

c) Annoncer 

d) Hjemmeside (drift og vedligeholdelse af www.okofisk.dk ) 

  

a) Udarbejdelse af info-materialer (info-pjecer – engelsk)   

Der blev udarbejdet 2 forskellige informationspjecer: 

1) Økologisk fiskeopdræt i dambrug og havbrug (Danish organic fishfarming) 

2) Danske økologiske muslinger (Danish organic mussels) 

 
De 2 forskellige pjecer blev trykt i 10.000 eksemplarer hver, og uddelt særligt i forbindelse med infomøder, 
udstillinger, messer i udlandet, ligesom de rundhåndet blev fordelt til videreuddeling til fiskehandlere og di-
verse andre virksomheder med produkter af økologiske fisk og skaldyr i porteføljen. Ja kort sagt: Til alle de 
mulige steder hvor man kunne forstille sig, at pjecerne ville kunne gøre nytte: At informere interessenter/for-
brugere fra udlandet om de danske økologiske fisk og skaldyr og produkter herfra.  
 
De udarbejdede info-pjecer har dermed været medvirkende til at udbrede kendskabet til dansk økologisk 
opdræt af fisk og skaldyr og relaterede produkter derfra – særligt hos de udenlandske indkøbere og for-
brugere. 
 

Eksempel på info-pjece findes i bilag – 1. 

 

b) Udarbejdelse af artikler/pressemeddelelser til udvalgte relevante magasiner mv. (Indland/udland)  

Der blev udarbejdet en række relevante artikler/pressemeddelser med historier om dansk økologisk akvakul-

tur og relevante produkter derfra – heraf flere artikler målrettet udlandet. De resulterende artikler/presse-

meddelelser har bl.a. været trykt i relevante faglige aviser og tidsskrifter mv. som: 

- Dansk Akvakulturs nyhedsbrev 

- Fiskehandleren  

- Magasinet Økologisk  

- Økologi & Erhverv  

http://www.okofisk.dk/
http://www.okofisk.dk/
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- Foodsupply 

 

Eksempler på artikler/pressemeddelelser, udarbejdet under projektets arbejdspakke 1 findes i bilag – 2. 

De udarbejdede artikler/pressemeddelelser og annoncer har været medvirkende til at udbrede kendskabet 

til dansk økologisk akvakultur og relaterede produkter derfra i ind- og udland. 

 

c) Annoncer i fagblade og tidskrifter mv. (Indland/udland)  

Der blev udarbejdet og indrykket forskellige annoncer om økologisk akvakultur og relevante produkter der-

fra – typisk med henvisning til projekthjemmesiden www.okofisk.dk for yderligere info - i bl.a. følgende me-

dier: 

Fiskehandleren  

Magasinet Økologisk    

Avisen Økologi & Erhverv (12 gange i 2016) 

Eksempler på annoncer, udarbejdet under projektets arbejdspakke 1 findes i bilag – 2. 

De udarbejdede annoncer har været medvirkende til at udbrede kendskabet til dansk økologisk akvakultur 

og produkter -særligt i indland. 

 

d) Projekthjemmeside (opdatering + drift af www.okofisk.dk) 

Projekt-hjemmesiden www.okofisk.dk blev opdateret med viden om økologiske fisk og muslinger mv. som et 

led i projektet.  

Projekthjemmesiden har været medvirkende til at udbrede kendskabet til danske økologiske akvakulturpro-

dukter til interessenter i ind- og udland. 

En vigtig medvirkende årsag til det store antal besøgende på hjemmesiden har formentlig været, at hjemme-

sidens webadresse har fremgået af de annoncer for økologiske akvakulturprodukter, som har været indryk-

ket i diverse medier som et led i projektet. 

 

5.2   Arbejdspakke 2: Udarbejdelse af en tids-opdateret markedsundersøgelse v. DA 

Som et led i projektet er der gennemført en tids-opdateret markedsanalyse i Danmark/udland, som desk-

research suppleret med field-research i udvalgte supermarkedskæder mv. på udvalgte markeder, for at få 

en mere korrekt forståelse af markedsforholdene. 

Markedsundersøgelsen er vedlagt som bilag-3. 

 

 

 

 

http://www.okofisk.dk/
http://www.okofisk.dk/
http://www.okofisk.dk/
http://www.okofisk.dk/
http://www.okofisk.dk/
http://www.okofisk.dk/
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5.3   Arbejdspakke 3: Gennemførsel af info- og afsætningsaktiviteter - udland  v. DA 

Deltagelse med generisk info-stand om dansk økologisk akvakultur og relevante produkter herfra på føl-

gende messer: 

a) Biofach messen, Nurnberg 2016 (stand) 

b) Biofach messen, Nurnberg 2017 (stand) 

c) Nordic Organic Foodfair, Malmø 2016 (stand) 

d) Anuga messen, Køln 2017 (personlig PR) 

e) Nordic Organic Foodfair, Malmø 2017 (personlig PR) 

f) Nordic Organic Foodfair, Malmø 2018 (personlig PR) 

Undervejs i projektperioden, skete der en vigtig regelændring for produktion af økologiske ørreder i den re-

laterede EU lovgivning (at der skulle anvendes 100% økologiske ørredyngel fra/med 1. januar 2017). Det 

blev et alvorligt slag for flere i den danske økologiske opdrætsbranche. Der blev i 2015 og 2016 dispense-

ret fra EU's side fra de forventede krav til anvendelse af økologiske ørredyngel, som opdrætterne ellers 

havde forberedt sig på med yngel i passende mængder. Der er især to vinkler, der bør nævnes: 1) De, der 

havde forpligtet sig til indkøb af 100% økologisk yngel, fik et højere omkostningsniveau i deres produktion 

end de af deres nationale og internationale kolleger, som kunne nøjes med 50% øko-yngel. 2) Yngelprodu-

centerne, som havde investeret i at have den rette mængde yngel klar til markedet, brændte inde med økolo-

gisk yngel, som måtte sælges som konventionel yngel til langt lavere pris. 

I anden omgang (2017) blev det så et slag, at dispensationen ikke blev forlænget, når de økologiske produ-

center nu havde indstillet sig på de gældende "dispensations vilkår". Pludselig kunne de ikke indkøbe tilstræk-

keligt yngel og gik derved glip af store dele af den planlagte produktion i 2017 og 2018. 

Der opstår i 2017 og 2018 derfor en direkte mangel på økologiske ørreder og produkter deraf i Danmark, 

hvilket smitter af på det engagement de økologiske ørredproducenter og forarbejdsningsled i disse år har at 

lægge i indeværende projekt – ikke mindst hvad angår ønske om deltagelse i flere af de planlagte eksport-

messer. 

Ved rundspørge hos de største producenter og forarbejdningsvirksomheder af danske økologiske akvakultur-

produkter blev det således i 2017 klart, at interessen for deltagelse i eksportmesser med fællesstand ikke 

var til stede, som følge af varemangel på særligt de økologiske fisk. I stedet gennemførtes derfor deltagelse 

i Anuga messen 2017 samt i Nordic Organic Foodfair 2017 og – som ekstra bonus uden udgifter for projek-

tet – Nordic Organic Foodfair 2018 ved ”personligt PR”, hvilket vil sige at deltagelse skete uden stand men 

ved besøg af repræsentant fra projektet på de tre messer med informations- og salgsmateriale under armen.  

På denne måde kunne det gode budskab om de danske økologiske akvakulturprodukter på trods af vare-

mangel i 2017 og 2018 udbredes på en billig måde, men også på en måde så interessenter ikke blev mødt 

af tomme diske som følge af vareknaphed. Kun Biofachmessen blev i 2017 gennemført med en egentlig stand 

– og på denne førtes i 2017 ingen økologiske fisk – kun økologiske muslingeprodukter. 

 

a) Deltagelse med generisk info-stand på Biofach messen 2016 i Nürnberg, Tyskland  

 

Som et led i projektet, deltog Dansk Akvakultur med en bemandet generisk info-stand på Biofach-messen, fe-

bruar 2016 i Nürnberg, Tyskland, hvor besøgende kunne få information om de danske økologiske ørreder og 

linemuslinger og relevante produkter deraf.  
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Biofach-messen er Europas største økologiske fødevaremesse med over 2000 udstillere og mere end 40.000 

besøgende over 4 dage. Deltagelsen blev gennemført i samarbejde med blandt andre Bio Aus Dänemark 

(Malene Aaris) og journalist Per Henrik Hansen.  

Personalet på den generiske stand havde et flot besøgstal, og der var stor interesse omkring informationer 

om produktion, mulige leverancer, produkter, priser etc. fra de besøgendes side. 

Den generiske info-stand på Biofach-messen 2016 vurderes at have været kraftigt medvirkende til at ud-

brede kendskabet til danske økologiske ørreder, linemuslinger og relaterede produkter derfra – særligt 

overfor potentielle udenlandske kundegrupper.  

 

b) Deltagelse med generisk info-stand på Biofach messen 2017 i Nürnberg, Tyskland  

 

Som et led i projektet, deltog Dansk Akvakultur med en bemandet generisk info-stand på Biofach-messen, fe-

bruar 2017 i Nürnberg, Tyskland, hvor besøgende kunne få information om de danske økologiske linemuslin-

ger og relevante produkter deraf.  
 

Biofach-messen er Europas største økologiske fødevaremesse med over 2000 udstillere og mere end 40.000 

besøgende over 4 dage. Deltagelsen blev gennemført i samarbejde med blandt andre Bio Aus Dänemark 

(Malene Aaris) og den økologiske linemuslingeproducent Lars Erik Holtegaard.  

Personalet på den generiske stand havde et flot besøgstal, og der var stor interesse omkring informationer 

om produktion, mulige leverancer, produkter, priser etc. fra de besøgendes side. 

Den generiske info-stand på Biofach-messen 2017 vurderes at have været kraftigt medvirkende til at ud-

brede kendskabet til danske økologiske linemuslinger og relaterede produkter derfra – særligt overfor po-

tentielle udenlandske kundegrupper. 

 

c) Deltagelse med generisk info-stand på Nordic Organic Foodfair 2016 i Malmø, Sverige  

 

Som et led i projektet, deltog Dansk Akvakultur med en bemandet generisk info-stand på Nordic Organic 

Foodfair-messen (NOF-messen), november 2016 i Malmø, Sverige, hvor besøgende kunne få information om 

de danske økologiske ørreder, linemuslinger og relevante produkter deraf.  
 

NOF-messen er Scandinaviens største økologiske fødevaremesse med over 500 udstillere og mere end 5.000 

besøgende – typisk indkøbere - over 2 dage. Deltagelsen blev gennemført i samarbejde med blandt andre 

Fiskegrossist Kongsbak Lassen – København (Frank Kofoed på standen).  

Personalet på den generiske stand havde et flot besøgstal, og der var stor interesse omkring informationer 

om produktion, mulige leverancer, produkter, priser etc. fra de besøgendes side. 

Den generiske info-stand på NOF-messen 2016 vurderes at have været kraftigt medvirkende til at udbrede 

kendskabet til danske økologiske linemuslinger og relaterede produkter derfra – særligt overfor potentielle 

udenlandske kundegrupper i Norden.  
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d) Deltagelse med ”personligt PR” på Anuga messen 2017 i Köln, Tyskland  

Som et led i projektet, deltog Dansk Akvakultur med ”personlig PR” på Anuga-messen, 2017 i Köln, Tyskland, 

hvor besøgende kunne få information (personlig PR) med særlig fokus på de danske økologiske linemuslinger 

og relevante produkter deraf. Information om den danske produktion af økologiske ørreder blev holdt på 

”lavt blus” som følge af den aktuelle lavere produktion af økologiske ørreder i Danmark dette år. 

Anuga-messen er blandt verdens største fødevaremesser (ikke kun økologisk) med over 7000 udstillere og 

mere end 160.000 besøgende over 5 dage. Deltagelsen blev gennemført i samarbejde med Bio Aus Däne-

mark (Malene Aaris).  

Den udsendte med tilknytning til projektet kom godt rundt på messen, og der var stor interesse omkring infor-

mationer om produktion, mulige leverancer, produkter, priser etc. fra de besøgendes og andre standes side. 

Den udsendte med tilknytning til projektet vurderes at have været en god alternativ måde at udbrede kend-

skabet til danske økologiske linemuslinger og relaterede produkter derfra – særligt overfor potentielle uden-

landske kundegrupper – efter de givne omstændigheder i den hjemlige økologiske produktion af økologiske 

ørreder.  

 

e) Deltagelse med ”personligt PR” på Nordic Organic Foodfair 2017 i Malmø, Sverige  

 
Som et led i projektet, deltog Dansk Akvakultur med ”personlig PR” på Nordic Organic Foodfair-messen 

(NOFF-messen), november 2017 i Malmø, Sverige, hvor besøgende kunne få information (personlig PR) med 

særlig fokus på de danske økologiske linemuslinger og relevante produkter deraf. Information om den danske 

produktion af økologiske ørreder blev holdt på ”lavt blus” som følge af den aktuelle lavere produktion af 

økologiske ørreder i Danmark dette år. 

NOF-messen er Scandinaviens største økologiske fødevaremesse med over 500 udstillere og mere end 5.000 

besøgende – typisk indkøbere - over 2 dage. Deltagelsen blev gennemført i samarbejde med blandt andre 

Økologisk Landsforening som medbragte info-pjecer mv. til uddeling fra deres stande på messen og havde 

en person til at besøge messens stande med fiskeprodukter.  

Der var stor interesse omkring informationer om produktion, mulige leverancer, produkter, priser på danske 

økologiske produkter med fisk og skaldyr etc. fra de besøgendes og andre standes side. 

Den udsendte med tilknytning til projektet vurderes at have været en god alternativ måde at udbrede kend-

skabet til danske økologiske linemuslinger og relaterede produkter derfra – særligt overfor potentielle uden-

landske kundegrupper – efter de givne omstændigheder i den hjemlige økologiske produktion af økologiske 

ørreder.  

 

f) Deltagelse med ”personligt PR” på Nordic Organic Foodfair 2018 i Malmø, Sverige  

 
Som et led i projektet, deltog Dansk Akvakultur med ”personlig PR” på Nordic Organic Foodfair-messen 

(NOFF-messen), november 2018 i Malmø, Sverige, hvor besøgende kunne få information (personlig PR) med 

særlig fokus på de danske økologiske linemuslinger og relevante produkter deraf. Information om den danske 

produktion af økologiske ørreder blev holdt på ”lavt blus” som følge af den aktuelle lavere produktion af 

økologiske ørreder i Danmark dette år. 

NOF-messen er Scandinaviens største økologiske fødevaremesse med over 500 udstillere og mere end 5.000 

besøgende – typisk indkøbere - over 2 dage. Deltagelsen blev gennemført i samarbejde med blandt andre 

Fiskegrossist Kongsbak Lassen – København (Frank Kofoed).  
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Den udsendte med tilknytning til projektet kom godt rundt på hele messen, og der var stor interesse omkring 

informationer om produktion, mulige leverancer, produkter, priser etc. fra de besøgendes og andre standes 

side.  

Den udsendte med tilknytning til projektet vurderes at have været et god alternativ måde at udbrede kend-

skabet til danske økologiske linemuslinger og relaterede produkter derfra – særligt overfor potentielle uden-

landske kundegrupper – efter de givne omstændigheder i den hjemlige økologiske produktion af økologiske 

ørreder.  

 

5.4   Arbejdspakke 4: Gennemførsel af info- og afsætningsaktiviteter – indland  v. DA 

 

Deltagelse i danske messer/markeder mv. i projektperioden: 

Arrangement Sted Aktivitet 

Foodexpo 2016 MCH – Herning Deltagelse med bemandet stand 

alle dage 

Foodexpo 2018 MCH – Herning Deltagelse med bemandet stand 

alle dage 

Økologisk livsstils Festival  

(15. – 16.10. 2016) 

Gram Slot Deltagelse med bemandet stand 

Kursus for kokke i anvendelse af 

særlige økologiske råvarer m.v. 

(12. 09.2017) 

Halkær ved Nibe Deltagelse med smagsprøver og 

information om økofisk og skaldyr 

mv. 

Økologi Kongres 2017 Hotel Comwell – Kolding Deltagelse med indlæg om ”øko-

logiske fisk og skaldyr til foodser-

vice” – smagsprøver mv. 

Økologisk Høstmarked 

(September - 2018) 

Halkær ved Nibe Deltagelse med smagsprøver på 

særligt øko-muslinger samt info-

stand med bl.a. øko-krebs. 

 

 

 

5.5   Arbejdspakke 5: Gennemførsel af info-møder for relevante interessantgrupper – indland   

Gennemførsel af info-møder for relevante interessantgrupper, virksomheder, forbrugere mv: 

Udover de info- og afsætningsaktiviteter som nævnes under afsnit 5.4 (og som for de flestes vedkommende 

også kunne være aktuelle at nævne under dette punkt), er der under projektet afholdt info-møder hos føl-

gende virksomheder, organisationer, forbrugere, forbrugergrupper etc.: 
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Sted / virksomhed By Aktivitet 

Topkærgård Gårdbutik Århus N. Flere møder for info om økofisk 

og skaldyr i forbindelse med ste-

dets opstart 

Hørkram Messe Fredericia Info om økofisk og skaldyr 

Vork Dambrug (økologisk) Egtved Info om økofisk og skaldyr – her-

under fremvisning af øko-dam-

brug for elever fra Kalø Økologi-

ske Landbrugsskole 

Herredsbæk Krebsebrug  

(økologisk) 

Løgstør Info om økofisk og skaldyr – her-

under fremvisning af øko-krebse-

brug for øko-landmænd og for-

brugere med interesse 

Økologisk Landsforening Åbyhøj (Århus) Info om økofisk og skaldyr på 

foreningens bestyrelsesmøde 

Landbrug & Fødevarer København Info om økofisk og skaldyr på 

møde med Økologisk virksom-

hedsforum 

Økologisk Landsforening Åbyhøj Info om økofisk og skaldyr på 

møde hos ØLF om emnet ”Fisk i 

det økologiske spisemærke”. Del-

tagere omfattede en lang række 

organisationer med interesse deri. 

Todbøl Dambrug (økologisk) Snedsted Info om økofisk og skaldyr – her-

under fremvisning af øko-dam-

brug for lokale forbrugere med 

interesse i øko-fisk. 

Bonderup Dambrug (endnu ikke 

økologisk – men på vej) 

Støvring Info om økofisk og skaldyr – her-

under fremvisning af øko-dam-

brug for kommunale medarbej-

dere og forbrugere med interesse 

i øko-fisk. 

Vork Dambrug (økologisk) Egtved Info om økofisk og skaldyr – her-

under fremvisning af øko-dam-

brug for Put & Take sø-ejere med 

interesse i at aftage øko-fisk med 

henblik på udsætning af disse i 

egne søer (ny afsætningskanal) 

Cafe Le Croq Ebeltoft Info om økofisk og skaldyr til re-

staurant med det økologiske spi-

semærke i guld 
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Fiskeriets Hus Hvide Sande Info om økofisk og skaldyr – til 

medarbejdere på museum for fi-

skeri og akvakultur, der besøges 

af mange tusinde turister langs 

den jyske vestkyst hvert år 

Fyelmose Naturfiskesø Vestbirk Info om økofisk og skaldyr – for 

Put & Take sø-ejere med interesse 

i at aftage øko-fisk med henblik 

på udsætning af disse i egne søer 

(ny afsætningskanal) 

Topkærgård Århus N. Info om økofisk og skaldyr over-

for århusianske forbrugere som et 

led i årets økologiske høstmarked 

– sept. 2017 

Cafe St. th. Århus N. Info om økofisk og skaldyr til re-

staurant med det økologiske spi-

semærke i guld 

Kvickly Ry Info om økofisk og skaldyr til per-

sonalet i den Kvickly i Jylland 

med største økologiske omsætning 

Kalø Økologiske Landbrugsskole Rønde Info om økofisk og skaldyr til ele-

ver og lærere på Kalø Økologi-

ske Landbrugsskole 

Jordens Frugter Århus N. Info om økofisk og skaldyr til 

kendt øko-butik i Århus 

Ren Kost Århus C. Info om økofisk og skaldyr til 

kendt øko-butik i Århus 

 

De enkelte møder kan have haft deres eget særlige fokus – men overordnet har hvert eneste møde haft til 

formål at informere de pågældende mødedeltagere med viden om økologiske fisk og skaldyr – regler, pro-

duktioner, grossister, afsætning, ”den gode historie” etc. 

 

5.6   Arbejdspakke 6: Projektledelse mv.   

Generel ledelse af projektet, herunder koordinering mellem de forskellige projektdeltagere, planlægning, 

økonomistyring, interessentvaretagelse, intern/ekstern kommunikation og administration af projektet.  

Endelig udarbejdelse og efterfølgende udbredelse af indeværende projektrapport. 
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6.0 KONKLUSION 
Gennemførslen af projektet har været kraftigt medvirkende til at finde og opdyrke nye markeder samt at 

forbedre betingelserne for at bringe danske økologiske akvakulturprodukter – herunder økologiske opdræts-

fisk og kaviar, økologiske linemuslinger, økologisk dyrket tang, økologiske flodkrebs mv. - i omsætning på så-

vel på eksisterende som potentielle nye markeder i ind- og udland.  

Dette har været til stor fordel for den videre udvikling af det danske økologiske akvakultur-erhverv. Ikke 

mindst for alle danske økologiske akvakulturproducenter, samt de relaterede led i værdikæden (foderprodu-

center, øko-yngelproducenter, forarbejdningsvirksomheder, eksportører). Men også for aftager-leddene: De-

tailled, foodservice og slutbrugere i ind- og udland. 

Hertil kommer at projektet har været medvirkende til at sikre synlighed af økologien via formidling om de 

økologiske akvakulturprodukter til en bred kreds af interessenter, herunder også via nyhedsmedier og fag-

blade i ind- og udland. 

7.0 LITTERATUR 
DFU-rapport nr. 69. 1999. Vedrørende udvikling af en mærkningsmodel for økologisk akvakultur pro-

duktion. 28 p.  

DFU-rapport nr. 146-05. 2005. Introduktion af økologi og kvalitetsmærkning på danske pionerdam-

brug. (Pedersen, L.-F., Larsen Villy J., Henriksen, Niels H.) 142 sider. 

Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer. 2006. FØJO-rapport nr. 21. Økologisk 

fiskeopdræt. Rapport fra en vidensyntese om udviklingsmuligheder inden for økologisk fiskeopdræt i 

Danmark. 110 sider. 

Havbrugsudvalget. 2003. Udvalget vedr. udviklingsmulighederne for saltvandsbaseret fiskeopdræt i 

Danmark. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 109 sider 

Landbrugets Rådgivningscenter. 2001. Sektionen for Økologi. Omlægning til økologisk drift – før du 

går i gang. 26 sider 

Landbrugsforlaget. 2003. Økologisk Landbrug. 232 sider ISBN: 87-7470-825-2 

Larsen, F. & R.S. Rasmussen. 2004. Undersøgelse af fiskevelfærd, kvalitet og miljøbelastning i ørred- og 

åleopdræt. Litteraturgennemgang; rapport fra Ferskvandscentret, 151 sider. 

Larsen, Villy J. 2008. Økologisk fiskeopdræt i New Zealand - 2008. Grøn Hverdag. 

Pedersen, L.-F. & Larsen, V.J. 2002. Erfaringer med økologisk opdræt i England. Ferskvandsfiskeribla-

det, nr. 11, side 248-250. 

Pedersen, L.-F. & Larsen, V.J. 2003. Økologisk ørred opdræt i Sverige. Dambrugeren, nr. 3 side 11-12. 

Projekt: ”Introduktion af økologi/kvalitetsmærkning på danske pionerdambrug” (2001 - 2006) 

Projekt: ”Implementering af økologisk produktion på en flerhed af danske fiskeopdrætsanlæg” (ØKO-

FISK II) (2006 – 2008) 

Projekt: ”Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra” 

(I daglig tale: ØKOFISK-INFO). (2009 – 2013) 

Projekt: ”Videreudvikling af dansk økologisk akvakultur (ØKO-AKVA-1) (2010 – 2014) 

Projekt: ”Udvikling af dansk økologisk yngelopdræt” (ØKO-yngel 1) (2011 – 2014) 



Projekt ”ØKOAKVA – Afsætningsfremme for økologiske akvakulturprodukter” 
 

 

17 

 

Bilag -1: Eksempel på info-pjece udarbejdet under projektets arbejdspakke 1 
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Bilag - 2: Eksempler på artikler/pressemeddelelser og annoncer, udarbejdet under projektets  

    arbejdspakke 1 

Annonce bragt i ”Fiskehandleren”: 

 

 

Annonce bragt i ”Økologi og Erhverv”: 

 

Eksempler på udarbejdede artikler/pressemeddelelser (Alle udarbejdede af journalist Per Henrik Hansen):  
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(Eksempel-1: Artikel/pressemeddelelse udarbejdet efter projektets deltagelse i Nordic Organic Foodfair i 2016) 

 

Voksende marked for økologiske fisk og skaldyr i Sverige 

Salget af økologisk seafood i Sverige er hidtil blevet hæmmet af miljømærkede vilde fisk, men nu 

forventer dansk eksportør kraftig vækst.  

Af Per Henrik Hansen, for Dansk Akvakultur 

 

Frank Kofoed fra den store fiskegrossist Jacob Kongsbak-Lassen oplevede en vældig interesse for ind-

holdet i hans kølemontre, da han i november havde taget turen til Malmø for at deltage i Nordic Orga-

nic Food Fair på Dansk Akvakulturs stand – den største økologiske fagmesse i Sverige; ja i Norden i det 

hele taget. 

I kølemontren havde han prøver på otte forskellige produkter, som alle var opdrættet i overensstem-

melse med EU’s regler for økologisk akvakultur: Danske ørreder og ørredfileter, skotske ferske og rø-

gede laks, spansk kaviar, indonesiske black tiger rejer og svenske muslinger. 

En øjenåbner 

- Det var lidt af en øjenåbner for gæsterne på messen, at vi stod der med så mange forskellige økologi-

ske fisk og skaldyr. Der kom mange hen og kigge og spørge til dem, fortæller Frank Kofoed. 

De svenske forbrugere er dog ikke helt uvant med at se opdrættede økologiske fisk og skaldyr i butik-

kerne. Men sortimentet består kun af laks fra norske havbrug samt blåmuslinger. 

Et produkt som økologiske ørreder er slet ikke kendt i Sverige, oplyser Cecilia Lenbäck, kundeansvarlig 

for fisk og skaldyr i den svenske kontrolorganisation Krav. 

Krav-mærkede vilde fisk 

Til gengæld kan svenskerne vælge mellem et bredt udvalg af Krav-mærkede vildtfangede fisk og skal-

dyr – kuller, torsk, sild, ishavsrejer med flere. Hovedparten af dem importeret fra Norge. 

De vildtfangede fisk er ikke økologiske. Ikke desto mindre er de certificerede af Krav og mærket med 

organisationens logo, som ellers kun bruges på økologiske landbrugsprodukter og i Sverige har samme 

status som Ø-mærket i Danmark. 

Miljøkrav 

For at blive godkendt af Krav skal de vildfangede fisk og skaldyr leve op til en række betingelser i stil 

med kravene til MSC-mærket for bæredygtigt fiskeri; blandt andet skal fiskeriet foregå på bæredyg-

tige bestande, med skånsomme redskaber og med energieffektive fartøjer. 

Det vil sige et helt andet regelsæt end der gælder for økologisk akvakultur, hvor der er fuld kontrol med 

fiskenes og skaldyrenes levested og produktionsforhold mv. Hvilket der i sagens natur ikke er, når fiskene 

lever vildt i havet. 

Voksende marked 
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Ifølge et markedsnotat fra Krav blev der i 2015 solgt for omkring 95 millioner danske kroner Krav-certi-

ficerefisk og skaldyr i Sverige. Det var 41 procent mere end året før, og også det foregående år var 

væksten tocifret.  

Krav har ikke gjort op, hvor stor del af de Krav-mærkede fisk og skaldyr, der er opdrættet økologisk, 

og hvor stor del, der stammer fra fiskeri. 

Syv-otte år efter Danmark 

Efter Frank Kofoeds vurdering er den store udbredelse af Krav-mærkede vildtfangede fisk en væsentlig 

årsag til, at dette svenske marked for økologiske fisk halter langt efter det danske. 

Kongsbak-Lassen har salgskontor i både København og Malmø, hvorfra firmaet dækker henholdsvis Dan-

mark og Sverige. Så det er ud fra en dyb indsigt i markedet, når Frank Kofoed siger: 

- Sverige er syv til otte år efter Danmark, når det gælder markedet for økologiske fisk, og det skyldes 

især Krav-mærkningen af vildtfangede. Men der er ingen tvivl om, at det svenske marked vil udvikle sig 

ligesom det danske, og det økologiske salg vil blive flerdoblet. 

- Vi mangler indtil videre en stor dagligvarekæde, som vil gå ind og flytte store mængder af økologiske 

fisk ud til de svenske forbrugere. Men det vil helt sikkert komme, tilføjer han. 

Stor øko-produktion i Norge 

Norge er blandt de europæiske lande der har mindst vækst i salget af økologiske fødevarer. Til gen-

gæld har Norge en stor produktion og eksport af økologiske laks. 16.000 tons er den årlige produktion 

på for tiden, svarende til 1 procent af det samlede opdræt af laks i de norske fjorde. 

Ifølge Marit Rein fra Norges Sjømatråd eksporteres 80 procent af de økologiske laks til EU, mens de re-

sterende 20 procent fordeles mellem andre eksportmarkeder og det norske hjemmemarked. 

Vækst i generelle øko-salg i Finland 

I Finland er der ingen produktion og kun ganske lidt salg af økologiske fisk og skaldyr. 

- Men salget af økologiske fødevarer generelt er stigende, og jeg tror, at der også vil være en mindre 

gruppe kunder til økologiske fisk og skaldyr, siger Marja-Riitta Kottila fra den finske økologi-forening 

Pro Luomu.  

 

BILLEDTEKST TIL FOTO Okofiskkasse: 

Salget af økologiske fisk i Sverige er syv – otte år efter udviklingen i Danmark. Men det vil helt sikkert 

stige, mener Frank Kofoed fra firmaet Jacob Kongsbak-Lassen, som er til stede i både Danmark og Sve-

rige. 

Artiklen er produceret med støtte fra Den Europæiske Hav og Fiskerifond samt Miljø- og Fødevareministe-

riet. 
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(Eksempel-2: Artikel udarbejdet efter projektets deltagelse på Biofach Messen i 2016) 

 

Øko-trend i europæisk seafood 

 

Fra Italien til Irland, fra Spanien til Shetlandsøerne; over hele Europa er der kommet gang i produk-

tion og forbrug af økologiske fisk, skaldyr og tang. 

 

Tekst og foto: Per Henrik Hansen, for Dansk Akvakultur.  

Artiklen er udarbejdet med støtte fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, og Miljø- og Fødevaremini-

steriet.  

 

Richard Barbé er en glad sælger i dag. Ti år er det siden, at det franske fiskekonservesfirma Phare 

d’Eckmühl, som Barbé arbejder for, som de første i verden gik i gang med at producere økologisk lakse-

pate på dåse. Snart efter kom også konserves med økologisk ørredfilet og færdiglavet økologisk fiske-

suppe ind i Phare d’Eckmühls sortiment. Noget af et sats for et ærværdigt gammelt firma, der har rødder 

helt tilbage til 1853. 

De første år gik salget af de nye økologiske delikatesser rimeligt; og så heller ikke meget bedre.  

- Men de seneste år er økologien virkelig blomstret op i Frankrig. Nu myldrer det frem med økologiske 

specialbutikker, kunderne flokkes i dem, og vores økologiske produkter nyder også godt af den stærkt 

voksende interesse for økologi. Så nu er salget i fin fremgang, fortæller Richard Barbé, mens han står på 

verdens største messe for økologiske fødevarer, BioFach i den tyske by Nürnberg, og snakker med mu-

lige købere fra hele verden. 

 

Fremgang i syv år 

Den franske fremgang for økologiske fiskeprodukter er langt fra enestående. Økologiske produkter fra 

sø og hav – fisk, skaldyr og tang – er en trend, som de seneste år har bidt sig fast blandt europæiske 

forbrugere. 

Det bekræfter produktudvikler Johannes Pflug fra det tyske firma Followfood. Followfood producerer 

dybfrostvarer som økologiske vamtvands- og tigerrejer fra Ecuador og Vietnam, økologisk laks fra 

Norge og dybfrosne pizzaer med økologiske fisk og skaldyr. 

- Vi sælger både til almindelige supermarkeder og til specialbutikker, og salget er kun gået op i de syv 

år, vi har handlet med økologisk seafood, fortæller Johannes Pflug. 

 

Danske ørreder og muslinger 

Økologisk ørred er en specialitet, hvor Danmark med en årlig produktion på over 1000 tons er klart fø-

rende i Europa. Og i disciplinen opdræt af økologiske muslinger på line konkurrerer Danmark og Irland 

om at være størst.  

Ellers er det klart lakseprodukter, der er den store varegruppe, når man ser ud over det europæiske 

marked for økologi fra hav og ferskvand. Økologiske laks fra Norge, Irland og Shetlandsøerne bliver af 

forskellige firmaer forarbejdet og pakket i Polen, Litauen og Tyskland, inden de færdige varer bliver 

solgt over hele Europa. Men også økologiske varmtvands- og tigerrejer, opdrættet i Mellemamerika og 

Asien, er populære og forhandles også i Danmark. 

 

Italiensk variation 

I Italien foregår der en mere varieret produktion, og under varemærket Almaverde bio sælger italie-

nerne blandt andet opdrættede økologiske havaborre og guldbrasen som frostvarer; derudover produ-

cerer de blandt andet økologiske færdigretter med ørred. 
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Selv vegetarer kan nyde økologisk seafood. Både i Danmark og i Galicien i det nordvestlige hjørne af 

Spanien dyrkes der tang i så rent vand og med så skånsomme metoder, at produktionen er godkendt 

som økologisk.  

I Galicien er det hele otte forskellige arter tang, som dyrkes og sælges i tørret form, eller forarbejdes til 

for eksempel tapanade. Også dåser med økologisk tang i en lage af saltvand kan man købe hos gali-

cierne.  

Men tangen er selvfølgelig ikke kun for dem, der ikke spiser kød eller fisk. Hvilken fiskespiser ville for 

eksempel sige nej tak til at prøve et stykke godt brød med en lækker økologisk røget ørredfilet garneret 

med lidt tang? Eller en portion hvidvinsdampede økologiske muslinger med lidt tang til at pifte kogela-

gen op? 

 

BILLEDTEKSTER:  

TIL FOTO JPFLUG: 

Det tyske firma Followfood har kun oplevet stigende salg i de syv år, det har lavet produkter med øko-

logiske fisk og skaldyr, fortæller produktudvikler Johannes Pflug. 

 

TIL FOTO KONSERVES: 

Økologisk fiskekonserves af det franske mærke Phare d’Eckmühl. 

 

TIL FOTO REJER: 

Økologiske rejer, som er opdrættet i Mellemamerika eller Asien, sælges på frost mange steder i Europa. 

 

 

 

(Eksempel-3: Artikel efter projektets deltagelse på Foodexpo-messen i Herning 2018) 

 

Økologiske fisk svømmer ind på cafeer og i kantiner 

Kongsbak-Lassen oplevede stor interesse for økologiske fisk og skaldyr på Foodexpo, især fra Hore-

sta-segmentet. I en anden stand blev der uddelt smagsprøver på næsten omlagte danske økologiske 

østers. 

I 2016 steg salget af økologiske fisk og skaldyr i dansk detailhandel med 45 procent og kom op på 42 

millioner kr. Og nu i 2018 er interessen for Ø-mærket seafood ved at brede sig i foodservice-sektoren. 

Det oplevede Frank Kofoed fra den store fiskegrossist Jacob Kongsbak Lassen, da han på Foodexpo be-

mandede firmaets stand i den rent økologiske hal J.  

I løbet af de tre marts-dage i Herning var der en jævn strøm af besøgende, som var henne og kigge og 

spørge nysgerrigt til de udstillede økologiske laksefileter, hav- og guldbras og muslinger. 

Nye kundegrupper 

- Jeg mærker især interesse fra nye kundegrupper. Der kommer mange fra cafeer, mindre restauranter 

og leverandører af frokostordninger hen og vil høre nærmere, fortalte han under messen. 
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I 2015 stod Frank Kofoed i Kongsbak Lassens stand med Ø-mærkede fisk på Food Fair i Bella Centeret i 

København. Den gang var det især repræsentanter for detailhandelen, som var interesserede i økologi 

fra sø og hav.  

- Nu er det mere Horesta-segmentet, som kommer. Jeg har fået en god del visitkort fra mulige kunder, 

som jeg skal tale nærmere med efter messen, siger han. 

Interessen blev også afspejlet i et godt salg af messetilbuddet på fem kg økologisk havbarsfilet for 780 

kr. eks. moms. 

I alt har Jacob Kongsbak Lassen i dag omkring 15 varenumre inden for økologiske fisk og skaldyr – fer-

ske og røgede varianter af ørred, laks, guldbars, havbars, muslinger samt rejer. I den mere luksuspræ-

gede ende kan man i dag også købe økologisk kaviar – vel at mærke af den ægte slags fra stør. 

Nu også øko-østers 

Til den eksklusive ende hører også de danske østers, der var snigpremiere på ved Økologisk Landsfor-

enings stand på Foodexpo. Rigtig økologiske var østerserne dog endnu ikke under messen, da anlægget 

med opdræt i Limfjorden er under omlægning lidt tid endnu.  

Men i løbet af april vil den være god nok; så kommer der et rødt Ø på de delikate skaldyr, som Dan-

marks første – og hidtil eneste – opdrætter af økologiske østers producerer i Limfjorden ud for Lemvig.   

Laurits Bernitt hedder han, og han havde taget turen til Herning med 80 østers i bagagen; smagsprøver 

til dem, der var så heldige at være i nærheden af Økologisk Landsforenings stand om eftermiddagen 

på messens anden dag. 

Lang ventetid 

Det var ikke for at være nærig, at Laurits Bernitt kun havde 80 østers med. Han havde simpelthen ikke 

flere, han kan undvære. Det er den oprindelige Limfjordsøsters, Laurits Bernitt har opdrættet siden 2015, 

og den vokser så langsomt, at der først om to år vil kunne høstes tilstrækkeligt mange til, at de kan sen-

des på markedet.  

Indtil da koncentrerer han sig blot om at få de 700 kg moderøsters, der ligger i anlægget i Limfjorden, 

til at producere noget yngel og få ynglen til at vokse sig stor og velsmagende. 

At et godt salg venter forude er Laurits Bernitt ikke i tvivl om. 

- Jeg får masser af henvendelser fra folk, som ikke spørger, hvad mine østers kommer til at koste, men 

hvornår de kan købe dem, fortæller han. 

Levende ørreder 

Foodexpo-gæsternes interesse for økologiske fisk og skaldyr blev også bemærket af Bjarne Vester-

gaard, indehaver af Bjerrely Fiskesø og Muslingehuset. En grøn bæredygtig fiskesø med økologiske ud-

sætningsfisk. 

Han havde til Foodexpo medbragt økologiske ørreder, som svømmede livligt rundt i et par åbne bassi-

ner og lod sig beundre af messegæsterne. 

- Der er mange, der kommer hen og spørger, hvad forskellen egentlig er på økologiske og ikke-økologi-

ske fisk. Det er nok en tredjedel, som slet ikke har hørt om økologiske fisk før, mens andre bare ikke har 

helt styr på, hvad forskellene er, siger Bjarne Vestergaard. 
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Men efter Foodexpo var der færre, der ikke kendte principperne for økologiske fisk. Og flere som 

havde fået øjnene op for, hvad kategorien økologiske fisk og skaldyr kan tilbyde. 

 

FAKTABOKS: 

Principper for økologisk fisk og skaldyr 

• Kommer altid fra akvakultur – det vil sige opdræt hvor vandkvalitet og føde kan kontrolleres 

• Foder altid fri for syntetiske farvestoffer og gensplejsede organismer 

• Skrappe regler for medicin – i praksis bruges medicin yderst sjældent i økologisk akvakultur 

• Særlige krav til beskyttelse af naturen, vandmiljøet og fiskenes velfærd 

 

BILLEDTEKSTER 

Til foto Frank Kofoed: 

Frank Kofoed blev kontaktet af mange mulige kunder fra spisesteder og frokostordninger, da han stod i 

Jacob Kongsbak Lassens stand med økologiske fisk på Foodexpo i Herning. Foto: Per Henrik Hansen 

Til foto PerK_Laurits_osters: 

Økologisk Landsforenings formand Per Kølster (til venstre) var en af de heldige, der var med til snigpre-

mieren på danske økologiske østers. Østersopdrætter Laurits Bernitt kigger til. ’Fantastisk’ sagde Per Køl-

ster efterfølgende om smagen. Foto: Per Henrik Hansen 

Til foto BV-gaest: 

De besøgende på Foodexpo kunne se levende økologiske ørreder fra Bjerrely Fiskesø. Her fortæller fi-

skesøens ejer, Bjarne Vestergaard, en af gæsterne om reglerne for økologiske fisk. Foto: Per Henrik Han-

sen 

Artiklen er produceret med støtte fra EU - Den Europæiske Hav og Fiskerifond samt Miljø- og Fødevaremini-

steriet. 
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Bilag – 3: Tids-opdateret markedsundersøgelse – udarbejdet af DA som resultat af arbejdspakke 2 

I denne arbejdspakke gennemføres en tidsopdateret overordnet markedsundersøgelse med fokus på hen-
holdsvis det danske og det udenlandske marked.  

Opgaven er udført som primært desk-research, suppleret med field-research i udvalgte supermarkedskæder 
mv. på udvalgte markeder, for at få en mere korrekt forståelse af markedsforholdene. 

 

Ved gennemgang af den nyeste litteratur på området, er følgende fundet at være særligt interessante: 

1)Larsen, Erling P.; Larsen, Villy J.; Møller, Jens and Aaris, Malene (2017) Robustfisk Analyse af mar-
kedsmuligheder for økologiske ørredprodukter på det danske, tyske, østrigske, schweiziske og franske 
seafood marked.  

 

Rapporten er skønnet at være den væsentligste (til brug i denne arbejdspakke) af en række relevante rap-
porter, der bl.a. berører økonomien, forbrugervinklen, afsætning og produktudvikling, og som er udarbejdet 
under projekt: ”Robustfish – nye muligheder for vækst og større robusthed i økologisk akvakultur”. Se link: 
http://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-2/robustfish/ 

 

Rapportens hovedkonklusioner kan sammenfattes til følgende:  

- Der er en stigende efterspørgsel efter økologiske produkter på de forskellige nationale marke-
der i Europa (EU). 

- Priserne på økologiske ørredprodukter ligger omkring 30% over priserne for konventionelle ør-
redprodukter.  

- Danmark var i skrivende stund en af de største producenter af økologiske ørreder i verden og 
blandt de største producenter i EU (dette har nu ændret sig).  

- Frankrig kan med sin egen produktion på ca. 720 tons økologiske ørreder i 2015 på sigt udgøre 
en trussel for danske producenter på det tyske marked. 

- Yderligere produktion i Danmark, vil gavne forsyningssikkerheden på markederne 

 

2a) Hamann, Karen - IFAU Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling ApS 
      (November 2017): ”Afsætningspotentiale for økologiske fisk og skaldyr i Japan”  
 

2b) Hamann, Karen - IFAU Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling ApS 
      (November 2017): ”Afsætningspotentiale for økologiske fisk og skaldyr i Kina” 
 
2c) Hamann, Karen - IFAU Instituttet for Fødevarestudier & Agroindustriel Udvikling ApS 
      (November 2017): ”Afsætningspotentiale for økologiske fisk og skaldyr i Syd-Korea”  
 
Rapporterne er udarbejdet som et led i projekt ”Eksport af økologiske fisk og skaldyr til Asien”, og berører 
selvsagt det afsætningsmæssige potentiale for økologiske fisk og skaldyr på nogle – for danske produkter af 
økologiske fisk og skaldyr – temmelig utraditionelle markedslande i fjernøsten.  

I et sammendrag kaldet ”Afsætningspotentialet for økologiske fisk og skaldyr i Kina, Korea og Japan” udar-
bejdet af projektleder Malene Aaris fra ”Bio Aus Danemark”, findes følgende sammenfattende beskrivelse af 
disse potentielle markeder (uddrag): 

http://orgprints.org/31430/
http://orgprints.org/31430/
http://orgprints.org/31430/
http://orgprints.org/31430/
http://orgprints.org/31430/
http://orgprints.org/31430/
http://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-2/robustfish/
http://icrofs.dk/forskning/dansk-forskning/organic-rdd-2/robustfish/
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Det globale marked for økologiske fødevarer vokser og det gælder også for markederne i Asien. I dag er 
Kina og Japan blandt verdens største markeder for økologiske fødevarer. Basisvarer som grøntsager, frugt, 
cerealier og olier udgør langt hovedparten af de økologiske fødevaremarkeder i Japan, Kina og Korea. Det 
spændende for danske eksportører af økologiske ørreder og muslinger er, at de asiatiske markeder øger 
interessen for nye kategorier i det økologiske fødevaremarked - nemlig fisk, skaldyr og forarbejdede 
produkter heraf.  
 
I alle tre lande er indtaget af fisk og skaldyr relativt højt sammenlignet med indtag af kød og fjerkræ. 
Endvidere er Kina, Japan og Korea alle tre nationer, som importerer den overvejede del forbruget af fisk, 
skaldyr og anden seafood. Det taler for en forbrugeraccept af importeret seafood. Set i lyset af en voksende 
købekraft blandt forbrugerne, en øget interesse for bæredygtige fødevarer og et stort indtag af fisk og 
skaldyr peger det på voksende markedsmuligheder for eksport fra Danmark af økologiske fisk, skaldyr og 
forarbejdede produkter heraf. Importeret fisk og skaldyr, og især laks og lakseprodukter, hører til blandt luksus-
produkterne i de tre asiatiske markeder og henvender sig til forbrugere med en høj købekraft i et urbant miljø. I 
alle tre lande indtages seafood som stegt, kogt, friturestegt, forarbejdet, tørret eller på anden vis forarbejdet. 
 
For Kina, Japan og Korea tilsammen anslås det, at markedet for økologiske fisk (laks og ørreder) udgør 
under 1000 tons i dag. Afsætningspotentialet for økologiske muslinger anslås til under 100 tons. Det 
japanske marked anses for det største med et volumen på 500 tons økologiske fisk efterfulgt af Kina med 
ca. 200 tons, og Korea med et marked på under 100 tons. Det kinesiske marked for økologisk laks og ørred 
antages at følge samme efterspørgselsmønster som for konventionel laks; det vil føre til en fordobling af 
markedet for økologisk laks i 2020 i Kina. 
 
Samlet vurderes det, at Kina, Japan og Korea rummer interessante muligheder for danske eksportører af 
økologisk laks, ørred og muslinger samt forarbejdede produkter heraf. Markederne er i vækst og 
udgangspunktet er et samlet volumen på under 1000 tons i dag. 
 

 

3)Materiale og informationer fra Danmarks Statistik (kurver mv.) 

Hvert år udarbejder Danmarks Statistik (DS) forskellige undersøgelser omkring eksempelvis produktion, af-
sætning, import/eksport mv. af økologiske produkter. 

I de senere år er produktion, import/eksport og forbrug af økologiske fisk, muslinger (bløddyr) og skaldyr i 
Danmark efterhånden nået til et niveau som bevirker at DS nu i de fleste tilfælde medtager økologiske fisk 
mv. som egen produktgruppe.  

Læs mere herom på følgende link: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivet-paa-tvaers/oekologi 

Følgende grafer viser udviklingen i de senere år omkring de økologiske fisk mv. og produkter deraf:  

 

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivet-paa-tvaers/oekologi
https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivet-paa-tvaers/oekologi
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Udviklingen i detailomsætningen  (værdi i 1000 kr) af økologiske fisk mv. i de seneste år. 

 

 

Udviklingen i detailomsætningen (mængde i tons) af økologiske fisk mv. i de seneste år. 
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Det ses at udviklingen i omsætning af økologiske fisk mv. i de danske detailbutikker har været stærkt stigende 
i de seneste år. 

 

 

 

Udviklingen i omsætningen (værdi i 1000 kr) af økologiske Fjerkræ, fisk og skaldyr til Foodservice i de sene-
ste år. (Bemærk: Fjerkræ indgår i denne opgørelse sammen med fisk og skaldyr) 

Det ses at udviklingen i omsætning af økologiske fisk mv. i de danske detailbutikker tilsyneladende har været 
mindre stigende (men dog stigende) i de seneste år. 

 

4)Fotos af eksempler på produkter med økologiske fisk mv. fra dansk detailhandel i perioden 2015 – 
2018.  

I perioden 2015 – 2018 har rapportens forfatter (VJL) løbende taget fotos af egne oplevelser af produkt-
sortiment med økologiske fisk mv. i detailhandlen og ditto danske tilbudsaviser.  

Resultaterne findes vedlagt på rapportens sidste sider, og viser en udvidet mangfoldighed af produkter med 
flere forskellige økologiske fisk, muslinger, tang, rejer og krebs over tiden fra projektets opstart i 2015 til 
projektets afslutning ultimo 2018. 

Bemærk:  

Vigtigste produkt i detailhandlen i perioden findes at være røget økologisk laks i 100 g’s pakninger.  

 

Konklusion: 

Gennemgang af seneste danske litteratur på området giver anledning til at uddrage følgende konklusioner 
vedrørende : 

  

1) Stærkt stigende efterspørgsel efter økologiske fisk mv. på en række europæiske markeder (Tyskland, 
Østrig, Schweiz, Frankrig, Holland, Sverige m.fl.) 

2) Stigende efterspørgsel efter økologiske fisk mv. på flere markeder i fjernøsten (Japan, Kina, Syd-
Korea) 

3) Stærkt stigende efterspørgsel efter økologiske fisk mv. på det danske marked – særligt i detailhand-
len.  
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4) Efterspørgslen efter økologiske fisk mv. til foodservice-sektoren i Danmark er svagere stigende - men 
dog stigende. 

5) Antallet af produkter med økologiske fisk mv. i Danmark er støt stigende gennem projektperioden – 
dog med en klar koncentration omkring udvalget af forskellige produkter med anvendelse af økolo-
giske laks. Dette kan hænge sammen med at forbruget af laks (konventionelle + økologiske) udgør 
op mod 50 % af de danske forbrugeres fiskeforbrug over året.  

 

 

Litteratur: 
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Fotos af udvalg af produkter med økologiske fisk mv. i danske detailbutikker (Netto, Kvickly, Superbrug-
sen, Ry Apotek, Havnens Fiskehus – Århus, Topkærgård Gårdbutik) i perioden 2015 - 2018: 
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Bemærk: Dette produkt er IKKE med økologiske fisk !! 

 


