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1 Forord
Denne rapport er udarbejdet under projektet Udviklingsperspektiver i Nordjylland. Projektet blev initieret
med en visionskonference på Nordsøen Forskerpark for Fiskeindustri og Akvakultur med deltagelse af Fø-
devareminister Henrik Høegh. Rapporten er opdelt i en hovedrapport samt 4 selvstændige bilag.
Projektet er gennemført i et samarbejde mellem de forskellige bidragsydere, styregruppen, kommuner,
havne og erhvervet.

Følgende har deltaget i styregruppen: Jens Otto Størup, Nordsøen Forskerpark; Karl-Iver Dahl Madsen,
Dansk Akvakultur; Per Bovbjerg Pedersen, DTU Aqua; Jan B. Nielsen, Wittrup Fiskeeksport; Birgitte Klitten-
berg Juhl, Hanstholm Havn; Willy B. Hansen, Skagen Havn; Jens Kjerulf Petersen, Dansk Skaldyrcenter; Sø-
ren Eliasen, IFM/Aalborg Universitet; Torben Kronborg Pihl, Region Nordjylland; Bettina Hedeby Madsen,
Nordjysk Fiskeri-kommune netværk; Gitte Beltoft, Nordsøen Forskerpark.
Følgende har deltaget med bidrag til rapporten: Brian Thomsen, Dansk Akvakultur; Karl-Iver Dahl Madsen,
Konsulent; Jens Kjerulf Petersen, Dansk Skaldyrcenter; Alex Veje Rasmussen, Teknologisk Institut; Kurt
Prentow, Nordsøen Forskerpark; Mikael Poulsen, Teknologisk Institut; Lars Jøker, Teknologisk Institut; Per
Bovbjerg Pedersen, Konsulent/DTU-Aqua og Lisbeth Jess Plesner, Teknologisk Institut/Dansk Akvakultur.
Specielt rettes der en stor tak til Lars Jøker for initiativ og gennemgående opfølgn ing på projektet, samt til
Torben Kronborg Pihl og Bettina Hedeby Madsen for tæt dialog og inspiration omkring proces og rapport.

Desuden rettes en tak til regionernes kommuner Hjørring, Frederikshavn, Læsø, Brønderslev, Jammerbugt,
Aalborg, Rebild, Mariager Fjord, Vesthimmerlands, Morsø og Thisted samt til Hirtshals, Skagen, Hanstholm
og Strandby Havne for velvillig og inspirerende deltagelse i interview mm. En tak skal desuden også lyde til
en række dambrug, udstyrsleverandører m.m. i regionen, der ligeledes velvilligt har bidraget med input.

Projektet er muliggjort med støtte fra Fødevareministeriet og EU vi EFF-midler samt fra Region Nordjylland.
Der takkes hermed for de tildelte midler.

Et udkast til rapporten har været sendt i høring i projektets styregruppe og kommentarer er søgt indarbej-
det i den endelige version af rapporten. Derudover har rapporten været til gennemsyn hos de deltagende
kommuner for evt. tekniske og administrative fejl og mangler. Der takkes for de indkomne bemærkninger,
som, hvor det er skønnet konceptuelt muligt, er søgt indeholdt i teksten. Specifikke forhold og kommenta-
rer relateret til lokale eller specifikke betingelser, egentlig sagsbehandling m.v. er ikke adresseret i rappor-
ten. Skønt forfatterne udmærket er klar over, at konkrete projekter forudsætter konkret sagsbehandling af
den enkelte sag, er sådanne forhold fundet for specifikke til at indgå i denne rapport om Udviklingsperspek-
tiver for akvakultur-sektoren i Region Nordjylland.

Det er håbet, at denne rapport kan medvirke til at initiere en udvikling indenfor akvakultur og teknologi i
Region Nordjylland, idet regionen har virkeligt gode muligheder for at blive en central bidrager til udviklin-
gen af denne del af fremtidens biobaserede økonomi. Såvel de naturgivne som de videns- og virksomheds-
mæssige forudsætninger for en fremtidig styrkeposition er nemlig til stede.
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2 Perspektiver
Rapporten belyser mulige fremtidsperspektiver for at positionere Nordjylland som en central aktør inden-
for akvakultur såvel produktionsmæssigt, virksomhedsmæssigt som vidensmæssigt, både nationalt og in-
ternationalt. Det skal understreges, at konkrete opdrætsprojekter naturligvis forudsætter konkret sagsbe-
handling af den enkelte sag, og at rapporten derfor ikke forholder sig til specifikke opdrætsprojekter, men
alene beskriver udviklingsperspektiver for sektoren i Regionen.

Nordjylland rummer nemlig oplagt gode muligheder for at koble sig på den store globale vækst, som akva-
kultur udviser i disse år. De naturgivne, de strukturelle og de erhvervsmæssige forhold kan alle positivt un-
derstøtte en sådan udvikling i regionen, mens en succesfuld udvikling af akvakultur omvendt vil medvirke til
både at fastholde eksisterende og at videreudvikle nye industrier, institutioner og viden i regionen, med
vækst og nye arbejdspladser til følge.

Gennem en målrettet fokusering og understøttelse af etableringen af stærke regionale delklynger indenfor
de tre mest oplagte erhvervs- og produktionsmuligheder: 1) landbaseret, recirkuleret opdræt (fersk- & salt-
vand) 2) muslingeopdræt og 3) off-shore opdræt, vil regionen og dens etablerede aktører kunne danne
basis for en betydelig forøgelse af såvel primærproduktionen og den tilhørende forarbejdning heraf, som
en etablering af deciderede udstyrs-/systemeksport-klynger med tilhørende styrkelse af de medfølgende
videns-arbejdspladser. Koblet til denne udvikling kan der forventes sideløbende at opstå forskellige niche-
produktioner, koblinger til turisme og oplevelsesindustri, nye innovative ideer og andre koblinger til eksi-
sterende Nordjyske styrkepositioner.

En betydende primærproduktion er en afgørende forudsætning for udviklingen og styrken af de regionale
fiskeridel-klynger. Via samarbejde, erfaringsudveksling og fælles indsats fra aktørerne vil akvakultur-
industrien være i konstant udvikling, og denne udvikling vil kunne bibringe region Nordjylland en central
position indenfor en eller flere af de ovennævnte 3 oplagte akvakultur-områder.

Omvendt kan det uden en betydende primærproduktion i regionen på sigt vise sig vanskeligt at fastholde
såvel den tilhørende forarbejdningsindustri som udstyrs- og anlægsleverandørerne i regionen. Også for de
egentlige videns- og forskningsinstitutioner er det vigtigt, at der i regionen eksisterer en egentlig industri.
Netop gennem eksistensen af de forskellige del-elementer indenfor opdræt opstår nemlig mulighederne for
positive klynge-effekter og fælles synergi.

Landbaseret, recirkuleret opdræt (fersk- og saltvand)

Regionen har aldeles gode muligheder for at kunne indtage en central rolle i nationalt og nordisk perspek-
tiv, og hermed også en ganske betydende rolle internationalt indenfor dette felt.

Danmark er reelt verdensførende indenfor udstyr, anlæg og teknologi til miljøvenlig fiskeopdræt i recirkule-
rede systemer i ferskvand. Centrale komponenter herfra er blevet anvendt til den i Danmark udviklede
teknologi til recirkuleret ørredopdræt kaldt Modeldambrug. Dette koncept har vundet stort indpas på dan-
ske ferskvandsdambrug og har påkaldt sig positiv opmærksomhed fra det meste af verden. Flere nordjyske
virksomheder er vigtige udstyrs- og systemmæssige leverandører til disse anlæg, ligesom nordjyske forsk-
ningsinstitutioner har spillet en vigtig rolle i udviklingen.

Nogle dambrug i regionen har lagt produktionen om til Modeldambrug, og med en netop indført ny regule-
ring forventes flere at følge efter, således at produktionen i ferskvandsdambrug kan forventes fordoblet i
regionen. Dette fordi Modeldambrug umiddelbart tillades mindst et fordoblet foderforbrug, samtidigt med
at påviste renseeffekter muliggør yderligere forøget produktion. Gennem indførelse af konceptet og den
tilhørende renseteknologi kan produktionen således øges betydeligt, samtidigt med at miljøpåvirkningen
reduceres. Udvikling og implementering af yderligere rensningsteknologi vil give tilladelse til yderligere
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produktion. Eventuel tilførsel af ekstra N kvoter til akvakultur vil ligeledes kunne bidrage til en væsentlig
forøget produktion.

Modeldambrugs-teknologien er netop under tilpasning og afprøvning til landbaseret opdræt af store lakse-
fisk i saltvand, ”Saltvands-Modeldambrug” eller ”Marine Modeldambrug” på Nordsøen Forskerpark i Hirts-
hals. Allerede ved igangsættelsen er interessen stor, og når teknologien er tilpasset og dokumenteret til
store laksefisk, har regionen en enestående mulighed for at udnytte sit teknologiske forspring. Dels til at
etablere en betydelig primærproduktion baseret herpå, og dels til at eksportere udstyr, anlæg og know-
how til nærmarkederne i Norge og Skotland samt evt. Sverige og hele det Baltiske område.

Primærproduktionen af fisk vil indenfor 5-8 år kunne udgøre op mod 10.000 t/år med ca. 100 arbejdsplad-
ser og en førstehåndsværdi af 300 mio. kr./år. Hertil kommer værdiskabelse og arbejdspladser i følge-, ser-
vice- og forarbejdningsindustrien.

Det anslås, at der i udstyrs-, anlægs- og vidensindustrien i samme periode vil kunne etableres et tilsvarende
antal arbejdspladser og mindst en tilsvarende omsætning.

Muslingeopdræt

Limfjorden har grundet sit høje næringsstofindhold en meget stor algeproduktion, som danner grundlag for
en høj produktion af blåmuslinger. Disse blåmuslingebestande er traditionelt blevet fisket med skrabende
redskaber, og årlige landinger på op mod 100.000 t/år i 1990’erne har dannet grundlag for etableringen af
en medfølgende forarbejdningsindustri i Limfjords-området. Især på Mors har denne industri et betydeligt
omfang. Centreret omkring Mors er lineopdræt i de senere år blevet etableret som en egentlig akvakultur-
aktivitet, og der er i dag uddelt 55 licenser til lineopdræt i den vestlige del af Limfjorden.

Uagtet de p.t. herskende problemer vedrørende afsætning og markedsføring, tilbagestår det faktum, at
Limfjorden har ”vand i verdensklasse” til muslingeopdræt. Hvis de afsætningsmæssige vanskeligheder kan
løses, evt. i et samarbejde med den eksisterende muslingeindustri og videns-institutioner på området, vil
lineproduktionen kunne øges fra de nuværende godt 500 t/år til omkring 13.000 t/år. Dette vil understøtte
ca. 50 arbejdspladser i primærproduktionen og en førstehåndsværdi på 65 mio. kr./år. Hertil kommer vær-
diskabelse og arbejdspladser i forarbejdningsindustrien.

Linemuslinger i Limfjorden, Foto (til højre) Villerslev Skaldyr
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Off-shore opdræt

Med akvakulturens hastige vækst er samtlige velegnede – og miljømæssigt mulige – lokaliteter stort set
udnyttede i f.eks. Norge. Også i Danmark har det vist sig besværligt at få tilladelse til at etablere nye hav-
brug i vore indre farvande.
Hvis den havbaserede akvakulturproduktion kan flyttes til områder uden for kystzonen, vil en række pro-
blemer vedrørende kystzonens bærekapacitet og afledte konflikter kunne undgås, ligesom en række andre
forhold taler for en off-shore placering. Fysiske forhold som temperatur, strøm og iltindhold er mere kon-
stante og der er et meget stort areal til rådighed for off-shore produktion.
På nuværende tidspunkt er den globale off-shore akvakulturproduktion meget begrænset, i 2006 vurdere-
des den til under 10.000 t/år. Årsagerne vurderes især at være forbundet med det eksisterende teknologi-
ske stadie og de tilhørende forsknings- og udviklingsomkostninger samt højere risiko og øgede investerings-
og driftsomkostninger p.t. forbundet med offshore produktion.

I dag produceres der dog fisk på lokaliteter, som for 10 år siden blev betragtet som udelukkede grundet
deres fysiske eksponering. Den tekniske udvikling er i dag ved at nå et stadie, hvor producenterne deler
opfattelsen af, at egentlig offshore produktion er teknisk mulig, men endnu ikke er konkurrencedygtig med
kystzoneopdræt med hensyn til rentabilitet, især begrundet i manglende kommercielt relevante tekniske
løsninger.

Danmarks søterritorium er på 105.000 kvadratkilometer, hvorfor potentialet er til stede. Danmark er eks-
portør af havbrugsudstyr, hvor bl.a. nordjyske virksomheder leverer havbrugsanlæg til eksponerede lokali-
teter overalt i verden inkluderende Færøerne, Brasilien og Norge.

Senest har disse virksomheder i samarbejde med bl.a. opdrættere og DTU Aqua i Hirtshals opnået støtte til
udvikling og praktisk afprøvning af et nedsænkbart, off-shore flydebursanlæg, så også indenfor dette områ-
de har Nordjylland et fordelagtigt afsæt for videre udvikling.

Konkluderende har Nordjylland også en række forudsætninger for at kunne få succes med udvikling af stor-
skala fødevareproduktion på havet og tilhørende teknologi og know-how. Udviklingshorisonten er måske
lidt længere end for de ovennævnte områder, men potentialet er til gengæld ganske betydeligt både for
produktion og teknologi.
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3 Introduktion
Denne plan beskriver og afdækker udviklingspotentialet indenfor akvakultur i Nordjylland for såvel primær-
produktionen som for udstyrs-, anlægs- og systemleverandører samt anden vidensindustri.

Akvakultur er verdens hurtigst voksende fødevareproducerende sektor med en årlig vækst rate på mellem
6 og 8 %. Akvakultursektoren leverer i dag omkring halvdelen af de fisk, skaldyr og bløddyr, der på verdens-
plan går til konsum. Der er god mulighed for vækst i Danmark, og Regeringen1 har fremsat en ambitiøs
handleplan med et mål om tredobling af produktionen fra 2007 – 2013 og en samtidig reduktion i miljøbe-
lastningen på op til 40 % pr. kg produceret fisk. Danmark har allerede i dag en betydelig akvakulturproduk-
tion og er et af verden førende lande inden for akvakulturteknologi og -forskning. I 2010 havde Danmark en
eksport inden for akvakultur (fisk og teknologi) op omkring 1,5 milliarder kr. Hertil kommer fiskemel, fiske-
foder, ingredienser etc. for et betydeligt større mia. -beløb.

Akvakulturvækst er særdeles interessant for Nordjylland, da det ikke alene vil medføre flere arbejdspladser
i yderområderne, forøgede råvare-, havne- og følgeerhverv, knowhow samt indtjening, men også vil bygge
videre på den eksisterende styrkeposition, som Nordjylland har indenfor industriel forarbejdning, innovat i-
on og eksport af fisk og fiskeprodukter.

Med en forventet tredobling i produktionen kan markedsadgange og markedsdifferentiering komme til at
spille en væsentlig rolle. Således kan markedsadgang og afsætningskanaler sammen med produktudvikling
og -differentiering blive centrale fokuspunkter. En kobling til eksisterende fiskeindustri samt nye, innovative
løsninger indenfor f.eks. special- & nicheprodukter, turisme & ”oplevelser”, viden & håndværk kan give
yderligere nordjyske markedsfordele.

Nordjylland har en række fordele i forhold til indfrielsen af dette vækstpotentiale:
 En relativ robust recipient i form af Nordsøen
 Tradition og kompetencer inden for fiskeopdræt, dambrug, havbrug og recirkulering
 Centrale og stærkt positionerede udstyrsleverandører
 Centre for akvakulturviden: DTU Aqua i Hirtshals, Dansk Skaldyrcenter på Mors
 Centre for fiskeri- og produktviden: Nordsøen Forskerpark, Teknologisk Institut, SINTEF og DTU

Aqua i Hirtshals, Aalborg Universitet
 Lokalpolitisk interesse og vilje, bl.a. via Nordjysk Fiskeri-kommune netværk 2

 Igangværende aktiviteter med fokus på special-produkter, oplevelser og gastronomi: Smag på
Nordjylland, Mad eksperimentarium MadX med fokus på fisk i Hirtshals

 Tradition for fiskeri og megen service- og følgeerhverv (50 % af den danske fiskeindustri)
 Stærkt eksportorienterede forarbejdningsindustrier og handelshuse

Desuden har det nordjyske erhvervsliv en række styrker, beskrevet i den Regionale Erhvervs- og Udviklings-
industri3 såsom stærke erhvervssamarbejde, fiskeriklynger, teknologiklynger samt akvakultur arbejdsplad-
ser og kompetencer i yderområderne.

Interviewrunde
For at indsamle og komplettere viden og for at få belyst og fokuseret på erhvervsmulighederne indenfor
akvakultur er der gennemført besøg og interview med samtlige 11 nordjyske kommuner, 4 fiskerihavne
(Hanstholm, Hirtshals, Skagen, Strandby) og regionen i perioden jan – maj 2011. Oplysninger, synspunkter
og erfaringer herfra indgår centralt i rapportens indhold.

1 Regeringens handleplan for akvakultur 2007-2013; En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur
2 Forprojekt ”Fiskeindustri” Delklyngebeskrivelse for fiskerisektoren, Region Nordjylland
3 Vækst og balance, Regional udviklingsstrategi og handleplan for Nordjylland 2010-20
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4 Akvakulturproduktionen i Danmark og Nordjyl-
land

Akvakultur i Danmark bestod i 2009 af godt 250 kommercielle akvakulturanlæg, herunder 215 ferskvands-
dambrug, 9 saltvandsdambrug og 20 havbrug, samt 55 licenser til opdræt af linemuslinger. Den samlede
produktion var i 2009 på 45.383 tons. Antallet af fuldtidsbeskæftigede udover ejere i akvakulturerhvervet
var 475, og den samlede årlige førstehånds-omsætning var godt 1 milliard kr. Derudover antages dansk
eksport af teknologi og systemer til opdrætsanlæg at udgøre mindst 540 mio. kr. i 2010. Hertil kommer
fiskemel, fiskefoder, ingredienser etc. for et betydeligt større milliardbeløb. Udviklingen i primærprodukti-
onen i dansk akvakultur er uddybet i bilag 5.

Regnbueørred er den mest dominerende art i dansk akvakultur. Den totale årlige produktion udgør ca.
31.000 tons i ferskvand og ca. 9.000 tons i saltvand svarende til omkring 20 % af det danske konsumfiskeri.
Herudover eksporteres ca. 300 millioner øjenæg. Førstehånds-værdien af produktionen udgør ca. 900 milli-
oner kr. svarende til ca. 40 % af førstehånds-værdien i hele den danske fiskesektor (Fiskeridirektoratets
Akvakulturregister, 2009; Fiskeridirektoratet, 2009). Udover regnbueørred opdrættes i mindre mængder en
række andre ørreder såsom bækørred, fjeldørred, kildeørred, brøding og guldørred.

Pighvar har forholdsvis stor betydning som opdrætsfisk i europæisk akvakultur. I øjeblikket udgør opdræt af
pighvar kun en ganske lille nicheproduktion i Danmark, primært via yngelproduktion baseret på egne el.
indkøbte æg/larver som typisk opfodres til sættefisk i størrelsen 5-10 cm.

Åleopdræt i Danmark sker under tag i fuldt recirkulerede opdrætssystemer, hvor man kun anvender meget
lidt nyt vand fra et vandværk eller en boring. Opdrætsvolumen svinger omkring 2.000 t/år, med det største
anlæg (900 t/år) beliggende i Hanstholm.

Sandart er en forholdsvis ny fiskeart i dansk opdræt. Den opdrættes i recirkulationsanlæg enkelte steder i
Danmark. Opdræt af aborre har i de seneste år tiltrukket sig nogen interesse, og DTU Aqua har tidligere
lavet forsøg med opdræt af aborre.

Muslingeopdrætserhvervet er forholdsvis nyt i Danmark. Der er i dag ca. 55 licenser til opdræt af blåmus-
linger (Mytilus edulis), hvoraf langt hovedparten af produktionen foregår i den vestlige del af Limfjorden.
Der opdrættes ikke andre muslinger i Danmark, men Dansk Skaldyrcenter arbejder med at udvikle metoder
til opdræt af bl.a. den flade europæiske østers (Ostrea edulis). Udover muslingeopdræt undersøges mulig-
hederne for tangproduktion.

4.1 Akvakultur i Nordjylland
I dag er der i Nordjylland godt 40 dambrug, 4 åleopdræt og 55 licenser til linemuslingeopdræt. Nordjylland
er den førende region for opdræt af ål (75 % af produktionen i Dk.) og muslinger (75 % af produktionen i
Dk.). Dambrugsproduktionen udgjorde i 2009 8,4 % af den samlede dambrugsproduktion. Der har været et
markant fald i dambrugsproduktionen i regionen på hele 29 % (1.081 tons/år), og regionen adskiller sig fra
de øvrige regioner ved at der hidtil ikke er sket en betydende omlægning fra klassisk drift til mere recirkule-
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ret drift. I Nordjylland er det samlede bruttoudbytte (omsætning), som erhvervet direkte giver anledning til
på omkring 125,8 mio. kr. i 2009, ligesom den direkte beskæftigelsesmæssige effekt kan anslås til 140-150
ansatte. For yderligere uddybning henvises til bilag 4.

I Nordjylland opdrættes således primært regnbueørred, ål og muslinger, men der er også mindre produkt i-
oner af f.eks. pighvar (yngel), sandart og aborre. Endvidere har en række virksomheder tiltag inden for ni-
cheproduktion og oplevelsesøkonomi (turisme). Nicheproduktion, oplevelsescenter (kunst og natur) ved
vælddambrug i Rebild Kommune, dørsalg ved en række dambrug, Put & Take søer (30-50 i Nordjylland),
samt mere specifikke tiltag såsom smagen af Nordjylland og MadX.

3 stærke forskningsinstitutioner inden for akvakultur og fisk er placeret i Nordjylland, nemlig DTU Aqua på
Nordsøen Forskerpark i Hirtshals, Aalborg Universitet i Ålborg/Hirtshals og Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing
Mors. Herudover forefindes GTS-instituttet Teknologisk Institut i Hirtshals/Ålborg.

Flere centrale anlægs- og udstyrsleverandører er ligeledes hjemhørende i regionen. Udover et mangetal af
mindre leverandører og underleverandører kan, som specifikke eksempler til at understrege bredden,
nævnes Hvalpsund Net i Farsø (Danmarks førende leverandør af havbrug og – udstyr), Exponet i Hjørring
(førende leverandør af biofiltermateriale til dambrug & recirkulering), UltraAqua (førende leverandør af
UV-udstyr), Hornum Murer- og Entreprenørforretning i Års (leverandør af/til næsten samtlige danske Mo-
deldambrug) - alle beliggende i region Nordjylland.

I nedenstående tabel er givet et kort oprids af kommunernes status relateret til primærproduktion.

Kommune Primærproduktion
Relevant
fiskerihavn Øvrige aktiviteter

Brønderslev

Frederikshavn 2 dambrug
Skagen,
Strandby

Betydelig følgeindustri til fiskeriet
Skipperskole

Hjørring

1 dambrug
1 Marint Modeldambrug
(Nordsøen Forskerpark) Hirtshals

Nordsøen Forskerpark med institutioner
Betydelig følgeindustri

Jammerbugt Thorup strand
Læsø Læsø Laks (påtænkt FREA) Østerby
Mariagerfjord 2 dambrug

Morsø

2 dambrug
1 ålebrug
55 muslingeopdræts-
licenser Nykøbing

Dansk Skaldyrcenter
Blåmuslingeopdræt og -fiskeri i Limfjorden
Muslingeindustri

Rebild 10 dambrug

Thisted

3 dambrug
3 ålebrug
1 pighvaranlæg Hanstholm Betydelig følgeindustri

Vesthimmer-
land 5 dambrug
Aalborg 14 dambrug Aalborg Universitet

Tabel 4.1 Akvakulturaktiviteter i de Nordjyske kommuner
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5 Rammebetingelser for primærproduktion
5.1 Omsættelige miljøkvoter

Akvakulturudvalget4 anbefalede indførelse af et system med omsættelige kvælstofkvoter inden for akvakul-
tur. Udvalget anbefalede også at spørgsmålet om et system for handel med kvælstof mellem sektorer kom
til at indgå i arbejdet i forbindelse med Grøn Vækst 2.0. Sådanne eventuelle muligheder er endnu ikke kon-
kretiseret.

Foderkvoter (i sin konsekvens også en form for kvælstofkvoter) fra et dambrug kan allerede i dag lægges
sammen med foderkvoter på et andet dambrug. En del Modeldambrug er allerede etableret ved at sam-
menlægge foderkvoter fra flere dambrug. I Region Nordjylland er der f.eks. sket sammenlægninger af kvo-
ter for dambrug i forbindelse med f.eks. ombygning af Binderup Mølle Dambrug til Modeldambrug, hvor 3
dambrug er lagt sammen, samt ombygning af Lerkenfeld Dambrug til Modeldambrug, hvor 2 dambrug er
sammenlagt.

5.2 Forvaltningsprincipper og administration

Dambrug
Dambrug skal miljøgodkendes efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. De primære miljøproblemer ved
dambrug er opstemninger og udledninger af N, P og organisk stof. Derudover skal dambrug have en vand-
indvindingstilladelse samt i de fleste tilfælde en VVM-screening efter planloven, samt en habitatkonse-
kvensvurdering for de dambrug, der ligger i eller i tilknytning til et habitatområde.

Dambrug er tildelt en foderkvote jævnfør Dambrugsbekendtgørelsen i 1998. Efter både Dambrugsbekendt-
gørelsen og Modeldambrugsbekendtgørelsen kan foderkvoten hæves, såfremt der indføres en tilsvarende
rensning, således at udledningen samlet set ikke øges.

Hovedparten af dambrugene (de traditionelle) indvinder vand vha. en opstemning i vandløbet, så vandet
vha. tyngdekraften kan ledes ind igennem dambrugets produktionsareal og renseforanstaltninger. Opstem-
ningskvoter er reguleret efter vandløbsloven og evt. ændringer skal laves efter vandløbslovens regler.
Ifølge forslag til Vandplaner skal der ske en indsats mht. etablering af passage ved 181 dambrug i Danmark.
Der er endnu ikke fastsat en standard for, hvad der kræves for at etablere tilstrækkelig kontinuitet i vand-
løb for at kunne opnå god hhv. høj økologisk tilstand i disse.

På baggrund af akvakulturudvalgets anbefalinger er der indført pr. juni 2011 en ny forvaltningsmodel, hvor
dambrug kan tildeles en udledningskvote (fast N og P kvote) frem for en foderkvote. Dette medfører, at
dambrug kan indrette produktionen indenfor den givne udledningskvote. Udnyttelse af mulighederne i den
nye forvaltningsmodel vil kunne medføre betydelig øget produktion indenfor de givne rammer for N, P og O
udledning inkl. evt. øgede N og P kvoter.

Administrationen af dambrug varetages primært af kommunerne. Kommunen er således myndighed i for-
hold til miljøgodkendelser, vandindvindingstilladelser, plan- og byggesager og vandløbsreguleringer. Der-
udover varetages sager om afgitring ved indløb og udløb af Fiskeridirektoratet.

Ålebrug/FREA
Ålebrug er fuldt recirkulerede anlæg med udledning til renseanlæg eller på anden vis uden udledning til
recipient. Sådanne anlæg skal ikke miljøgodkendes. Såfremt der udledes til recipient skal der foreligge en
udledningstilladelse. Derudover skal anlægget have en vandindvindingstilladelse såfremt der sker indvin-
ding af grundvand. FREA (Fuldt Recirkuleret Akvakultur) anlæg derimod skal miljøgodkendes. Nye anlæg vil,

4 Akvakulturudvalgets anbefalinger (maj 2010)
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såfremt de ikke er placeret i et lokalplanlagt område, forudsætte en VVM-screening efter reglerne i planlo-
ven. Administration af produktion af ålebrug og FREA anlæg varetages af kommunen.

Havbrug/off-shore
Havbrug skal ligeledes miljøgodkendes efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. De primære miljøproblemer
ved havbrug er udledninger af foderrester, ammonium, ekskrementer og restprodukter efter behandling
med medicin og hjælpestoffer. Der kræves en VVM-screening efter reglerne i planloven, samt en habitat-
konsekvensvurdering for havbrug, der ligger i eller i direkte tilknytning til et habitatområde.

Kommunerne tager sig af miljøgodkendelse og VVM (planlægning) af havbrug, såfremt havbruget er belig-
gende inden for 1 Sømil. For havbrug beliggende uden for 1 sømil, varetager staten via Miljøcentrene ad-
ministrationen. Etableringstilladelse til havbrug gives af Fiskeridirektoratet efter Fiskeriloven. Etablering,
afmærkning m.v. skal godkendes af Farvandsvæsnet.

Muslinger og tang
Tilladelse til opdræt af muslinger og andre toskallede bløddyr i vandsøjlen gives af Fiskeridirektoratet. Lige-
ledes er det Fiskeridirektoratet, der giver tilladelse til opdræt af muslinger på bunden ved udlægning eller
omplantning af juvenile muslinger. Derudover forventes, at tilladelse til opdræt af alger og tang også skal
gives af Fiskeridirektoratet, men dette er pt. ikke endeligt afklaret.

For alle anlæg skal Farvandsvæsenet give tilladelse til afmærkning, position og type samt søkorts-
afmærkning.

Samarbejde på tværs af kommuner og med andre parter
De fleste kommuner har erfaring med sagsbehandling af dambrug, og varetager selv sagsbehandlingen.
Hjørring, Læsø og Frederikshavn kommune har desuden erfaring med godkendelse af Marine Modeldam-
brug og FREA anlæg. Jammerbugt Kommune har ingen aktiviteter inden for akvakultur og Læsø Kommune
samarbejder forpligtende med Frederikshavn Kommune.

Samtidigt er der et veludbygget samarbejde mellem flere nordjyske kommuner om regulering af dambrug
og akvakultur, dels via kommunernes ERFA-samarbejde Envina, og dels via kollegaer i andre kommuner.
Hertil kommer et veletableret samarbejde mellem kommunerne og Miljøstyrelsens akvakultur-
medarbejdere. Endvidere inddrages eksterne konsulentfirmaer til forskellige opgaver, såsom miljøgodken-
delse, VVM, habitatkonsekvensvurdering, risikovurdering og vandløbsprøvetagning (DVFI).

5.3 Støtteordninger til udvikling af akvakultur

De primære støtteordninger til udvikling af dansk akvakultur administreres af Fødevareministeriet. Det
drejer sig især om Den Europæiske Fiskerifond (EFF), hvor midlerne kommer fra EU og den danske stat,
samt GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram).

Der findes en række støtteordninger under den Europæiske Fiskerifond, som kan bidrage til at fremme
udviklingen af dansk akvakultur. Det kan ikke her beskrives alle muligheder, men nedennævnte fire ordnin-
ger er vigtige: (yderligere kan ses i bilag 2)

1. Etablering og modernisering af akvakulturanlæg
2. Miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger
3. Beskyttelse og forbedring af akvatiske fauna og flora
4. Fælles Initiativer inden for akvakultursektoren
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6 Forskning, udvikling og innovation

Der foregår en del forskning og udvikling indenfor akvakulturområdet i Danmark, ligesom der i branchen er
mange innovative tilgange til videre udvikling.

Ud over mere generisk forskning indenfor områder som sygdomme (virus, bakterier, parasitter m.v.) kvali-
tetsaspekter, markedsforhold o.s.v. er der områder af særlig betydning for etablering og videre udvikling af
akvakulturen i Nordjylland, som i dette afsnit belyses nærmere.

Forskningsmidler er de senere år i stigende grad blevet konkurrenceudsatte og tildelt efter ansøgning in-
denfor udvalgte områder (strategiske forskningsmidler). Tilsvarende er udviklings- og innovationsprojekter
med forpligtende samarbejde mellem forskningsinstitutioner og praktisk, udøvende erhverv blevet opprio-
riteret. Konsekvensen af disse prioriteringer er relativt positive for så vidt angår akvakultur, der i betydelig
grad har karakter af anvendt forskning.

Hermed understreges samtidigt behovet for tilstedeværelse af såvel forskning som af udøvende erhverv
indenfor opdræt, anlæg eller udstyr. Såfremt der i regionen kan fastholdes og gerne videreudvikles alle
elementer i en akvakultur-delklynge, kan der derigennem etableres afsæt for anvendt forskning og fælles
udvikling og innovation.

Ernæring og foderudvikling
Foderområdet har særlig betydning, idet foder er det eneste/det altovervejende input til et recirkuleret
fiskeopdrætsanlæg. Gennem forskning i ernæring og foderudvikling med fokus på optimeret foderudnyttel-
se og tilhørende minimal anlægsbelastning er det muligt at påvirke og reducere det såkaldte produktions-
bidrag (stofmængder udskilt fra fiskene) via foderet. Problematikken er særlig relevant i disse år, hvor fi-
skemel og –olie er blevet en mangelvare og større og større andele af plantebaseret materiale derfor indgår
i fiskefoderet.

Danmark er en central spiller indenfor fiskefoderområdet, dels via vore store foderfabrikker, dels via fiske-
mels- og fiskeolieproducenter og endelig via leverandører af såvel råvarer som ingredienser. DTU Aqua i
Hirtshals forsker indenfor dette område og samarbejder bredt med producenter og leverandører til foder-
industrien. Foderfirmaet Biomar A/S, som er Europas næststørste fiskefoderproducent, har sine kontinen-
tal-europæiske forsøgsfaciliteter placeret i Hirtshals. Fiskemels- og fiskeolie-producenten FF beliggende i
Skagen (380.000 ton råvarer/år) og Hanstholm Fiskemelsfabrik (175.000 ton råvarer/år) er eksempler på
centrale leverandører ligeledes beliggende i Nordjylland, hvor også flere andre større foderstof-
leverandører er placeret.

Rensnings- og opdrætsteknologi
Udvikling, dokumentation og praktisk anvendelse af cost-effektiv miljøteknologi til anvendelse indenfor
fiskeopdræt er et andet centralt forsknings-/udviklingsområde. Gennem et samarbejde mellem erhvervet
og dets organisationer, myndigheder og forskningsinstitutioner er der lykkedes at få etableret Modeldam-
brugskonceptet, og der arbejdes fortsat på videreudvikling indenfor området. Via den netop vedtagne lov-
givning, baseret på målinger og regulering på faktuel udledning vil der blive øget fokus på området. Der
forskes eksempelvis i simple metoder til komplet kvælstoffjernelse via denitrifikation og i metoder til effek-
tiv fosforfjernelse.

Danmark kan betragtes som verdensførende indenfor recirkuleringsteknologien, og danske system- og ud-
styrsleverandører eksporterer til hele verden. DTU Aqua i Hirtshals er en central institution indenfor forsk-
ning og udvikling på feltet og praktiske anvendelser heraf. AAU arbejder ligeledes med renseteknologier
generelt og har betydelig viden om de mikrobielle processer involveret i biofilteraktivitet. Hornum Murer-
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og Entrepenørforretning har bygget langt de fleste type 3 Modeldambrug i Danmark, og firmaer som f.eks.
Exponet i Hjørring og UltraAqua i Ålborg er vigtige udstyrs-/komponentleverandører.

Udvikling og tilpasning af Modeldambrugskonceptet til anvendelse i saltvandsopdræt af store laksefisk
(Saltvands Modeldambrug eller Marint Modeldambrug) er netop nu under udvikling og forsøgsmæssig af-
prøvning ved Nordsøen Forskerpark i Hirtshals. I et samarbejde mellem forskellige aktører såsom fiskeop-
drætter, foderfirma, udstyrsleverandører, anlægsleverandør, forskerparken og DTU Aqua vil konceptet
blive udviklet og afprøvet. En succesrig projekt-gennemførelse og tilhørende dokumentation af såvel øko-
nomisk som miljømæssig bæredygtighed vil kunne bane vejen for et ganske betydeligt saltvands-opdræt af
store laksefisk også i Nordjylland.

Skaldyropdræt
Indenfor skaldyrområdet arbejdes der på at optimere betingelserne for opdrætserhvervet gennem udvik-
ling af teknologier, der kan øge produktiviteten og mindske nedslidningen og dermed reducere det betyde-
lige behov for manuel arbejdsindsats, som p.t. er en hæmsko for erhvervets fortsatte udvikling. Andre tiltag
for at udvikle erhvervet går på etablering af andre opdrætsformer, kompensationsopdræt samt sampro-
duktion med andre arter som fx østers og tang. Der arbejdes også med muligheder for kulturbankedyrk-
ning, hvor fiskede eller opdrættede undermåls-blåmuslinger anvendes til udlægning på kulturbanker.
Muslinge-erhvervet – fiskeri, lineopdræt, rensning og forarbejdning – som er stærkt funderet i Limfjords-
området, specielt på Mors, er sammen med Dansk Skaldyrcenter i Nykøbing Mors centrale i dette arbejde.

Samarbejde
Sammenfattende kan det konkluderes, at Nordjylland står meget stærkt indenfor forskning og udvikling i
akvakultur. Gennem en fortsat udbygning af netværk og erhvervs-samarbejder kan en målrettet forsknings-
indsats accelereres og fundamentet for såvel forskning som bæredygtige erhvervs-delklynger understøttes.
Man kan måske til en vis grad udtrykke det således, at en anvendt forskningsindsats og et innovativt er-
hverv er hinandens forudsætninger.

Fødevarerminister Henrik Høegh sætter fisk i det Marine Modeldambrug ved Nordsøen Forskerpark



14

7 Markedsorientering – certificering, produktinnova-
tion, nicheproduktion m.v.

Brian Thomsen, Dansk Akvakultur

Dansk akvakultur adskiller sig fra de øvrige EU lande ved at hovedparten af produktionen eksporteres til en
række lande. Produktion og afsætning sker i hård international konkurrence med en række andre udbyde-
re, herunder ikke mindst Norge (store ørreder/laks) og Tyrkiet (portionsørreder).

Opdræt af fisk og skaldyr er en relativ ny og umoden branche sammenlignet med opdræt af svin, kvæg eller
får. Produktionen er på mange områder traditionsbunden, og selv om der i de senere år er gennemført
betydelige investeringer i ny teknologi, så er opdræt af fisk fortsat karakteriseret ved en lav grad af indu-
strialisering og professionalisering, og fokus er i overvejende grad rettet mod processer og produkter.
Der er på den baggrund behov for et paradigmeskift mod en højere grad af markedsorientering.

Markedsudsigterne er generelt gode. Efterspørgslen efter fisk er stærkt stigende som følge af stigende b e-
folkning, stigende per capita indtag, stigende indtægter, og en stigende opmærksomhed på fisk som en
sund og nærende spise. Da udbuddet fra det traditionelle fiskeri ikke forventes at vokse, kan den stigende
efterspørgsel kun dækkes fra akvakultur. Ifølge den seneste opgørelse fra FAO5 er akvakultur verdens hur-
tigst voksende fødevareerhverv, og ca. hver anden konsumfisk kommer i dag fra akvakultur. Efterspørgslen
er ekstremt koncentreret, idet detailhandlen samles på stedse færre, store aktører, og det understreger
yderligere behovet for, at væksten sker på markedets præmisser.

Men det er dyrt at producere i Danmark. Lønningerne er relativt høje, og strenge miljøkrav presser produk-
tionsomkostningerne i vejret. Udvikling af ny og bedre teknologi kan bidrage til forbedret konkurrenceevne,
men globaliseringen og den internationale udvikling medfører en relativt hurtigere udvikling i andre lande.
Teknologiforspring kan derfor ikke forventes at give en vedvarende forbedring af konkurrenceevnen. Struk-
turudviklingen mod færre, men større virksomheder leder til større kritisk masse, hvorved grundlaget for
investeringer og mere professionel ledelse styrkes.

Væksten i akvakultur skal ske på et forsvarligt og bæredygtigt grundlag, og der er øget opmærksomhed på
akvakulturens påvirkninger på natur og miljø. Opmærksomheden har medført en voksende interesse for
produkter, der er certificeret bæredygtig. En række betydende detailkæder har således meldt ud, at de på
sigt kun ønsker at markedsføre fiskeprodukter, der er certificeret som bæredygtig produktion.

Denne udvikling blev drøftet i akvakulturudvalget. Udvalget vurderede, at de danske krav om bæredygtig
produktion går videre end markedets krav, og at de stiller større krav til udvikling og investeringer, end
markedet i dag vil honorere.

Udvalgets hovedanbefaling var indførelse af en ny form for resultatbaseret forvaltning. Forslaget indehol-
der stærke incitamenter for opdrætterne til at udvikle og implementere nye og forbedrede opdrætstekno-
logier. Tempoet afhænger imidlertid i høj grad af markedets betalingsvillighed for bæredygtige og mere
miljøvenlige produkter.

Dansk Akvakultur deltager aktivt i en række initiativer, der skal understøtte og accelerere en mere mar-
kedsorienteret tilgang. Initiativerne omfatter bl.a. udvikling af økologisk akvakultur, og en certificeringsord-
ning for bæredygtigt akvakultur.

5 State of World Fishery and Aquaculture, 2010, FAO
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Akvakulturudvalget vurderede, at nye og skærpede miljøkrav øger produktionsomkostningerne, men at
bæredygtighedsdokumentation og certificering giver mulighed for øget indtjening og adgang til nye mar-
kedssegmenter.

En sådan tilgang skal både dokumentere produktionen og flytte forbrugerens præferencer for miljøeffektiv
produktion. En stærk markedsføringsindsats på alle niveauer fra produktsalg til profilering af Danmark som
producent af bæredygtige produkter vil have en selvforstærkende effekt i forhold til opnåelsen af målsæt-
ningerne.

Udvalget anbefaler på den baggrund, at udviklingen accelereres, og at der sker med øget støtte fra den
Europæiske Fiskerifond. Dansk Akvakultur deler generelt udvalgets opfattelse, og understøtter processen.

Specifikt for den nordjyske opdræts-sektor synes også andre muligheder at være til stede.

Eksempelvis kan nævnes:
 Gennem samarbejde og koblinger til den etablerede fiskeindustri kan produktudvikling og produkt-

innovation initieres og gennemføres, gerne i et i samarbejde med vidensinstitutioner(kobling mel-
lem viden og håndværk)

 Gennem nye, innovative tilgange kan der ske koblinger mellem det etablerede, stærke turisme-
erhverv og opdrætserhvervet (oplevelsesøkonomi)

 Gennem tværgående samarbejder indenfor specialprodukter og delikatesse-området eksempelvis
via ”Smagen af Nordjylland” kan nye produkter etableres

 Gennem samarbejde med madhuse, kokke, restauranter m.v. kan effekten af det nye Nordiske køk-
ken udnyttes, eventuelt i et samarbejde med madexperimentariet MadX, hvis afdeling med fokus
på fisk ligger i Hirtshals

’
Økologiske linemuslinger, foto Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur
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8 Den nordjyske fiskeindustri som drivkraft for ud-
viklingen af akvakultur

Alex Veje Rasmussen, Teknologisk Institut

Region Nordjylland er en sværvægter inden for dansk fiskeindustri og tegner sig for:

 Over halvdelen af alle landinger i Danmark fra danske og udenlandske fartøjer (målt i værdi) landes i
Regionen

 64 % af den samlede salgsværdi fra fiskehermetik og -filetfabrikker

 45 % af den samlede salgsværdi fra engros-salg af fisk

 60 % af de beskæftigede indenfor fiskehermetik og –filetfabrikker

 40 % af den danske beskæftigelse indenfor 8 fiskerirelaterede brancher (fiskeri, akvakultur, røgning
og saltning af fisk mv., fiskehermetik og filetfabrikker, fiskemelsfabrikker, engrossalg af fisk mv., de-
tailsalg af fisk mv.)

Nordjylland har således en afgørende betydning for den danske fiskeindustri, og det betyder bl.a., at der fra
regionen årligt eksporteres fisk og fiskeprodukter for 11 – 12 mia. kr. Det er karakteristisk, at Nordjylland er
stærk på brancher med mange beskæftigede og stor omsætning.
Der er en klar koncentration af de nordjyske landinger i de 3 store fiskerihavne Hanstholm, Hirtshals og
Skagen, som tilsammen (målt i værdi) tegner sig for mere end 90 % af landingerne i regionen. Fiskebran-
chen har derfor en altoverskyggende betydning for beskæftigelsen i disse byer. På Læsø er fiskerisektorens
betydning ligeledes stor, idet den udgør op mod 30 % af den samlede beskæftigelse på øen.

Fiskeauktionerne i Hanstholm, Hirtshals, Skagen og Strandby omsætter langt hovedparten af den mængde
hvidfisk, der landes i Danmark. Herunder hører de landinger, der dels landes af udenlandske fartøjer i Nord-
jylland og dels udenlandske fangster der omlastet til lastbil fragtes til Nordjylland for at sælges.

8.1 Erhvervsstruktur i fiskeindustrien

Fiskeindustrien i Nordjylland er en broget samling af små og mellemstore, ofte enkeltmandsejede, virksom-
heder samt store, ofte udenlandsk ejede, virksomheder.

I segmentet små og mellemstore virksomheder findes en lang række af forskelligartede virksomheder, der
spænder lige fra virksomheder med ganske få ansatte, der skærer og fileterer specialprodukter til niche-
markeder i Europa, og til virksomheder, som både forarbejder fisk og skaldyr, der typisk
er arts- eller markedsspecialiserede. Virksomhederne er generelt præget af en stor fleksibilitet i forhold til
produkter og produktion.

De nordjyske virksomheder, der har specialiseret sig i forarbejdning af fersk fisk og videresalg til især det
europæiske marked, er påvirket af en stigende konkurrence og dermed blandt andet indtog af billigere
fiskeprodukter baseret på opdrætsfisk fra især Asien. Der findes dog fortsat lukrative nichesegmenter, som
fortsat bedst betjenes af nordjyske små og middelstore virksomheder. Den del af forarbejdningsindustrien,
der gennem de seneste år har lavet de bedste økonomiske resultater, udgøres for den største dels ved-
kommende af laksevirksomheder, der, grundet baseringen på opdrætsfisk, til forskel fra den øvrige del af
erhvervet har langt større mulighed for planlægning af produktionen og udnyttelse af personale og produk-
tionskapacitet.
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Segmentet handelsvirksomheder eller tradingvirksomheder klarer sig økonomisk generelt bedre end pr o-
duktionsvirksomhederne og er kendetegnet ved at handle med mange fiskearter med hele verden som
såvel sourcing- som afsætningsmarked. Fiskearterne udgøres i stor udstrækning af arter, der udgør billigere
alternativer til de mest udbredte danske arter, herunder er en række opdrætsarter fra bl.a. A sien og Syd-
amerika. Anvendelse af og handel med akvakulturprodukter blandt tradingvirksomhederne og fiskeind u-
strien er ganske udbredt og har været det gennem mange år (eks. laks og pangasius).

Generelt har den nordjyske fiskeindustri, specielt inden for forarbejdning af hvidfisk, gennem de seneste
mange år oplevet en hel række kvotereduktioner, der har medført fald i råvaretilførsler, omsætning og
produktion. Der er ikke umiddelbar udsigt til stigende kvoter på de væsentlige arter for denne del af ind u-
strien.

Fiskeindustrierne er, som vist på nedenstående figur, typisk placeret omkring de 3 store fiskerihavne
Hanstholm, Hirtshals og Skagen samt Aalborg, der huser væsentlige tradingvirksomheder. Herudover er der
i mindre grad industri omkring Strandby, Læsø og Nykøbing Mors. Mulighederne for at udnytte den nordj y-
ske fiskeindustri til i stigende grad at anvende opdrættet fisk, skal- og bløddyr er dermed til stede. Men
også her er der behov for et paradigmeskifte i forhold til at anse opdrættede (danske) fisk mv. som en mu-
lighed frem for som en trussel (udenlandsk importerede billige spisefisk fra Asien og Sydamerika). Med den
nordjyske fiskeindustris kernekompetencer inden for forarbejdning, handel og eksport er potentialet stort
for at udnytte opdrættede fisk mv. som råvaregrundlang. I nogle af de meget fiskeriafhængige områder kan
en øget råvaretilførsel fra opdrættede fisk mv. også være medvirkende til at opretholde såvel fiskeindustr i-
en som følgeindustrien over kritisk masse.

Figur 8.1: Placeringen af den nordjyske fiskeindustri

(gul: større samling industri, grøn mindre samling industri).

Marked
Afsætningen af produkterne fra den nordjyske fiskeindustri sker i hele verden. De væsentligste markeder
udgøres af Tyskland, Italien, Norge, Storbritannien, Frankrig og Sverige i nævnte rækkefølge. Den samlede
danske eksport udgør i størrelsesordenen 18 mia. kr., og heraf udgør den nordjyske andel ca. 11 – 12 mia.
kr. Danmark er verdens 5. største fiskeeksportør, og var Nordjylland et selvstæ ndigt land, ville det formo-
dentlig komme i top-10 over fiskeeksporterende lande, målt på værdi.



18

Eksporten, specielt til lande inden for EU, er opbygget gennem mange år, og der er i branchen et rigtigt
godt netværk med personlige kontakter i mange lande. De danske fiskeprodukter har generelt et godt ry og
er kendt for god kvalitet.

8.2 Infrastruktur

Infrastrukturen i centrene for fiskeforarbejdning understøtter fiskeindustrien, således at der er rig mulighed
for adgang til servicevirksomheder. Havnebyerne har traditionelt været - og er stadig - hjemsted for ser-
vicevirksomheder som elektronik-, maler-, maskin- og smedeværksteder. Endvidere er der i havnene ad-
gang til indfrysningsmuligheder, fryse- og kølelagre, truckassistance og -service osv.

Medarbejderne i disse områder har stort kendskab til bevaring af kvalitet i fisk og fiskevarer, og har lang
erfaring i korrekt og effektiv behandling af fisk. Endelig er det kulturen i de nordjyske havnebyer, at arbej-
det i fiskeindustrier er både kvalificeret og respekteret, hvor det i andre egne af Danmark ofte betragtes
som lavstatus-arbejde.

Der er et etableret logistiksystemer til afsætning af fraskær fra produktionen af fiskeprodukter. Det vil sige,
at fraskær anvendes til fremstilling af fiskemel og -olie eller som minkfoder, og at det således har en værdi
fremfor alene at udgøre en omkostning.

Fiskeindustrien og specielt tradingvirksomhederne er en integreret del af det globale fiskemarked. Som
nævnt sker en meget stor del af eksporten til den resterende del af EU, og de væsentligste markeder udgø-
res af Tyskland, Frankrig og Italien. Det betyder, at transportlogistikken i meget stor udstrækning er lagt an
på hurtigt og effektivt at kunne nå disse destinationer. Der er således en lang række af fragtudbydere, og
fiskeindustrien har forstået at udnytte dette til at nå acceptable fragtrater. Det danske statsvejsystem un-
derstøtter dette i høj grad dette.

8.3 SWOT-analyse

I det følgende skema er samlet en oversigt over styrker og svagheder mv. i forbindelse med fiskeindustriens
muligheder for at understøtte akvakultur ved placering af opdrætsanlæg tæt på den nordjyske fiskeindustri.

Som det ses i nedenstående skema, er der baggrund for at opnå en række økonomiske og logistiske fordele
for opdrættere ved at placere opdrætsanlæg i umiddelbar nærhed af den eksisterende fiskeindustri. Umid-
delbart vil de mest attraktive placeringer, set i forhold til nærhed til fiskeindustrien, udgøres af områder i
nærheden af de gule stjerner på figur 1 (Hanstholm, Hirtshals og Skagen) og i nogen grad Strandby. Nærhe-
den til motorvejsnettet og de potentielle forarbejdningsvirksomheder vil være afgørende i forhold til et lavt
omkostningsniveau for fragt.

Fiskeindustrien vil ved anvendelse af opdrættede fisk som råvare i nogen grad kunne kompensere for fal-
dene tilførsler og samtidigt kunne udnytte ledig produktionskapacitet. Samarbejde med fiskeindustrien vil
således give opdrættere mulighed for at skaffe sig adgang til dels de traditionelle markeder, dels i nogen
grad til nye markeder og produkter, hvor de opdrættede fisk kan anvendes som råvare.

Styrker
Adgang til stærke salgsapparater i trading og indu-
stri med mange markedskontakter

Stærk logistik ift. såvel væsentlige markeder som
afsætning af fraskær fra produktion

Svagheder
Begrænsede erfaringer med samarbejde mellem
fiskeindustri og opdrætserhverv

Mulig skepsis fra industrien overfor akvakulturpro-
dukter med hensyn til evt. indhold af medicinrester
m.m.
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Adgang til eksisterende fleksibelt produktionsappa-
rat

Begrænsede investeringsbehov for producent ift.
forarbejdning af akvakulturprodukter

Kort afstand til forarbejdningsvirksomheder

Solidt kendskab hos medarbejderne i forarbejd-
ningsindustrien til arbejde med fisk som råvare

Forsyningssikkerhed er væsentlig større for op-
drætsfisk end for vildfangede fisk

Manglende synliggørelse af fordele ved placering af
opdræt tæt på forarbejdningsindustri

Enkelte fiskeindustrier kan opfatte fisk fra akvaku l-
tur som konkurrence til deres traditionelle produk-
ter

Muligheder
Potentielt lavere omkostninger gennem udnyttelse
af restkapacitet i fiskeindustrien

Baggrund for at øge omsætning gennem adgang til
nye markeder

Udvide produktsortiment i samarbejde mellem in-
dustrien og opdrættere

Mulighed for at påvirke fiskekvaliteten således at
denne rettes mod forbrugerpræferencerne

Trusler
Fortsat afkobling mellem fiskeindustrien i Nordjyl-
land og akvakultursektoren pga. af manglende for-
ståelse for muligheder, samspil og synergi

Sammenfattende kan anbefales:

 Etabler forpligtigende samarbejde mellem akvakultur og traditionelt fiskerierhverv (ERFA-gruppe)
 Primærproduktion (akvakultur) kan medtages under Fiskeridelklyngen i Region Nordjylland, som

kan initierer netværk, fyraftensmøder mellem akvakultur og Fiskerindustrien.
 Undersøg og udnyt potentiale for uudnyttet kapacitet i fiskeindustrien
 Etabler nye markeder og produkter (Produktinnovation og afsætning i samarbejde mellem industri

og opdrættere)
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9 Placeringsmuligheder for akvakulturanlæg
9.1 Lokaliseringshensyn
Akvakulturudvalget6 anbefalede, ”at der for både dambrug og havbrug udarbejdes kort, der viser udvik-
lingsmulighederne for anlæg i de pågældende områder. Det anbefales, at der tages udgangspunkt i en op-
datering af Havbrugsudvalgets kort, og metodemæssigt i Ringkøbing-Skjern kommunes akvakulturplan”

Kortene skal vise rammerne for erhvervets udviklingsmuligheder, idet følgende principper finder anvendel-
se:

Grønne områder: Velegnede områder med gode muligheder for produktionsudvidelser og ny-etablering
Gule områder: Områder med begrænsede muligheder for produktionsudvidelser
Røde områder: Områder, hvor det ikke er hensigtsmæssig at etablere akvakulturanlæg

Miljøministeriet er netop i færd med at opdatere Havbrugsudvalgets kort 7, der skal afdække placeringsmu-
ligheder for havbrug/off-shore anlæg.

I Ringkøbing-Skjern Kommunes akvakulturplan8 er medtaget detaljerede kort, der giver bud på placering af
hhv. Modeldambrug og Marine Modeldambrug. For etablering af Modeldambrug er medtaget arealer 500
m fra vandløb hvor median minimums vandføringen (Qmm) er større end 100 l/sek, og flg. principper er
anvendt:

Uegnede: Habitatområder, strandbeskyttelsesområder, § 3 områder
Måske egnede: Særlige drikkevandsområder, nitratfølsomme områder, områder omkring vandindvindings-
anlæg, områder inden for bygge- og beskyttelseslinjer
Tilsyneladende egnede: Ikke omfattet af det ovenfor nævnte

Det vil være for omfattende her at udarbejde et kort for hele regionen, det kan i stedet anbefales, at inte-
resserede kommuner udarbejder egne kort, gerne i forbindelse med udarbejdelse af en egentlig handlings-
plan for akvakultur. I nedenstående tabel er medtaget de kriterier, der bør overvejes i forhold til lokalis e-
ring af forskellige landbaserede produktioner.

Tilgængeligt
Vand Udledning

Lokalisering
Kriterier

Traditionelt dambrug Overfladevand Vandløb Vandløbsnær, eksisterende dambrug

Modeldambrug
Overflade eller
grundvand

Vandløb
(Qmm>100 l/s)

Vandløbsnær, eksisterende dambrug
Plads til plantelagune

FREA
Grundvand
(evt. overflade)

Nedsivning
(evt. vandløb)

Det åbne land, tilknytning til land-
brug/dambrug. Evt. Industriområder
Plads til lagune/nedsivning

Marint Modeldam-
brug Havvand

Marint/
nedsivning

Havneområder eller kystnært
Saltvandsindtag

Ål Grundvand
Nedsivning/
Renseanlæg Industri/landbrug, det åbne land

Tabel 9.1:Kriterier der bør overvejes i forhold til lokalisering af forskellige typer akvakultur.

6 Akvakulturudvalgets anbefalinger (maj 2010) og hovedrapport (juni 2010)
7 Vejledning om godkendelse af saltvandsbaseret fiskeopdræt (2006)
8 Masterplan Ringkøbing Skjern
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Nogle produktionsformer vil generelt kun være drifts- og økonomisk bæredygtige i traditionelle dambrug,
f.eks. økologiske fisk, æg- og yngel produktion, put & take fisk, udsætningsfisk m.m. Da det er vanskeligt at
få tilladelse til etablering af et nyt traditionelt dambrug, kan det derfor være af betydning at sikre udvikling
og fastholdelse af produktion i traditionelle dambrug. Nogle traditionelle dambrug kan dog være uhen-
sigtsmæssigt placeret, således at nedlæggelse og evt. sammenlægning af produktionen på et andet anlæg
kan være en foretrukken mulighed. En del traditionelle dambrug forventes ombygget til Modeldambrug
eller at blive reguleret via den nye forvaltningsmodel baseret på faktisk udledning.

Modeldambrug etableres som hovedregel ved ombygning og evt. sammenlægning af eksisterende dam-
brug. For at sikre økonomisk bæredygtig drift er det for de fleste produktioner nødvendigt med en størrelse
over 300 – 500 tons pr. år, alt afhængig af recirkuleringsgraden og vandindtaget.

FREA anlæg (fuldt recirkulerede) er afhængige af grundvandsindvinding, mulighed for nedsivning af udløbs-
vand og evt. udspredningsarealer. FREA-anlæg kan principielt etableres i det åbne land eller i industriområ-
der, men der er dog stadig tale om betydelige vandmængder. Egnede områder er hvor der er mulighed for
nedsivning dvs. ikke områder med særlig grundvandsinteresser eller lavbundsarealer. Uagtet anlæggenes
tekniske muligheder, tilbagestår dokumentationen for økonomisk bæredygtighed at blive påvist.

Marine Modeldambrug er afhængige af indvinding af saltvand (saltvandsindtag), samt mulighed for udled-
ning af næringsstoffer til havet efter rensning. Egnede områder er i tilknytning til eksisterende havne og by-
/ kystmiljøer med adgang til relativt robust recipient.

Muslingeanlæg kan i princippet placeres overalt i de kystnære områder på vanddybder større end 5-6 m,
men behovet for at undgå en alt for direkte eksponering gør primært fjordene (Limfjorden, evt. Mariager
Fjord) egnede til opdræt. Her kan der ved placering være konflikter med andre interesser som fiskeri, re-
kreative formål (fx lystsejlads) og ønsker om at undgå visuelle effekter. Arealer omkring punktkilder, havne,
sejlrender og klappladser er ligeledes uegnede.

9.2 Udviklingsperspektiver for afstrømningsområderne i Region Nordjylland

Skagerrak/Nordsøen Limfjorden, Lim-
fjorden

Limfjorden, Ve-
sterhavs del

Mariager Fjord

Robusthed Rimelig robust Sårbar Rimelig robust Sårbar
Flytning af N og P
kvoter fra anden
fjernrecipient

Muligt Begrænset Muligt Begrænset

Flytning af N og P
mellem sektorer

Muligt hvis procedu-
re etableres

Muligt hvis proce-
dure etableres

Muligt hvis proce-
dure etableres

Muligt hvis proce-
dure etableres

FREA-anlæg* Muligt Muligt Muligt Muligt
Marint Model
dambrug

Muligt Begrænset Begrænset Begrænset

Muslinger Begrænset Muligt Begrænset Muligt
Alger Muligt Muligt Muligt Muligt
Havbrug Begrænset Begrænset Begrænset Begrænset
Offshore anlæg Muligt Ikke muligt Muligt Ikke muligt

Tabel 9.2: Vurdering af muligheder for lokalisering i forskellige vandplansområder. * FREA-anlæg er ikke
dokumenteret økonomiskbæredygtigt.

I Region Nordjylland løber hovedparten af vandløbene til de mere sårbare recipienter Limfjorden og Maria-
ger Fjord9, hvor muligheden for flytning af N kvoter fra andre vandområder vurderes at være begrænset.

9 Udkast til vandplan for Limfjorden, Mariager fjord og Skagerrak/Nordsøen
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En mindre del af vandløbene løber derimod til vandområdet Nordlige Kattegat/Skagerrak, der er en robust
recipient, hvor muligheden for flytning af N-kvoter fra eksisterende dambrug eller fra andre sektorer vurde-
res at være gunstig. Dog ligger der en begrænsning i, at der er tale om færre og mindre vandløb, som løber
til Skagerrak eller Kattegat, samt at der er forholdsvis få (4) eksisterende dambrug.

I tabel 9.2 ses en vurdering af vandområdernes egnethed i forhold til dels flytning af N og P kvoter, og dels
til etablering af diverse anlægs-/opdrætstyper.

I tabel 9.3 ses forventet årlig udledning til forskellige vådområder i 2001-2005, samt fremskrivningen af
allerede aftalte tiltag indtil 2015, kaldet Baseline 2015. Endvidere ses forslaget til den årlige reduktion af N
og P i forslag til indsatsprogram for den første planperiode, der løber til 2015. Udledningen fra akvakultur
udgør 1,47 % af den samlede udledning i forhold til kvælstof (N) og 3,55 % i forhold til fosfor (P) når der er
medtaget allerede aftalte tiltag (Baseline 2015).

Vandplanforslag Tons N
Pr. år
2001-
2005

Tons P
pr. år
2001-
2005

Tons N
pr. år
baseline
2015

Tons P
pr. år
baseline
2015

Indsats pr.år
1. planperio-
de. Reduktion
t N/år

Indsats pr. år
1. planperiode.
Reduktion t
P/år

Skagerrak/Nordsøen 3.996 164 3.839 163 309,77 18,626

Limfjorden, Limfjorden 12.668 359 11.639 347
2.178,36

55,95

Limfjorden, Vesterhavs
del

22,8 5,1 22,7 5,1

Mariager Fjord 1.195 21 931 20 175,8 2,56
I alt 17.881,8 549,1 16.431,7 535,1

Tabel 9.3: Baseline 2015 og forventet udledning i forhold til allerede aftalte reduktioner. Værdierne er taget
fra aktuelle vandplanforslag: Limfjorden tabel 1.3.1, 1.3.2c og 2.2.9; Nordlige Kattegat/Skagerrak tabel

1.3.1, 1.3.2c og 2.2.8; Mariager Fjord tabel1.3.1, 1.3.2c og 2.2.7.

Mariager Fjord

Figur 9.1: afstrømningsområde Mariager Fjord

Mariager Fjord er en meget sårbar recipient, hvor der er planlagt en væsentlig kvælstof (N) og fosfor (P)
reduktion jf. tabel 9.2. Der er ingen dambrug i oplandet, da de sidste 7 blev opkøbt for få år siden i forbin-
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delse med restaurering af Villested å. Der er således stærkt begrænsede muligheder for etablering af dam-
brug, havbrug mm., og ingen mulighed for flytning og opkøb af N kvoter fra anden produktion.
En mulighed kan være produktion af muslinger og tang i Mariager Fjord. Da disse optager N og P fra fjor-
den, kan det måske indgå som et alternativt virkemiddel i vandplanerne (kompensationsopdræt). Der er
mulighed for følgeindustri, men begrænset klyngeeffekt.

Skagerrak og Nordsøen

Figur 9.2: Afstrømningsområde Skagerrak og Nordsøen

Afstrømningsområderne mod Skagerrak og Nordsøen har en række fordele. Fjernrecipienten er robust, der
er god saltvandstilgængelighed, eksisterende forsknings- og udviklingsaktiviteter, tradition for fisk, fiskeri
og følgeindustri samt et etableret samarbejde, bl.a. i Fiskerikommunenetværket.

I området er der gode muligheder for at fastholde og udvide eksisterende dambrug og ålebrug, samt etab-
lere Modeldambrug og evt. FREA-anlæg. Da fjernrecipienten er robust vil der være mulighed for at flytte N
og P kvoter fra andre dambrug i andre oplande.

Desuden er der gode muligheder for at etablere Marine Modeldambrug (f.eks. i Hirtshals, Hanstholm, Læsø
evt. Skagen/Strandby) og havbrug/offshore anlæg med mulighed for hjemhavne i Hanstholm, Hirtshals,
Skagen, Læsø og Strandby.

Da der allerede er stærke aktører etableret i området er det muligt at etablere en egentlig akvakultur-
delklynge med tilhørende synergi-potentiale. Teknologi-netværk er også en mulighed.

Limfjorden

Limfjorden er ligeledes en sårbar recipient. I dag er der ca. 40 dambrug fra region Nordjylland, der har Lim-
fjorden som fjernrecipient. Desuden er Limfjorden oplagt i forhold skaldyropdræt både mht. produktion,
teknologi og forarbejdning. Der vil være mulighed for at fastholde og udvide de eksisterende dambrug via
teknologiudvikling og -implementering, samt etablere FREA-anlæg og åleanlæg. Fastholdelse og udvidelse
af skaldyrproduktionen (linemuslinger) er muligt. Etablering af egentlig skaldyr-delklynge med fokus på
teknologi og produktion tilsvarende.
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Figur 9.3: Afstrømningsområde Limfjorden

9.3 Habitatområder

Figur 9.4: Kort med Natura2000 områder (Orange skravering, Ramsarområde; Grøn Skravering, EF-
habitatområde; Lilla skravering, fuglebeskyttelsesområde)

Mange områder i Nordjylland er udpeget som Habitatområde, hvilket kan vanskeliggøre både etablering og
samt udvidelse af akvakulturanlæg. Det er vigtigt at sikre driftsformer, der dels er forenelige med opnåelse
af gunstig bevaringsstatus for det pågældende habitatområde dels tilgodeser bæredygtig drift.

Sammenfattende kan anbefales:

 Udarbejd kommunale lokaliseringsplaner for akvakulturanlæg
 Sikre plads til eksisterende og evt. nye anlæg i kommende vand- og naturplaner.
 Medtag muslingeproduktion som virkemiddel i vandplaner
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10Udviklingsmuligheder, barrierer og indsats
10.1 Udviklingsmuligheder for landbaserede recirkulerede saltvands- og ferskvandsanlæg

Det skal her igen understreges, at konkrete opdrætsprojekter naturligvis forudsætter konkret sagsbehand-
ling af den enkelte sag, og derfor ikke forholder sig til specifikke opdrætsprojekter, men alene overordnet
beskriver udviklingsmuligheder og barrierer m.v.

Udviklingsmuligheder for Traditionelle Dambrug, Modeldambrug og Marine Modeldambrug
Potentiale

 Flerdobling af produktionen i ferskvand af primært regnbueørred fra 2.610 tons/år til 8.000
tons/år

 Udvidelse fra 0 - 10.000/år tons i Marine Model Dambrug (saltvand)
 Opretholdelse og videreudvikling af førerposition indenfor recirkuleringsteknologi

Barrierer
Begrænsninger i vand- og naturplaner både mht. eksisterende og placering af nye akvakulturanlæg samt
tilladelse til udledninger primært af N (kvælstof) og P (fosfor).
Uklare rammevilkår, kompliceret lovgivning, lang sagsbehandlingstid.
Store investeringer.
Begrænsede placeringsmuligheder for Marine Model Dambrug, da det er produktionsmæssigt store anlæg,
som stiller krav til arbejdskraft, infrastruktur, support og mulighed for saltvandsforsyning.

Indsats
Indførelse af renseforanstaltninger på eksisterende anlæg med forøget produktion via ny forvaltningsmodel
med regulering på udledning.
Videreudvikling af renseteknologierne mod bedre og billigere.
Etablering af nye modeldambrug (f.eks. i nedlagt grusgrav, tidligere punktkilde).
Etablering af FREA (Fuldt Recirkulerede) anlæg i det åbne land i forbindelse med eksisterende landbrug,
eksisterende dambrug.
Etablering af marine modeldambrug ved eller på havne (Hirtshals, Hanstholm evt. Skagen/Strandby og
Østerby) eller kystnært. (Der er givet tilladelse i Hirtshals, men den er påklaget).
Storskala-forsøg med marine modeldambrug er i gang i Hirtshals med afprøvning og dokumentation af ud-
vikling og renseteknologi.
Fasthold og udvid N og P kvoter i Vand- og Naturplanerne til akvakultur.
Indtænk muslingeopdræt / kompensationsopdræt som virkemiddel i vand og naturplaner.
Akvakultur som tema i kommunale og regional vækst-strategi.
Der skal udarbejdes kommunale lokaliseringsplaner til akvakulturanlæg, herunder lokalplanlagte områder
både til saltvandsanlæg og ferskvandsanlæg.

Strategiske initiativer på kort sigt
1. Stat og kommune skal sikre, at der er afsat plads til placering og udledning fra eksisterende og nye

akvakulturanlæg i vand- og naturplaner herunder i de kommunale handleplaner.
2. Der skal specifikt sikres plads til udledning fra Marine Model Dambrug ved havne (Hirtshals, Hanst-

holm, Skagen/Strandby og Østerby).
3. Kommunerne skal udarbejde kommunale lokaliseringsplaner til akvakulturanlæg, herunder lokal-

planlagte områder både til saltvandsanlæg og ferskvandsanlæg. Arbejdet kan evt. initieres i Fiskeri-
kommune netværket eller laves som et samarbejde mellem flere kommuner f.eks. i samme af-
strømningsområde.

4. Akvakultur skal medtages i kommunernes vækst- og erhvervsstrategier.
5. Teknologiudviklingen skal understøttes, erhvervssamarbejder og offentlig/private samarbejder ini-

tieres.
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Strategisk indsats på længere sigt
 Forskning og videreudvikling.
 Offentligt/privat samarbejde.
 Tilskud til moderniseringer gennem centrale puljer samt investeringsmuligheder.
 Understøt arbejdet med forenklet regulering.

Figur10.1 Modeldambrug til venstre, Eksempel på FREA teknologi til højre
Åleopdræt
Potentiale

 Fordobling af produktionen af ål fra 1.000 – 2.000 tons/år

Barrierer
Tilgængelighed og pris på glasål. Prisfluktuationer og forbrugerholdninger, med tvivl om produktionens
bæredygtighed.

Indsats
Udvidelse i eksisterende anlæg samt nye anlæg i industriområder eller nedlagte landbrugsbygninger.
Etablering af bæredygtig åleopdræt, som er selvforsynende med glasål.

Strategiske initiativer på kort sigt
1. Der skal etableres bæredygtige standarder for åleproduktion, og produktionen skal certificeres.

Udvikling af bæredygtighedsstandarder kan ske via Fiskeriudviklingsordningen.

Strategisk indsats på længere sigt
 Forskning i reproduktion, så erhvervet kan blive selvforsynende med glasål.

10.2 Udviklingsmuligheder for muslingeopdræt

Potentiale
 Udvidelse af produktionen af muslinger fra ca. 2.000 tons/år til 13.000 ton/år.
 Styrkeposition indenfor skaldyrsopdræt.

Barrierer
Lav pris/svært marked for blåmuslinger, konkurrence.
Manglende cost-effektiv opdrætsteknologi, også for andre arter.

Indsats:
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Markedsføring
Udnyttelse af alle eksisterende 50 licenser til lineopdræt af muslinger.
Opdrætsmulighed af øvrige arter.
Få muslingeopdræt anerkendt som muligt virkemiddel i vandplanerne.

Strategisk initiativ på kort sigt:
1. Iværksæt markedsanalyse og markedsføring for muslinger.
2. Etablering af skaldyrs-”brand” primært for muslinger fra Limfjorden. Prioritér muslinger i de etable-

rede fødevaresatsninger.
3. Få anerkendt muslingeopdræt som muligt virkemiddel for N fjernelse i vandplaner.

Strategisk indsats på lang sigt:
 Styrk teknologi, innovation og forskning.
 Etablering af muslingeklynge for producenter og teknologi.

10.3 Udviklingsmuligheder for havbrug/offshore anlæg

Potentiale
 Udvidelse af produktionen fra 0 – 10.000 tons/år.
 Styrkeposition indenfor Off-shore teknologi .

Barrierer:
Teknologi i forhold til opdræt på meget eksponerede lokaliteter (Off-shore). Mulighed for u dledningskvoter
og produktionstilladelser. Faciliteter på hjemhavne.

Indsats:
Teknologi udvikling. Der er i 2011 igangsat et GUDP projekt med bl.a. Nordjyske aktører for udvikling og
afprøvning af Off-shore opdræt.
Etablering af havbrug, kystnært og offshore.
Mulighed for hjemhavne med tilhørende support og service.

Strategiske initiativer på kort sigt:
1. Fastsættelse af egnede lokaliteter i vandplaner, Natura 2000 planer og kommende havplaner
2. Fokus på det eksisterende GUDP projekt for udvikling og afprøvning af udstyr (hvori bl.a. Hvalpsund

Net, Musholm Laks, DTU Aqua og Dansk Akvakultur deltager)
3. Etablering af faciliteter på hjemhavne. Initiativer kan f.eks. tages gennem Fiskerinetværk og Fiskeri-

delklyngen

Initiativer på lang sigt:
 Offentlig/privat samarbejde
 Forskning og teknologiudvikling
 Nye markeder og produkter evt. i stedet for Norske Laks

Figur 10.2: primærproduktion 2009 samt udviklingspotentiale 2020 fordelt på produkti-
onsformer (tons pr. år)
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10.4 Udviklingsmuligheder for nicheproduktion og oplevelsesøkonomi (turisme)

Potentiale
 Stærkt nordjysk brand på akvakulturprodukter i 2020 f.eks. Læsø Laks, Limfjords Linemuslinger,

Hirtshals Havbrugsfisk.
 Bredt kendskab til opdrætsprodukter fra Nordjylland (kvalitet og gastronomi).
 Betydelig oplevelsesøkonomi (Dørsalg fra dambrug, put and take, formidlingscenter på Dansk Skal-

dyrcenter).

Barrierer: Fastholdelse af mindre dambrug, kendskab til produkter og oplevelser, manglende samarbejde
mellem fødevareindustri og opdræt, utilstrækkelige råvarer.

Indsats
Fokus på nordjysk brand og kvalitet.
Udvikle nicheproduktion, arter, økologi mm.
Styrk og videreudvikle oplevelsesøkonomi og turisme (dørsalg, put and take mm.).
Styrket samarbejde mellem de forskellige aktører og aktørniveauer.

Strategiske initiativer på kort sigt
1. Styrk arbejde med gastronomi og Nordjyske produkter dels i nye og dels i etablerede fødevaresats-

ninger (Smag på Nordjylland, MadX mm.).
2. Produktudviklingssamarbejder.
3. Fokus på skaldyr, branding af Limfjordsmuslinger.

På lang sigt
 Samarbejde og etablering af synergier mellem akvakultur og turisme, f.eks. via fiskerikommune-

netværk

10.5 Udviklingsmuligheder for fiskeindustri og følgeerhverv

Potentiale
 Primærproduktion er placeret i nærhed til eksisterende fiskeindustri i Hanstholm, Hirtshals, Skagen

og i nogen grad Strandby.
 Akvakultur-produkter kan kompensere for faldende fangster og kan udnytte ledig produktionska-

pacitet.
 Pris, størrelse og mængde samt leveringstidspunkt kan aftales og holdes uanset vejrlig m.v.
 Samarbejde med fiskeindustri giver adgang til dels traditionelle markeder, og dels nye markeder og

nye produkter, hvor de opdrættede fisk kan anvendes som råvare.

Barrierer:
Begrænsede erfaringer i samarbejdet mellem fiskeindustri og akvakultur; Skepsis mellem fiskeri og akvakul-
tur; Kritisk masse.

Indsats:
Etabler samarbejder mellem akvakultur og traditionelt fiskerierhverv.
Undersøg og udnyt potentiale for uudnyttet kapacitet.
Etabler nye markeder og produkter.

Strategiske initiativer på kort sigt:
1. Nordjysk Fiskerikommune-netværk kan belyse muligheder og tage initiativ til et forpligtigende sam-

arbejde mellem akvakultur og traditionelt fiskerierhverv.
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2. Primærproduktion (akvakultur) kan særskilt medtages som indsats under Fiskeridelklyngen i Region
Nordjylland, som kan initiere netværk, fyraftensmøder mellem akvakultur og Fiskerindustrien.

På lang sigt:
 Produktdifferentiering (certificeringsordninger, bæredygtighed, økologi).
 Etabler nye markeder og produkter i samarbejde mellem industri og opdrættere.
 Undersøg og udnyt potentiale for uudnyttet kapacitet i fiskeindustrien.

10.6 Udviklingsmuligheder for teknologi og forskning

Potentiale
 Betydelig udstyrs-, anlægs- og systemeksport.
 Tre stærke delklynger i regionen:

1. Hirtshals-Hjørring – Marine Modeldambrug, offshore anlæg og forskning & udvikling.
2. Thisted-Hanstholm – Marine Modeldambrug, offshore anlæg og åleopdræt.
3. Mors-Limfjorden – skaldyrsklynge vedr. opdrætsteknologi og produktionsnetværk.

 Der etableres et Nordjysk teknologi-netværk indenfor udstyr og især recirkulering, baseret på alle-
rede etablerede, stærke aktører i branchen.

 Nordjylland er førende inden for opdrætsteknologi (recirkulering, skaldyr og offshore).
 Internationalt videns- og forskningscenter for akvakultur og teknologier etableret.

Barrierer:
Finansiering af forskning og udvikling, manglende initiativer til samarbejde og klyngedannelse, rekruttering,
etableret primærproduktion til afprøvning af teknologi og videreudvikling, mulighed for at bevare styrkepo-
sition indenfor recirkulering.

Indsats:
Vækst i Know-how-, support- og videnserhverv
Understøt klyngedannelse
Skab gode vilkår for forskning og innovation
Finansiering af forskning, udvikling og demonstration
Understøt netværksdannelse og forpligtende samarbejde mellem vidensinstitutioner og anlægs- og udstyrs-
industri – ”hold innovationshjulet kørende”. Inddrag gerne primærproducenter.
Understøt teknologi-udvikling, herved skabes erhvervs- og vidensarbejdspladser.
Understøt ERFA- og klyngedannelse f.eks. via etablering af regionale kompetencecentre.

Strategiske initiativer på kort sigt:
1. Etabler et netværk/klynge mellem udstyrsleverandører, forskning og evt. produktion f.eks. under-

støttet via proceskonsulent.
2. Etabler ”omvendt erhvervsfremstød” ved at invitere nøglepersoner fra betydende firmaer i førende

akvakulturlande til Nordjylland hvor udstyrsleverandører, foderfirmaer, forskning og produktion
kan præsenteres.

3. Styrk offentlig/privat samarbejde.
4. Understøt forskning, udvikling og uddannelse, gerne via samarbejde mellem flere institutioner,

f.eks. også mellem Norge og Danmark.

På langt sigt:
 Styrkelse af regionens kompetencer og centrale position indenfor opdrætsteknologi.
 Fasthold/styrk regionens centrale position indenfor opdrætsteknologi.
 Forbedrede rammebetingelser til forskning.



30

11. Regional- og lokalpolitisk forankring og under-
støtning

For at sikre vækst både i udstyrserhverv, primærproduktion og følgeerhverv samt nicheproduktion og ople-
velsesindustri er det vigtigt med regional- og lokalpolitisk understøtning.

Lokalpolitisk er det vigtig aktivt at medtage ønsker om udvikling af akvakultur i kommuneplaner samt er-
hvervsplaner. Dette bør udbygges med deciderede akvakultur-handleplaner samt lokaliseringsplaner for
både land- og vandbaserede anlæg som f.eks. Ringkøbing-Skjern Kommune har gjort samt som anbefalet af
akvakulturudvalget. I samme forbindelse kan ligeledes nævnes, at Frederikshavn Kommune har påbegyndt
arbejdet med mulig lokalisering af akvakultur.

For at sikre vækst i akvakultur-produktionen er det vigtig at forankre mulighederne både politisk og admini-
strativt, samt både i planafdelingen, erhvervsafdelingen og i miljøafdelingen, så afdelingerne kan arbejde
sammen målrettet.

Overordnet bør man politisk og fagligt tage stilling til en evt. vækststrategi for kommunen, samt både at
inddrage plan, miljø og erhvervsafdelinger i forbindelse med fastholdelse, udvikling og nyetablering af
akvakultur aktiviteter. Som eksempel på lokalpolitisk forankring har Thisted Kommune orienteret om akva-
kultur på byrådsseminar.

Nordjysk Fiskerikommunenetværk, der er en sammenslutning af 6 kommuner, ønsker overordnet at arbej-
de indenfor følgende områder; styrkelse af rammevilkår for fiskeri, akvakultur og følgeerhverv, Fastholdelse
og medvirke til udvikling af eksisterende virksomheder, samt tiltrækning af nye aktiviteter på området. Det
vil være oplagt at bruge Nordjysk Fiskerikommune-netværk som initiativtager til en række aktiviteter såsom
orientering om muligheder for vækst i akvakultur til både politikere, administration og mulige investorer,
samt som initiativtager til klyngedannelser for udstyrsleverandører.

Et andet eksempel er Hjørring Kommune, der i samarbejde med Nordsøen Forskerpark har gennemført
godkendelsesproceduren for et Marint Modeldambrug, der kan lokaliseres i forbindelse med Nordsøen
Forskerpark. Godkendelsen er p.t. påklaget, så det videre forløb afventer stillingtagen i Miljøklagenævnet.
Gennem projektet har Hjørring Kommune opnået en erfaring med godkendelse af akvakulturanlæg. En
erfaring, som det kunne være nærliggende at trække på i fiskerinetværkets øvrige kommuner.

En række kommuner har allerede i dag en væsentlig dambrugsproduktion f.eks. Rebild, Aalborg og Vest-
himmerlands Kommune. Ingen af disse kommuner har nogen strategi for udvikling og fastholdelse af pro-
duktionen i kommuneplaner eller i erhvervsplanerne. Såfremt der ønskes vækst i akvakultur, bør kommu-
nerne betragte allerede eksisterende opdrætsanlæg som en ressource og et grundlag for yderligere vækst
via teknologiudvikling og -implementering.

Regional forankring er ligeledes central for udvikling af akvakultursektoren, og for at sikre vækst er det vig-
tigt at Regionen styrker initiativer i forhold til Fiskeri-delklyngen, teknologiklyngen samt ikke mindst fortsat
styrker opbygningen af kompetencer og viden i Nordjylland.

Spis Nord er en fødevaresatsning, der dels skal sætte Nordjyske fødevarer på dagsorden, samt dels styrke
udviklingen af fødevaresektoren i regionen. Initiativer som Spis Nord vil kunne styrke udviklingen af akva-
kultur både mht. produktion, produkt og markeder. Derudover kan nævnes regeringens partnerskabsaftale
med region Nord, der bl.a. i år skal sætte fokus på uddannelse og jobskabelse. Et kompetenceløft kan være
med til at sikre vækst i akvakultursektoren.
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Regionens vækstforum kan anvendes til at initiere et samarbejde mellem fiskerierhvervet og akvakultur,
således at der kan skabes synergi i forhold til forarbejdning, markeder, produkter og følge-erhverv, samt
ikke mindst en bedre forståelse og kendskab erhvervene imellem. Desuden kan vækstforum anvendes til
styrkelse af samarbejdet mellem diverse teknologiaktører og vidensinstitutioner for at sikre udvikling for en
stærk videns- og knowhow-klynge i området.

Forskningsministeriet og Fødevareministeriet har i august 2011 udsendt en rapport10, ”Fødevareplan – en
plan for fødevareforskning, -udvikling og –demonstration”. Heri beskrives flere centrale anbefalinger for en
koordineret national indsats. Visionen for dansk fødevareforskning beskrives således:

”På globalt plan vil den stærkt stigende efterspørgsel efter fødevarer medføre krav om øget
effektivitet og produktivitet i fødevaresektoren. Samtidig er der internationalt stigende
opmærksomhed på potentialet i udviklingen af den biobaserede økonomi, og i den
sammenhæng indgår fødevareforskning som en væsentlig del.
Fødevareforskningen udgør dermed et solidt fundament for, at en vækstorienteret,
konkurrence- og bæredygtig produktion og forarbejdning af fødevarer, foder, nonfood og
bioenergi kan foregå mere bæredygtigt, samtidig med at forbrugerne kan få sunde, sikre og
velsmagende kvalitetsfødevarer, og danske virksomheder i sektoren kan opretholde en stærk
international konkurrenceevne og bidrage væsentligt til vækst og velfærd.
Fødevareforskningen bidrager i samspil med innovation og uddannelse væsentligt til løsning
af de samfunds- og erhvervsmæssige behov og krav om viden, teknologi og løsninger på
fødevareområdet.”

Det anbefales, at man også på akvakulturområdet regionalt og kommunalt supplerer den nationale plan,
således at indsats og virkemidler kompletterer hinanden og fremmer samarbejde og videreudvikling
indenfor sektoren.

Anbefalinger Kommunalt:

 Lokaliseringsplaner for den enkelte kommune – fokus på udnyttelse af vækstpotentialet i primær-
produktionen

 Erhvervsplaner og vækstplaner for akvakultur forankret politisk og administrativt
 Arbejd for at fastholde og evt. forøge erhvervets N og P-kvoter i Vand- og Naturplaner mm.
 Etablér samarbejde kommunerne imellem f.eks. Fiskerikommunenetværket

Anbefalinger Regionalt:

 Beskriv eksisterende omfang af leverandørerhverv (omsætning, arbejdspladser, beliggenhed m.v.)
med henblik på øget synlighed.

 Etabler erhvervsklynge(r) f.eks. for udstyr og teknologi.
 Undersøg og skitsér muligheder for fælles indsatser og koordineret udvikling.
 Understøt/indgå i offentligt/private samarbejder.
 Supplér den nationale Fødevareplan.
 Undersøg og brug norske erfaringer i udviklingen fra et mindre til et nu nationalt betydende er-

hverv.
 Brand af nordjyske akvakultur produkter gennem eksisterende initiativer og nye initiativer.

10 ”Fødevareplan – en plan for fødevareforskning, -udvikling og –demonstration”. Forskningsministeriet og
Fødevareministeriet august 2011.
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11 Samlet vision og anbefalinger
11.1 Vision

1. Vækst i primærproduktion: 6 dobling af produktionen i 2020 af både skaldyr og fisk til 25.000
tons fisk og 13.000 tons blåmuslinger

2. Stærkt Nordjysk brand for kvalitet og gastronomi i akvakulturprodukter

3. Stærkt samarbejde mellem akvakultur og fiskeindustri samt følgeerhverv

4. Etablerede delklynger indenfor akvakultur-teknologi og udstyr med betydende markedsposition

5. Internationalt videns- og forskningscenter for akvakultur-teknologi etableret

6. Betydelig systemeksport etableret

Visionen vil medføre skabelse af arbejdspladser i yderområder på alle niveauer samt en væsentlig indtje-
ning til Regionen.

For at kunne realisere de nævnte visioner bør følgende forudsætninger opfyldes:

Anbefalinger Kommunalt:

 Arbejd for at fastholde og forøge erhvervets N og P-kvoter i Vand- og Naturplaner samt de kommu-
nale handleplaner.

 Anvend kompensationsopdræt af muslinger som virkemiddel i vandplaner.
 Lokaliseringsplanlægning; kortlægning, undersøg muligheder for etablering/udledning .
 Udlæg lokalplanlagte områder til akvakultur.
 Erhvervsstrategi; Synliggør betydning og prioritering af akvakultur og følgeerhverv.
 Etablér og styrk samarbejde kommunerne imellem offentligt/privat samarbejde.

Et konkret forslag for at få gennemført og forankret disse anbefalinger kunne være udarbejdelse af konkre-
te handlingsplaner for udvikling af akvakultur i den enkelte kommune. I en sådan handlingsplan kunne bl.a.
de ovennævnte anbefalinger blive adresseret på en koordineret måde, og der vil være mulighed for at gå
betydeligt mere i dybden og beskrive de mere detaljerede forhold for den specifikke kommune og for speci-
fikke områder. Ligeledes vil en beskrivelse af eksistensen og omfanget af udstyrs- og følgeerhverv kunne
bidrage til sektorens synliggørelse, og til at få belyst udviklingsmulighederne.

Anbefalinger Regionalt:

 Understøt netværksdannelse og forpligtende samarbejde - gerne udviklingsarbejde – mellem vi-
dens-institutioner og anlægs- og udstyrs-industri. Inddrag gerne primærproducenter.

 Fokus på områderne Marine Modeldambrug, Muslingeopdræt og Offshore opdræt.
 Undersøg og belys markedsforhold og afsætning, primært for skaldyr.
 Understøt teknologi-udvikling, herved skabes erhvervs- og vidensarbejdspladser.
 Understøt ERFA- og klyngedannelse f.eks. via etablering af regionale kompetencecentre.
 Understøt forpligtende samarbejde mellem erhverv og forskning.
 Understøt/indgå i offentligt/private samarbejder.
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 Supplér den nationale Fødevareplan.
 Styrk og videreudvikle nicheproduktion.
 Styrk og videreudvikle oplevelsesøkonomi og turisme.
 Etabler samarbejde mellem akvakultur og traditionelt fiskerierhverv.

Konkrete forslag til indsats/handling for regionen vil være at understøtte etableringen af regionale vi-
denscentre, der i et åbent samarbejde med alle relevante aktører kan initiere og vedligeholde netværks-
dannelse, ERFA- og klyngedannelse.

Regionen kan også understøtte de interesserede kommuner i udarbejdelsen af de ovenfor beskrevne hand-
lingsplaner/udviklingsplaner for akvakultur. Ligeledes bør der udarbejdes en beskrivelse af eksistensen og
omfanget af eksisterende udstyrs- og følgeerhverv for regionen og/eller de enkelte kommuner. Denne vil
dels kunne bidrage til sektorens synliggørelse, dels medvirke til at få åbnet op for mulighederne for at etab-
lere samarbejde f.eks. virksomhed-virksomhed el. erhverv-forskning imellem, og derigennem ”holde inno-
vationshjulet kørende”.

Strategiske initiativer på kort sigt

1. Stat og kommune skal arbejde for at sikre, at der er afsat plads til placering og udledning fra eksi-
sterende og nye akvakulturanlæg i vand- og naturplaner, herunder i de kommunale handleplaner
og havplaner.

Der skal specifikt sikres plads til udledning fra Marine Model Dambrug ved havne (Hirtshals, Hanst-
holm, Skagen/Strandby og Østerby).

Anerkend og anvend muslingeopdræt som muligt virkemiddel for N-fjernelse i vandplaner.

Fastsættelse af egnede lokaliteter samt udledninger i vandplaner og i kommende havplaner til Off-
shore anlæg.

2. Kommunerne skal udarbejde kommunale lokaliseringsplaner til akvakulturanlæg, herunder lokal-
planlagte områder både til saltvandsanlæg og ferskvandsanlæg. Arbejdet kan evt. initieres i Fiskeri-
kommune-netværket eller laves som et samarbejde mellem flere kommuner f.eks. i samme af-
strømningsområde.

Akvakultur skal medtages i kommunernes vækst- og erhvervsstrategier.

3. Iværksæt markedsanalyse og markedsføring for muslinger.

4. Etablering af skaldyrsbrand primært for muslinger for Limfjorden. Prioriter også muslinger i de
etablerede fødevaresatsninger.

5. Fokus på det eksisterende GUDP projekt for udvikling og afprøvning af udstyr til Off-shore (projekt
hvor bl.a. Hvalpsund Net, Musholm Laks, DTU Aqua og Dansk Akvakultur deltager).

6. Etablering af faciliteter på hjemhavne. Initiativer kan f.eks. tages gennem Fiskerinetværk og Fiskeri-
delklyngen.

7. Beskriv eksisterende omfang af leverandørerhverv (omsætning, arbejdspladser, beliggenhed m.v.)
med henblik på øget synlighed.
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8. Styrk arbejde med gastronomi og Nordjyske produkter, dels i nye og dels i etablerede fødevare-
satsninger (Smagen af Nordjylland, MadX mm).

9. Fokus på skaldyr, branding af Limfjordsmuslinger.

10. Nordjysk Fiskerinetværk kan tage initiativ til et forpligtigende samarbejde mellem akvakultur og
traditionelt fiskerierhverv.

11. Primærproduktion (akvakultur) kan medtages separat under Fiskeri-delklyngen i Region Nordjyl-
land, som kan initiere netværk, fyraftensmøder mellem akvakultur og Fiskerindustrien.

12. Etabler et netværk/klynge mellem udstyrsleverandører, forskning og produktion eksempelvis facili-
teret af proceskonsulent .

13. Etabler omvendt erhvervsfremstød ved at invitere nøglepersoner fra betydelige firmaer i førende
akvakulturlande og inviter dem til Nordjylland hvor udstyrsleverandører, foderfirmaer, forskning og
produktion kan præsenteres.

14. Understøt/indgå i offentlig/private samarbejder.

Strategisk indsats på længere sigt

1. Tilskud til moderniseringer og nyetablering af akvakulturanlæg gennem centrale puljer samt inve-
steringsmuligheder.

2. Styrk teknologi, innovation og forskning i skaldyrsopdræt . Etablering af muslingeklynge for produ-
center og teknologi omkring Limfjorden.

3. Samarbejde og etablering af synergier mellem akvakultur og turisme, f.eks. gennem fiskerikommu-
ne-netværket.

4. Produktdifferentiering (certificeringsordninger, bæredygtighed, økologi).

5. Etablér nye markeder og produkter i samarbejde mellem industri og opdrættere.

6. Undersøg og udnyt potentiale for uudnyttet kapacitet i fiskeindustrien.

7. Understøt regionens kompetencer og centrale position indenfor opdrætsteknologi.

8. Understøt forskning og videreudvikling.

9. Uddannelse, PhD-, Studielegater, rejselegater el. lign. til sikring af internationalt niveau og –
samarbejde ml. vidensinstitutioner – Forskningsklynge.

10. Understøt arbejdet medforenklet regulering.
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Bilag 1: Akvakultur i Nordjylland

v. Karl Iver Dahl-Madsen, Formand Dansk Akvakultur

En fremtid ved hav og kyst

Akvakulturen er verdens hurtigst voksende fødevareproduktion11, med mangeårige vækstrater på 5-10 %.
Akvakulturen har et relativt lavt fodaftryk på naturen og miljøet. Nordjylland har gode naturgivne forud-
sætninger for en betydelig forøgelse af akvakulturproduktionen. Endvidere har Nordjylland en veludviklet
infrastruktur til forarbejdning og salg af fisk og skaldyr.

I denne vision som strækker sig til frem til 2027 vurderes, at der kan opbygges en samlet forøgelse af ørred
produktionen fra 3.000 tons til 30.000 tons/år. (+15.000 tons i havoplandet og +12.000 tons i fjordoplan-
det). Dette skal holdes inden for en samlet kvælstoframme på 600 tons N/år. (op fra 140 tons). Det vil give
en omsætning på i alt ca. 600 mio. kr. / år og en beskæftigelse på 400 i primærproduktionen. Endvidere er
der et potentiale for udbygningen af skaldyrsproduktionen fra det nuværende niveau på 1.000 tons til
13.000 tons / år. Hertil kommer et endnu uafprøvet potentiale for tangdyrkning i Limfjorden.

I de åbne farvande ud mod Nordsøen findes et potentiale på ”Norsk Niveau” for opdræt af store laksefisk,
og for dyrkning af muslinger og tang (desuden i det nordlige Kattegat). Der mangler dog endnu viden om
den teknologiske og især den økonomiske gennemførlighed. Der er igangsat aktiviteter for at skaffe denne
viden.

Den nationale ramme: Akvakulturudvalget

Et vigtig udgangspunkt for akvakulturudvalgets diskussioner har været den handlingsplan som et flertal i
Folketinget vedtog i november 200512. I denne hedder det om akvakulturen:
”Dansk akvakultur er i den internationale superliga m.h.t. mindst mulig miljø- og naturbelastning i forhold
til produktionen. Konkret er målet:

At øge produktionen i akvakultur fra ca. 40.000 tons til 115.000 tons i 2013, idet miljøbelastningen pr kilo
produceret fisk samtidig reduceres med 40 %, svarende til en samlet maksimal kvælstofudledning på ca.
2.400 tons.”

Dansk Akvakultur måtte imidlertid i 2008 konstatere, at denne fortrinlige hensigtserklæring ikke er blevet
udmøntet i praksis, især fordi de nødvendige tilladelser til produktionsudvidelser og tildeling af det lovede
kvælstof udeblev.

Erhvervet tog derfor sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund
initiativ til at oprette et Akvakulturudvalg med den opgave at finde en helhedsløsning på problemstillingen.

Som yderligere grundlag for arbejdet udarbejdede Dansk Akvakultur sit bud på en konkret udmøntning af
de produktionsmæssige og miljømæssige mål i sit forslag til Grøn Vækst 13, hvor der blev regnet med en
fordobling af produktionen på land fra 30.000 til 60.000 tons / år og en femdobling på havet fra 8.000 til

11 http://www.fao.org/docrep/013/i1820e/i1820e00.htm
12 http://www.aquacircle.org/images/pdfdokumenter/udvikling/danmark/dk-
eff/Ny_fremtid_rap_handlingsplan_2006.pdf
13 http://danskakvakultur.dk/images/pdfdokumenter/Groen_vaekst_jan09_mindst.pdf
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40.000 tons/år inden for den angivne kvælstoframme på 2.400 tons / år. Dette ville samtidig reducere be-
lastningen pr. tons produceret fisk med 40 procent.
Regeringen tog godt mod henvendelsen og Akvakulturudvalget blev nedsat i 2009 af daværende miljømini-
ster Troels Lund Poulsen, og i maj 2010 barslede udvalget med sin rapport og sine anbefalinger.

Den danske akvakulturproduktion forventes nu, at skulle foregå inden for de miljømæssige rammebetingel-
ser, som er fastlagt af akvakulturudvalget. Disse anbefalinger, er godt modtaget af Folketinget, men dog
endnu ikke politisk vedtaget, i det man venter på forhandling og udmøntning hos miljøministeriet og føde-
vareministeriet.

Den vigtigste anbefaling fra udvalget er, at akvakulturerhvervet skal gå over til resultatbaseret forvaltning,
således, at erhvervet reguleres med udlederkrav og minimums BAT krav. Der skal således ikke være krav til
indretning og drift af anlæggene. Endvidere skal akvakulturen overholde lokale og regionale miljømål som
fastlagt af vand- og naturplaner. Erhvervet skal bruge en udvidelse af sin kvælstofkvote for at kunne opfylde
samfundets og erhvervets produktionsmål. Det er aftalt i akvakulturudvalget, at denne udvidelse skal
komme ved besparelser på det samlede kvælstofbudget. Det er endvidere aftalt, at staten og kommunerne
skal udarbejde en lokaliseringsplan for dambrug og havbrug.

Fjordoplandet

Der er ikke havbrug i Limfjorden. Det skyldes grundlæggende, at saltholdigheden, som i det nordlige Katte-
gat, et ustabil på et højt niveau, hvilket ørrederne ikke kan tåle. Endvidere er fjordområder i det hele taget
af natur- og miljømæssige grunde udelukket til nyetablering af havbrug. Det kan dog ændres i takt med, at
der udvikles muligheder for fangkulturer: Integreret Multitrofisk Akvakultur = samproduktion med muslin-
ger og tang.

Den nuværende produktion af ørreder i dambrug er på knap 3.000 tons år. Der er rigeligt plads og vand i
Limfjordens opland til at udvide produktionen med moderne dambrugsteknologi med lavt indtag af vand,
f.eks. grundvand, og lav belastning pr. produceret kg fisk.

En udvidelse med 12.000 tons /pr. år vil på basis af de BAT minimumskrav, der nu er under forhandling med
Miljøstyrelsen kræve ca. 20 kg N / tons produceret fisk. Dvs. at der skal findes 240 tons kvælstof yderligere
til erhvervet. Der er blot behov for indtag af samlet 1.2 m3/s grundvand til denne produktions udvidelse.

Kvælstof er en begrænset ressource for produktionen af planter og dyr på linje med dyrkningsarealer og
vandforsyning. Det er en politisk opgave at fordele denne knappe ressource derhen, hvor den samfunds-
økonomiske gevinst er størst, og her kommer akvakulturen højt op på listen.

Der er et antal muligheder for at løse dette ”dilemma”.
1. Lad tiden arbejde. VRD skal først være endelig gennemført i 2027. Til den tid vil der givet være ud-

viklet teknologier (også på landbrugsområdet), der på en lønsom måde kan reducere N-tabet til
miljøet, og dermed gøre det muligt at ”producere mere for mindre”. Det er derfor fornuftigt nu at
”investere” noget kvælstof for at få kickstartet akvakulturproduktionen. 14

2. Fangkulturer. Akvakulturerhvervet kan selv medvirke til at fremme sin samlede kvælstofeffektivitet
ved at dyrke muslinger og tang, som fjerner næringsstoffer og CO2 fra miljøet, og som direkte for-
bedrer de biologiske strukturer og vandets klarhed således, at næringsstoffjernelseseffekten mult i-
pliceres.

14 Min personlige opfattelse er, at de vandplaner, der er sendt i høring, har allerede vist sig, især for Limfjorden, at være
helt urealistiske, både med hensyn til miljøfaglig substans og med hensyn til den takt, hvor de forudsættes indført.



38

3. Stenrev og Ålegræs. Det er vist af DHI og DMU, at etablering af stenrev på en forholdsvis lille del af
Limfjorden, kan have samme biologiske effekt som fjernelse af store mængder kvælstof. Ålegræs-
set kommer ikke hurtigt igen af sig selv. Udplantning er en mulighed, som skal vurderes.

4. Kvotehandel. Handel med kvælstof vil sikre den mest lønsomme anvendelse
5. Regionale oplandsråd, som forhandler og fordeler omkostningerne ved at opfylde miljømålene i op-

landets vandområder.

Muslingeproduktionen har meget store udfordringer og er på det seneste faldet til et niveau på ca. 1.000
tons, da de normale afsætningskanaler har stoppet indkøbene. Det er nødvendigt at opbygge et uafhængigt
salgsapparat og derefter øge produktionen i takt med afsætningen. Der er dog ligeledes produktionstekni-
ske udfordringer. Kødkvaliteten er under pres, især i forbindelse med isvintre, men i det hele taget vil en
vellykket gennemførelse af næringsstoftilførslen til Limfjorden i sagens natur mindske produktionspotentia-
let. I forhold til afsætningen er det et problem, at produktionen er sæsonafhængig.

I den seneste perspektivplan for skaldyr er vurderet et potentiale på 13.000 tons muslinger til ferskkonsum.
Hertil kommer et ukendt potentiale af produktion af muslinger som fangkulturer, som bl.a. kan udnyttes til
fodertilsætning til fisk og kyllinger.

Tangdyrkning er endnu i sin vorden, men har et stort potentiale, som skal undersøges og vurderes.
Andre arter forventes kun at få marginal betydning inden for planperioden.

Havoplandet

Produktionen i dambrug i dette opland er lille, under 1000 tons / år. Der er imidlertid er stort potentiale for
en landbaseret produktion af ørreder ved de store erhvervshavne, hvis der kan sikres plads, stabil forsyning
med salt grundvand og ikke mindst afledning af det salte spildevand til havet. Den mest lovende og gen-
nemprøvede teknologi er det såkaldte ”model3dambrug”, som recirkulerer og renser vandet med biofiltre,
og som på et lønsomt sæt kan komme ned på en udledning på 20 kg N / pr. tons produceret fisk. Det for-
ventes, at der kan opbygges en produktion ved de nordjyske havne på ca. 15.000 tons / år, med et kvæl-
stofbehov på 300 tons / år.

På Nordsøcentret i Hirtshals sker der med støtte fra GUDP udvikling og afprøvning af disse muligheder

Ved udledning til åben kyst, især mod vest er miljøpåvirkningen meget lille. Til sammenligning kan nævnes,
at der via den nordgående jyske vestkyststrøm netto transporteres 100-200.000 tons kvælstof op langs den
nordvestjyske kyst.

I modsætning til Limfjorden, hvor der er en klar miljømæssig begrundelse for, at en yderligere tildeling af
kvælstof til erhvervet, skal kompenseres på anden vis, kan man roligt lukke op for posen i det mindste frem
til 2027 uden, at det vil have nogen mærkbar betydning for det nordvestjyske havmiljø.

Endvidere diskuteres mulighederne for at producere større laksefisk i anlæg med endnu højere recirkulati-
onsgrad, såkaldte FREA-anlæg, på land. Denne produktionsform har endnu ikke vist sin forretningsmæssige
gennemførlighed, og er umiddelbart risikabel, da anlægsinvesteringen er mere end fem gange højere end
for et havbrug. Hertil kommer driftsomkostninger til pumpning og iltning, som ikke findes i havbrug.

Landbaserede anlæg har dog nogle muligheder og fordele og hører med i det samlede billede. Havbrugene
er afhængige af en høj kvalitet af store sættefisk produceret på land. Endvidere har de la ndbaserede anlæg
bedre muligheder for at gøre produktionen sæsonuafhængig end havbrugsproduktionen i de indre danske
farvande, som er begrænset til sommerperioden.
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Akvakulturerhvervet vil fortsat ”gå på to ben” og vil med de rigtige miljømæssige og økonomiske rammevil-
kår udmærket selv kunne finde frem til den til enhver tid optimalt lønsomme kombination af dambrug og
havbrug.

Der er ikke havbrug i dette opland. På østkysten er grunden som tidligere nævnt, at saltholdigheden er for
høj og stærkt svingende. Mod vest er der store udfordringer med hård eksponering, i sær på grund af bøl-
ger. Der er dog et meget stort, næsten ”Norsk”, potentiale i form af plads, endvidere er saltholdigheden ret
konstant og temperaturen tæt på ideel for store laksefisk, fra 5-17 grader celsius. Dette kan muliggøre en
helårsproduktion, som kan kompensere for de større omkostninger og den større risiko, der er ved disse
stærkt eksponerede lokaliteter.

De planmæssige betingelser for etablering af havbrug i Nordsøen er ikke fuldstændigt kendt. Umiddelbart
forventes brugene at skulle uden for 1 sømiles grænsen. Mellem 1 og 12 sømil dækkes de af den nye hav-
miljølov med miljøcentrene som VVM-screenings ansvarlige. Uden for 12 sømil, som dog næppe er aktuelt
foreløbigt, er sagen helt uafklaret.

Der er bred enighed, f.eks. hos akvakulturudvalgets parter om, at den miljømæssige påvirkning fra godt
lokaliserede havbrug ved den åbne vestkyst både lokalt og regionalt vil være ubetydelig. Det ændrer dog
ikke noget ved, at man med rettidig omhu bør bestræbe sig for at få forhandlet plan- og reguleringsgrund-
laget på plads.

Plads og produktionspotentialet for muslinger og tang er endvidere meget stort, men hverken den tekniske
eller økonomiske gennemførlighed er til dato godt nok belyst.
I projektet ”Blue Revolution” gennemføres de første vurderinger af dette, hvilket har resulteret i en ansøg-
ning til et GUDP-projekt, hvor man bl.a. vil ”stikke en tå i vandet” og i pilotskala forsøge en mindre produk-
tion i farvandet ud for Hirtshals.

Der findes en stor åleproduktion på ca. 1.000 tons / år ved Hanstholm. På grund af vanskeligheder med at
skaffe glasål og stærk modstand fra grønne NGO’er forventes produktionen dog ikke at stige på kort og
mellemlangt sigt.

Andre arter forventes, som for fjordoplandet, kun at få marginal betydning inden for planperioden.
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Bilag 2: Støtteordninger til udvikling af akvakultur
v. Brian Thomsen, Dansk Akvakultur

De primære støtteordninger til udvikling af dansk akvakultur administreres af Fødevareministeriet. Det
drejer sig om Den Europæiske Fiskerifond (EFF), hvor midlerne kommer EU og den danske stat, samt om
GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram).

Den Europæiske Fiskerifond
Der findes en række støtteordninger under den Europæiske Fiskerifond, som kan bidrage til at fremme
udviklingen af dansk akvakultur. Det vil føre for vidt her af komme ind på alle muligheder, men i det følgen-
de gives en kort orientering om fire vigtige ordninger:

1. Etablering og modernisering af akvakulturanlæg

2. Miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger

3. Beskyttelse og forbedring af akvatiske fauna og flora

4. Fælles Initiativer inden for akvakultursektoren

Etablering og modernisering af akvakulturanlæg
Tilskudsordningen skal understøtte og fremme miljømæssig og økonomisk bæredygtig vækst i dansk akva-
kultur. Det indebærer bl.a., at ordningen skal bidrage til vækst i såvel den producerede mængde samt den-
nes værdi.
Tilskuddet ydes til investeringer i etablering eller modernisering af akvakulturanlæg. Tilskud kan ydes til
ejere eller forpagtere af akvakulturanlæg, men der kan kun ydes tilskud til virksomheder med færre end
750 ansatte eller med en omsætning på under 200 millioner Euro.
Der en række forudsætninger, som skal opfyldes, før der kan meddeles tilsagn, herunder bl.a., at projektet
skal vedrøre opdræt af akvakulturprodukter med gode afsætningsmuligheder, at den samlede tilskudsbe-
rettigede investering skal udgøre mindst 200 t. kr., at ansøger skal anvende bedst tilgængelige teknologi
(BAT) og, at ansøger kan påvise, at virksomheden er både teknisk og økonomisk levedygtig efter at projek-
tet er gennemført.
Der foretages en prioritering blandt de støtteberettigede ansøgninger. Prioriteringen bygger på et en ræk-
ke kriterier og et pointsystem, som har været forelagt Fiskeriudviklingsudvalget.
Der blev som led i aftalen om Grøn Vækst afsat en særlig tilskudspulje på 100 mio. kr. til investeringer i
avancerede recirkulationsteknologier (FREA anlæg og modeldambrug type 3). Derfor blev ordningen æn-
dret i 2010, så der kan gives op til 40 % i tilskud til FREA anlæg og modeldambrug type 3. For andre investe-
ringer kan der ydes op til 30 % i tilskud. For store virksomheder er tilskudsprocenten dog kun på 20 %.
Der er typisk én årlig ansøgningsrunde.

Miljøvenlige akvakulturforanstaltninger og dyresundhedsforanstaltninger
Ordningen skal understøtte anvendelsen af opdrætsmetoder, der beskytter og forbedrer miljøet og bevarer
naturen. Under samme ordning kan der ydes tilskud til dyresundhedsforanstaltninger, hvor der konkret er
ydet tilskud til bekæmpelse af Egtvedsyge (VHS).
Der er to ordninger under miljøvenlige akvakulturproduktioner:

 Omlægning til økologisk akvakulturproduktion

 Deltagelse i EMAS-certificering (EU-miljøcertificering)

I forbindelse med omlægning til økologisk drift er det muligt at ansøge om tilskud til investeringer i anlæg
og udstyr under investeringsordningen: ”Etablering og modernisering af akvakulturanlæg”
Ejere og forpagtere af akvakulturanlæg kan ansøge om tilskud under ordningen.
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Tilskud forudsætter, at projektet omfatter enten omlægning til økologisk akvakultur i henhold til den gæl-
dende bekendtgørelse for området eller deltagelse i EMAS, fællesskabsordning for miljøledelse og miljøre-
vision, jf. Rådets forordning (EF) 761/2001 af 19. marts 2001.
For at få tilskud til omlægning til økologisk akvakultur kræves det endvidere, at de samlede tilskudsberett i-
gede udgifter udgør mindst 100 t.kr., at ansøger har indsendt en økologianmeldelse til Sektion for Akvakul-
tur, Fødevareregion Syd og, at ansøger har redegjort for de forventende ekstraudgifter til omlægningen.
Der gives kun tilsagn for den periode, hvor virksomheden omstilles til økologisk produktion, men dog højst i
to år. Tilsagnshaver er endvidere forpligtiget til i mindst 5 år fra dato for slutudbetaling af tilskud, at opret-
holde omlægningen til økologisk akvakultur.
For at få tilskud til deltagelse i EMAS kræves det bl.a., at de samlede tilskudsberettigede udgifter udgør
mindst 50 t.kr., at tilsagnshaver opnår EMAS certificering., og at certificeringen opretholdes i mindst 5 år
fradato for slutudbetaling af tilskud.

Beskyttelse og forbedring af akvatiske fauna og flora
Formålet med ordningen er at beskytte den akvatiske fauna og flora samtidig med, at vandmiljøet forbed-
res. Ordningen omfatter tre forskellige indsatsområder:

1. Genoprettelse af vandløb.

2. Beskyttelse og forbedring af miljøet inden for rammerne af NATURA 2000.

3. Direkte udsætning af ål.

Offentlige institutioner/myndigheder samt organisationer inden for fiskerisektoren eller selvejende institu-
tioner kan ansøge om tilskud. Det er dog vigtigt at bemærke, at organisationer og selvejende institutioner
skal være godkendt af FødevareErhverv forud for ansøgning. Organisationer og selvejende institutioner skal
således i ansøgning om godkendelse godtgøre, at projektet er godkendt af de lokale vandløbsmyndigheder,
og at projektet er i overensstemmelse med de gældende vand og naturplaner.
Der er i 2008 og 2009 ydet tilskud til vandløbsrestaureringer, herunder fjernelse af stemmeværker, hvort il
der er ydet tilskud på 50 % af de tilskudsberettigede udgifter. Ordningen giver imidlertid ikke mulighed for
at yde kompensation til dambrug i forbindelse med fx fjernelse af spærringer.
Ordningen forudsætter, at ansøger selv tilvejebringer offentlige midler af samme størrelse som tilskuddet,
da tilskuddet kun udgøres af EU-midler.
Ansøgninger om genoprettelse af vandløb prioriteres i forhold til nærmere definerede effektområder.
Ansøgning om tilskud til udsætning af ål forudsætter, at udsætningen er led i en bevaringsforanstaltning i
henhold til den danske åleforvaltningsplan.

Fælles Initiativer inden for fiskeri- og akvakultursektoren
Ordningens formål er at fremme bæredygtighed og værditilvækst indenfor akvakultursektoren på lang sigt.
Der kan ydes tilskud til projekter af fælles interesse, som har et bredere anvendelsesområde end virksom-
heder og organisationer normalt gennemfører. Ansøgere kan være offentlige eller private institutioner,
myndigheder, organisationer inden for fiskeri- og akvakultursektoren og erhvervsdrivende
Der skelnes i ordningen mellem 3 forskellige typer af projekter:

 Udvikling af nye markeder og forbrugerkampagner, herunder fx forbrugerkampagner for fiskeriva-
rer og akvakulturprodukter

 Kollektive foranstaltninger, herunder fx forbedring af arbejdsmiljø eller udvikling af akvakulturan-
læg

 Pilotprojekter; omfatter typisk erhvervelse af og udbredelse af ny teknisk viden

Der fastlægges forud for hver ansøgningsperiode et mindre antal indsatsområder, hvorunder der kan ansø-
ges. I 2011 er der udmeldt følgende 6 indsatsområder:
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1. Bæredygtige fiskerimetoder og fiskeriforvaltning (4,0)

2. Certificering, sporbarhed og dokumentation (8,0)

3. Samarbejde på tværs af sektoren (2,0)

4. Rådgivning (4,5)

5. Akvakultur (4,5)

6. Afsætningsfremme (6,0)

I parentes er anført de afsatte bevillinger i 2011 i mio. kr. under den såkaldte ramme 1. Der er ydermere
afsat midler under ramme 2, hvor tilsagn forudsætter anden offentlig medfinansiering.

Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP)

Det er også muligt at ansøge om tilskud til akvakulturprojekter under GUDP.
Det følger af den nye strategi for GUDP, at ordningen ”skal yde tilskud til ambitiøs forretningsorienteret
nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem dynamisk samspil mellem bæredygtighed, effektivitet og
værdiløft”.
Der kan under GUDP ydes tilskud til udvikling af nye teknologier, redskaber, produktionssystemer, proces-
ser, produkter m.m. Ansøgningerne prioriteres i henhold til 8 kriterier, der omfatter en vurdering af proje k-
tets effekter på bl.a.:
Næringsstofoverskud, udledning af klimagasser, provenu, merværdi per råvareenhed, dyrevelfærd m.m.
Der er i 2011 afsat ca. 170 mio. kr. til ”store projekter” med et budget på mellem 3 og 20 mio. kr. samt ca.
20 mio. kr. til mindre udviklings- og demonstrationsprojekter samt netværksprojekter med et budget på
mellem 0,5-3 mio. kr.
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Bilag 3: Udviklingsperspektiver for skaldyr
v. Jens Kjerulf Petersen, Dansk Skaldyrs Center

Limfjorden er landets største fjordområde, den spænder over et stort range af vanddybder, saltholdighe-
der, strømforhold og er et meget produktivt farvand med store tilførsler af næringssalte fra land, der da n-
ner grundlag for en høj primær produktion. Tilførslerne af næringssalte er af et sådant omfang, at de anses
for den primære årsag til, at alle dele af fjorden karakteriseres som værende af dårlig økologisk kvalitet.
Men denne næringsrigdom danner sammen med den relativt høje hygiejniske standard i Limfjorden grun d-
lag for et højt produktionspotentiale af arter, der ikke fordrer f odring under (hele) deres produktionsperio-
de, fx skaldyr og tang. Yderligere giver de meget varierede fysiske forudsætninger i fjorden muligheder for
at dyrke arter med forskellige krav til saltholdighed, vandtilførsel og substrat. I Mariager Fjord er der tilsva-
rende gode betingelser for akvakultur-produktion af andre arter end fisk. Fjorden får tilført endog meget
betydelige mængder næringssalte og i den indre del af fjorden er der betydelige arealer, der har både den
nødvendige vanddybde og er beskyttede mod eksponering for vind. Saltholdigheden er generelt lavere og
mindre varieret end i Limfjorden og Mariager Fjord er derfor kun egnet til dyrkning af færre arter. Der er i
kraft af den store vandudskiftning potentiale for off-shore produktion i Nordsøen og Skagerrak af både
muslinger og tang, men det vil kræve en betydelig teknologiskudvikling, at kunne realisere dette potentiale.

Naturgrundlaget i Limfjorden og Mariager Fjord giver således for nærværende anledning til en betydelig
potentiel produktion af arter som muslinger og tang. Ligeledes kan det begrundet antages, at de naturgivne
vilkår for produktionen vil være gunstige så langt frem i tiden, at langt de fleste investeringshorisonter er
dækkede.

De arter, der indenfor en kommende periode på fra 3 -5 år vil være aktuelle for akvakultur er: blåmusling,
østers (primært i Limfjorden), sukkertang og en række mere sjældent dyrkede muslingearter som knivmu s-
ling. Der er for alle arter en række erfaringer, der kan dokumenterer deres potentiale og hvilke elem enter i
en kommerciel produktionscyklus, der mangler at blive udviklet.

Figur 1. Antal licenser til opdræt af blåmuslinger i Limfjorden.

Blåmuslinger: Igennem den seneste dekade har der været en eksplosiv udvikling i dyrkning af blåmuslinger i
danske farvande og især i Limfjorden. Før 2000 var der – på nær en meget lille produktion i Skibsted Fjord –
ingen opdræt af muslinger i Limfjorden. I Mariager Fjord var der frem til 1996 en produktion af blåmuslin-
ger, men efter det store iltsvind stoppede al produktion i fjorden. Efter årtusindeskiftet tog udviklingen fart
og der fandt en eksplosiv udvikling sted både i antallet af tildelte licenser til opdræt (figur 1) og i produc e-
rede mængder (figur 2). Denne udvikling fortsatte helt frem til 2010, hvor der sket e et stort fald i mængden
producerede muslinger. Antallet af licenser med tilladelser til dyrkning af blåmuslinger er pt. 49 og det giver
potentielt mulighed for en væsentlig større produktion end den aktuelle og der er således ikke strukturelle
barrierer for en udvikling af produktionen.
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Udviklingen i opdræt af muslinger blev igangsat af - og har i hele perioden været ledsaget af - en teknisk og
vidensmæssig udvikling, der har været startet ud fra et politisk ønske om at udvikle alternative produkt i-
onsformer for skaldyr til det traditionelle fiskeri. Udviklingen har haft en stærk medvirken fra et nyt e r-
hverv, der primært har etableret sig efter 2004 i kølvandet på den vidensmæssige opbygning. I perioden fra
1999-2007 blev der med Dansk Skaldyrcenter som omdrejningspunkt gennemført en række udviklingspro-
jekter, hvor tekniske og miljømæssige problemstillinger vedrørende produktion af blåmuslinger på langliner
blev undersøgt. Der blev blandt andet fokuseret på produktionsteknikker, materialer og redskaber og p ro-
jekterne involverede en række udenlandske eksperter fra fx den canadiske østkyst, hvor der i 1990’erne
blev udviklet en akvakulturproduktion af blåmuslinger under forhold, der kan sammenlignes med forhold e-
ne i Limfjorden. Resultatet har været, at der er udviklet produktionsformer, der passer til Limfjorden. Der er
således ikke væsentlige teknologiske barrierer for videre udvikling af produktionen.

Figur 2. Producerede mængde blåmuslinger i akvakultur i Limfjorden.

Linemuslinger kan i Limfjorden produceres til høstklar størrelse i løbet af 10-14 måneder, hvilket er væsent-
ligt hurtigere end i andre europæiske lande, der er relativt få problemer med lukning af områder som følge
af fødevaresikkerhedsmæssige årsager (giftige alger eller mikrobiologiske para metre) og muslingerne har
ved høsttidspunkt generelt en høj kvalitet med gode kødprocenter. I 2010 bevirkede den lange isvinter med
isdække frem til primo april, at produktionen blev væsentligt forsinket og kvaliteten af muslinger var gen e-
relt ringere, hvilket medvirkede til det lave salg af muslinger i 2010. Generelt er der således glimrende n a-
turgivne betingelser for produktion af blåmuslinger i Limfjorden.

Det store antal tildelte licenser og den teknologiske udvikling i erhvervet er ikke blevet modsvar et af en
tilsvarende udvikling i producerede mængder. Akvakultur af muslinger var ved starten i begyndelsen af
2000-tallet reelt et helt nyt erhverv i Danmark. Der var således ikke organisationer eller industrier med
kapacitet eller ønske om at aftage de producerede muslinger og der var ikke et etableret hjemmemarked
for produkterne. De nyetablerede muslingeproducenter fokuserede på at løse de praktiske, produktion s-
tekniske udfordringer med at etablere en effektiv produktion og der var mindre fokus på afsæt ningen, der i
begyndelsen af perioden var begunstiget af mangel på muslinger hos de dominerende europæiske aftagere
i primært Holland. I de senere år har råvaretilgangen til de hollandske producenter været opadgående fra
både interne og nye eksterne leverandører og efterspørgsel og priser på danske linemuslinger har været
aftagende. Forsøg på opbygning af en producentorganisation til fælles styring af salget slog fejl og hver
producent sælger i princippet for sig selv. De danske muslingeindustrier har udgangspunkt i kogning af fi-
skede muslinger til forskellige former for forarbejdede produkter og var fra starten ikke gearede til håndt e-
ring af lineproducerede muslinger og har ikke siden for alvor satset på opbygning af forarbejdning/pakning
af ferske lineproducerede muslinger. Der er således samlet set ikke udviklet velfungerende strukturer for
forarbejdning, salg og markedsføring af akvakultur producerede linemuslinger fra Limfjorden, der modsv a-
rer produktionspotentialet. Hovedparten af salget er således i bu lk direkte til eksport.
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Samlet set er der således en strukturel, biologisk, teknologisk og praktisk basis for en betydelig udvidelse af
produktion af blåmuslinger i akvakultur i Limfjorden. De væsentligste barriere for en udvidelse af produkti-
onen er udvikling af strukturer, der kan understøtte og markedsføre danske linemuslinger fra Limfjorden så
de kan opnå en pris, der er rentabel. Herunder er der et behov for udvikling af et hjemmemarked som basis
for eksporten og holdbare partnerskaber om forarbejdning/pakning af de lineproducerede muslinger i
Danmark. Derudover er der i et så nyt erhverv stadig behov for teknologisk og organisatorisk udvikling med
henblik på øgning af produktiviteten og reducering af arbejdsmiljøbelastningen i erhvervet.

Produktion af blåmuslinger står overfor en særlig udfordring, idet et udviklingsarbejde er ved at afklare i
hvilket omfang muslinger kan bruges som virkemiddel til opnåelse af miljømål i forbindelse med implemen-
tering af natur- og miljøplanerne. Ved høst af lineopdrættede muslinger fjernes ca. 10 kg kvælstof og 0,6 kg
fosfor for hvert høstet ton levende muslinger. Desuden bevirker muslingernes filtration en forøgelse af
vandets klarhed, som er en vigtig miljøindikator. Et sådant kompensationsopdræt med henblik på fjernelse
af næringssalte kan potentielt blive et selvstændigt erhverv eller et supplement til opdræt med henblik på
fersk konsum. Potentialet i kompensationsopdræt forventes afklaret i løbet af de kommende 3 år.

Østers: Alle østers produceret i Limfjorden kommer i dag fra fiskeri. Ikke desto mindre findes der i dag 25
tilladelser til dyrkning af østers i Limfjorden, hvoraf de 24 er kombinerede østers- og muslinge-tilladelser.
Der har således været en forventning om, at østers kan dyrkes i akvakultur, en forventning som endnu ikke
er indfriet. Det store antal tilladelser betyder, at der ikke er strukturelle forhindringer for en udvidelse af
produktionen af østers i akvakultur.

Akvakultur af østers beror på tilførsel af østersyngel, der efterfølgende gennemgår en grow-out fase i fx
bure i vandfasen. Østersyngel kan i princippet frembringes på 3 måder: 1) I landbaserede klækkerier, 2) i
bassiner, eller gennem østerslarveindsamlere. Alle 3 metoder kan i teorien resultere i betydelige mængder
østersyngel, men der er for hver af metoderne en række udestående problemer. Klækning i landbaserede
klækkerier er en forholdsvis omkostningstung proces, hvor der stadig er problemer med at producere yngel
regelmæssigt og forudsigeligt. Dansk Skaldyrcenter har i midten af 2000-tallet gennemført en række projek-
ter til optimering af østersklækning og er pt. deltager i et tværnordisk projekt. Det er sandsynligt, at de
sidste udestående problemer vil blive løst indenfor en kort årrække enten i Danmark eller i Europa. Klæk-
ning i bassiner, hvor der samles mange voksne dyr på et mindre område med begrænset vandudskiftning
med det omgivende farvand har været prøvet på Venø. Også i sådanne bassiner eller ”poller” har der været
problemer med stabil og forudsigelig produktion af yngel og der foregår ingen produktion eller forsøg på
området. Yngel af østers kan i princippet indsamles på specielle opsamlere eller ”spat collectors”, hvor de
såkaldte kinesiske hatte eller sække med muslingeskaller er de mest almindeligt anvendte. Der foregår ikke
kommerciel produktion af østers på denne måde i Limfjorden endnu, men en enkelt producent har gennem
nogle år forsøgt at udvikle metoden, så den er effektiv og kommerciel realistisk. Senest er der udarbejdet
forslag til nye og mere effektive metoder, som kræver afprøvning. Der er således betydelige teknologiske
barrierer for en akvakulturproduktion af østers.

Der findes ikke veletablerede kanaler for afsætning af opdrættede østers om end det kan forventes, at en
produktion vil kunne kanaliseres gennem de etablerede industrier, der er gearede til håndtering af levende
østers til det ferske marked. Da fiskeriet efter østers ligger stille fra midt i maj til starten af oktober er der
potentielt et marked for opdrættede østers. Endvidere har bestanden af vilde østers i Limfjorden en over-
vægt af dyr, der er for store til det ferske marked. Derfor er der stor sandsynlighed for, at et marked for
opdrættede østers vil kunne etableres. Det naturmæssige grundlag for produktion af østers er som for mus-
linger og der vil derfor ikke være biologiske begrænsninger for produktion af østers.
Samlet set er den væsentligste barriere for udvikling af opdræt af østers af teknologisk karakter og handler
om at skaffe rigelig mængder yngel på en vis der forudsigelig og økonomisk bæredygtig. Dernæst vil der
være behov for udvikling af faciliteter til outgrow, som er mindre arbejdskrævende end de i dag kendte.
Med en målrettet F&U-indsats kan det forventes at disse problemer kan løses indenfor en tidshorisont på
2-5 år.
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Andre muslingearter: En række andre muslingearter som knivmusling eller hjertemusling kan i princippet
dyrkes i akvakultur. Basale teknikker til klækning af fx knivmuslinger er således kendte og afprøvede, men
der findes ikke udviklet rentable medier til grow-out. For nogle af disse arter kan en nichemarked forventes
etableret, da akvakulturproduktion af arterne vil være betydeligt mere bæredygtigt end fiskeri på vilde
bestande. Med de naturgivne betingelser i Limfjorden er der ligeledes potentiale for produktion af andre
arter. Udvikling af den nødvendige teknologi vil have en tidshorisont på mere end 3 år og vil kræve en må l-
rettet indsats.

Tang: Der produceres pt. ikke tang i Limfjorden. Metoderne til dyrkning af specielt brunalger er kendte.
Således kan sukkertang stimuleres til at danne sporer og der kan på denne måde produceres såliner, der
kan sættes ud i Limfjorden eller Mariager Fjord. På pilotskala har det været vist, at netop sukkertang kan
vokse på såliner i Limfjorden og der er på DSC igangsat forsøg, der skal demonstrere mulighederne for at
kombinere opdræt af muslinger med dyrkning af tang og lønsomhed i tangproduktion. Der er således et
praktisk/teknologisk fundament for dyrkning af tang og der er basis for indenfor et kort tidshorisont at do-
kumentere potentialet i produktionsskala.

De naturgivne betingelser i Limfjorden kan tilgodese en betydelig produktion af alger på grund af de høje
koncentrationer af næringssalte. Da specielt sukkertang endvidere vokser bedst i vinterhalvåret, vil pro-
blemer med biofouling kunne minimeres. Der er således potentiale til en betydelig produktion i Limfjorden
og sandsynligvis også i Mariager Fjord.

De har i de senere år været en stigende interesse for tang både som fødevarer og som essentiel ingrediens i
fx fødevare- og kosmetikproduktion. Der er imidlertid endnu ingen egentlig tangproduktion af betydning i
danske farvande og det er vanskeligt at vurdere marked og priser og dermed lønsomhed.

Samlet set er der et biologisk og teknologisk basis for etablering af akvakultur af tang – og i særlig grad suk-
kertang – i Limfjorden. De væsentligste barrierer for en udvikling et manglende etableret marked og struk-
turer for håndtering og salg af produkterne.

Sammenfatning: Fordelt på arter er udviklingsmuligheder for akvakultur af andre arter end fisk som føl-
ger:

Blåmuslinger: Mulighederne biologisk og teknologisk er i rigt mål til stede for produktion i Limfjorden og
Mariager Fjord. Vandene har ”verdensklasse” og giver gode, smagfulde muslinger på rekordtid. Metoderne
er kendte, men kan optimeres for omkostningseffektivitet. Største barrierer er afsætning. Der skal arbejdes
på etablering af forarbejdning målrettet opdrætsmuslinger, udvikling af nye markeder – primært hjemme-
markedet – og etablering af fælles salgskanaler. I Nordsøen/Skagerrak kræves en betydelig teknologisk
udvikling før produktion er realistisk.

Andre muslingearter: Mulighederne er potentielt store for niche-arter som østers og knivmuslinger fordi
specielt Limfjorden giver mulighed for produktion af ”sjældne” arter med høj værdi. Barriererne er udvik-
ling af rentable metoder, men der foregår udviklingsarbejde på specielt østers. For offshore produktion
gælder samme betingelser som for blåmuslinger.

Tang: Mulighederne er potentielt store og de basale teknikker er kendte. Barrierer er om produktionen kan
gøres økonomisk rentabel og om der er tilstrækkeligt markedspotentiale.

Kompensationsopdræt: Muslinger og tang kan dyrkes som kompensationsproduktion. Mulighederne er
potentielt store til indfrielse af opstillede reduktionsmål eller i forbindelse med udvidet produktion i akva-
kultur af fisk. Barriererne for kompensationsproduktion er anvendelse af de kompensationsopdrættede
produkter, politisk sanktionering af kompensationsopdræt og metoder til forvaltning heraf.
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Bilag 4: Udvikling i produktionen i dansk akvakultur
V. Brian Thomsen, Dansk Akvakultur
Udviklingen i produktionen i dansk akvakultur for perioden 2004 til 2009 fremgår af nedenstående tabel.

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Dambrug 32.949 31.977 30.887 32.532 32.605 31.191
Havbrug 9.185 6.499 8.364 8.094 8.911 10.282
Ål 2.124 1.813 1.926 1.874 1.606 1.376
Lineopdræt 650 1.066 1.481 2.534
Sum 44.258 40.289 41.827 43.566 44.603 45.383

Tabel 3.1: Produktion i tons (Danmarks Statistik)

Det fremgår heraf, at produktionen domineres af dambrug, der tegner sig for 70 til 80 % af produktionen,
efterfulgt af havbrug, der tegner sig for ca. 20 % af den samlede produktion. Produktionen er steget med
ca. 3 % i perioden.

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Dambrug 529.337 573.674 605.461 630.148 604.247 615.241
Havbrug 223.865 236.840 269.817 269.616 271.222 317.880
Ål 111.866 122.291 126.919 117.960 96.387 85.741
Lineopdræt 4.477 8.859 10.777 13.098
Sum 865.068 932.805 1.006.674 1.026.583 982.633 1.031.960

Tabel 3.2: Bruttoudbytte i t.kr. (Danmarks Statistik)

Bruttoudbyttet har i perioden været svagt stigende fra ca. 865 mio. kr. i 2004 til ca. 1.031 mio. kr. i 2009 (19
%), hvilket især skal tilskrives stigende priser. Bruttoudbyttet er steget for alle brancher undtagen ål, hvor
det er faldet med 26 mio. kr. (23 %). Antallet af beskæftigede (fuldtid) i primærproduktionen er siden 2005
faldet fra 522 til 475 (9 %). Faldet er mest markant indenfor dambrug, hvor beskæftigelsen er faldet med
knap 30 %. De primære årsager er fortsat rationalisering samt omlægning til mere intensiv produktion (mo-
deldambrug). Konsekvensen er, at produktiviteten i dambrugsproduktionen er steget fra 89 tons per ansat i
2004 til 118 tons per ansat i 2009, hvilket svarer til en realvækst på ca. 32 %.

2005 2006 2007 2008 2009
Dambrug 371 355 352 324 265
Havbrug 60 64 57 57 48
Lineopdræt 24 50 65 54
Øvrige 91 86 95 94 108

522 529 554 540 475
Tabel 3.3 Fuldtidsbeskæftigede i primærproduktionen (excl. ejere)

Dambrug
Der er siden 2004 sket en stigende omlægning fra klassiske drift til mere intensiv drift (modeldambrug),
hvor især Modeldambrug type 3 tegner sig for en stigende produktion. I 2004 tegnede type 3 anlæg sig for
5 % af den samlede produktion, og i 2009 foregik 18 % af produktionen på modeldambrug type 3. Omlæg-
ning fra klassisk drift til modeldambrug giver mulighed for øget produktionen, men der er i samme periode
lukket mange, især mindre, anlæg. Nettoresultatet er en uændret produktion.
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2004 2005 2006 2007 2008 2009
Klassisk 26.611 26.195 23.263 26.153 24.407 22.980
Type 1 4.550 3.872 3.607 2.022 2.916 2.532
Type 3 1.788 1.910 4.017 4.357 5.282 5.679
Sum 32.949 31.977 30.887 32.532 32.605 31.191

Tabel 3.4: Dambrug: Produktion fordelt på anlægstyper (tons) (Danmarks Statistik)

Strukturudviklingen på dambrugsområdet er vist i nedenstående tabel 4.
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Klassisk 275 271 248 234 208 190
Type 1 23 23 22 14 16 14
Type 3 8 8 10 10 11 11
Sum 306 302 280 258 235 215

Tabel 3.5: Dambrug: Antal anlæg (Danmarks Statistik)

Det fremgår heraf, at antallet af dambrug er faldet fra 306 i 2004 til 215 i 2009 svarende til en nedgang på
30 %. Produktionsudvidelsen på modeldambrug har betydet, at produktionen ikke er faldet tilsvarende.
Udviklingen har yderligere medført, at den gennemsnitlige produktion per anlæg er steget fra 107 tons i
2004 til 145 tons i 2009 (36 %).

Region Sjælland
Udviklingen i region Sjælland er vist i tabel 5. Der er kun havbrug og åleopdræt på Sjælland. Produktionen
er vokset som følge af øget havbrugsproduktion. Den samlede produktion er i perioden 2006 til 2009 vok-
set med 2.230 tons (44 %).

Sjælland
2006 2007 2008 2009

Dambrug: Klassisk 0 0 0 0
Dambrug: Recirk. 0 0 0 0
Havbrug 4.950 6.436 6.679 7.191
Ål 167 168 148 156
Musling 0 0 0 0

5.117 6.604 6.827 7.347

Tabel 3.6: Region Sjælland (tons) (Fiskeridirektoratet)
Region Sydjylland
I region syd er der dambrug, havbrug og åleopdræt. Dambrug er den største branche, men produktionen er
svagt faldende. Der er sket en markant omlægning fra klassisk drift til mere recirkuleret drift, og i 2009 blev
godt 40 % af produktionen produceret i recirkulerede anlæg. Udviklingen har dog ikke kunne kompensere
for nedgangen i produktionen på de klassiske anlæg. Havbrugsproduktionen udviser en svagt stigende ten-
dens, hvor udviklingen i åleopdræt er ret konstant. I hele perioden er produktionen faldet med 1.167 tons
(8 %).

Sydjylland
2006 2007 2008 2009

Dambrug: Klassisk 10.156 10.390 8.155 6.432
Dambrug: Recirk. 2.524 2.877 3.487 4.536
Havbrug 954 1.520 1.510 1.520
Ål 369 433 481 348
Musling 0 0 31 0

14.003 15.220 13.664 12.836

Tabel 3.7: Region Sydjylland (tons) (Fiskeridirektoratet)
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Region Midtjylland
Region Midtjylland er den største Akvakultur-region, og det er den eneste region, hvor der findes både
havbrug, dambrug, ål og lineopdræt. Produktionen er steget med 2.499 tons (18 %) siden 2006. Stigningen
tilskrives en vækst i dambrugsproduktionen, der igen kan forklares med massiv omlægning til mere recirku-
leret drift. I 2009 var dambrugsproduktionen ligeligt fordelt mellem klassisk drift og mere recirkuleret drift.
Produktionen på de klassiske dambrug er faldet med 3.284 tons, mens den er steget med 5.670 på de recir-
kulerede anlæg. I 2009 faldt produktionen i havbrug og ålebranchen. Der har været en stærk stigning i line-
opdræt, men den faldt også i 2009.

Midtjylland
2006 2007 2008 2009

Dambrug: Klassisk 10.169 10.204 10.374 6.886
Dambrug: Recirk. 1.115 1.933 3.198 6.785
Havbrug 1.952 2.394 2.147 1.577
Ål 211 216 213 167
Musling 221 309 930 752

13.668 15.056 16.862 16.167

Tabel 3.8: Region Midtjylland (tons) (Fiskeridirektoratet)
Region Nordjylland
I region Nordjylland er der dambrug, åleopdræt og lineopdræt, men der er ingen havbrugsproduktion. Der
har været en markant stigning i muslingeproduktionen, som er vokset med 1.708 tons. Der har ligeledes
været en mindre stigning i produktionen af ål. Nordjylland er dermed den største region for opdræt af ål
(75 % af samlet opdræt) og muslinger (75 % af samlet opdræt). Der har været et markant fald i dambrugs-
produktionen på 1.081 tons (29 %), og regionen adskiller sig fra de øvrige regioner ved, at der ikke er sket
en omlægning fra klassisk drift til mere recirkuleret drift. Dette har betydet, at nedgangen i produktionen
på de klassiske dambrug ikke er blevet kompenseret med stigende produktion i mere moderne anlægsty-
per. Dambrugsproduktionen i Nordjylland tegner sig for 8,4 % af den samlede danske dambrugsproduktion.

Nordjylland
2006 2007 2008 2009

Dambrug: Klassisk 3.304 3.644 3.067 2.187
Dambrug: Recirk. 387 445 546 423
Havbrug 0 0 0 0
Ål 982 820 887 1.028
Musling 184 605 777 1.892

4.857 5.514 5.277 5.530

Tabel 3.9: Region Nordjylland (tons) (Fiskeridirektoratet)
Sammenfatning
Sammenfattende kan det konkluderes, at:

 Den samlede produktion er vokset med 3 % i perioden 2004 til 2009 som følge af stigende hav-

brugsproduktion

 Produktionen i dambrug (ferskvandsørred) tegner sig for ca. 70 % den totale produktion

 Bruttoudbyttet er i perioden 2004 til 2009 steget med 20 % som følge af højere priser

 Produktiviteten (kg produceret per ansat) er steget med 31 % som følge af rationaliseringer og om-

lægning til mere intensiv drift

 I 2009 blev 37 % af ørredproduktionen i ferskvand opdrættet i forskellige typer recirkulerede anlæg
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 Antallet af dambrug er i perioden 2004 til 2009 faldet med 30 %

 I region Sjælland er havbrugsproduktionen i perioden 2006 til 2009 steget med 44 %. Regionen er

førende indenfor havbrug

 I region Sydjylland er den samlede produktion faldet med 8 % som følge af faldende produktion i

dambrug

 Region Midtjylland er den største akvakultur-region, og den eneste, hvor der findes både havbrug,

dambrug, ål og lineopdræt. Produktionen er steget med 2.499 tons (18 %) siden 2006. Stigningen

skyldes vækst i dambrugsproduktionen, der igen kan forklares med massiv omlægning til mere re-

cirkuleret drift

 Region Nordjylland er den største region for opdræt af ål (75 %) og muslinger (75 %). Ingen hav-
brugsproduktion. Der har været et markant fald i dambrugsproduktionen på 1.081 tons (29 %), og
regionen adskiller sig fra de øvrige regioner ved, at der ikke er sket en omlægning fra klassisk drift
til mere recirkuleret drift. Dambrugsproduktionen udgør 8,4 % af den samlede dambrugsprodukti-
on i 2009 mod 11,8 % i 2006.


