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1.0 RESUME 
Projektets formål var primært, via en generisk informationskampagne, at fremme kendskabet til økologisk fi-
skeopdræt i Danmark og aktuelle relevante produkter herfra, blandt en række forskellige udvalgte relevante 
forbrugergrupper i ind- og udland.  

Gennemførelsen af indeværende projekt har været banebrydende for såvel udviklingen af antallet af økolo-
giske akvakulturanlæg i Danmark, som udviklingen i antallet af produkter med økologiske akvakulturingredi-
enser, og afsætningen af samme produkter såvel i Danmark som i udlandet. Projektets gennemførelse har i 
høj grad været medvirkende til en udvikling af danske forbrugeres forståelse for hvad en økologisk fisk ek-
sempelvis indebærer, en udvikling af et nyt dansk marked for eksport af økologiske fisk og skaldyr, samt en 
udvikling af et dansk hjemmemarked for økologiske fisk og skaldyr. 

 

2.0 INDLEDNING 
De første danske økologiske opdrætsfisk blev tilgængelige for de danske forbrugere i efteråret 2005.  De 
producerede mængder af økologiske opdrætsfisk var i opstartsfasen dog forholdsvis beskedne ligesom til-
gængeligheden over for forbrugerne – private, såvel som storkøkkener, restauranter mv. var forholdsvis man-
gelfulde de første år efter omlægningen af de første økologiske fiskeopdrætsanlæg i Danmark.  

Tanken om den økologiske opdrætsfisk og de værdier, der ligger i dette produkt havde behov for tid og en 
passende informationskampagne for at kunne ”brænde” tilstrækkelig igennem over for de danske forbrugere. 
Det har været ønsket, at indeværende projekt skulle udgøre denne første egentlige generiske informations-
kampagne for danske økologiske opdrætsfisk og skaldyr med relaterede produkter over for forbrugere i ind- 
og udland.  

Dette med henblik på at skabe tilstrækkelig opmærksomhed blandt forbrugere på såvel det danske som på 
de udenlandske markeder, for herved at sikre tilstrækkelig afsætning for den danske økologiske produktion 
af økologiske opdrætsfisk og -skaldyr.  

Dansk Akvakultur har i en årrække arbejdet med udvikling af den økologiske produktion inden for opdræt af 
fisk og skaldyr på linje med en række andre lande i Europa, som har haft økologisk produktion af bl.a. laks 
og regnbueørred gennem en tilsvarende årrække.  

I perioden 2001 til 2005 blev der med støtte fra Direktoratet for FødevareErhverv gennemført et udviklings-
projekt om introduktion af økologi/kvalitetsmærkning på fire danske pionerdambrug. Sideløbende påbe-
gyndte Fødevarestyrelsen og Plantedirektoratet arbejdet med at udfærdige et egentligt dansk regelsæt for 
økologisk fiskeopdræt og for foder til danske økologiske fisk. 

Bekendtgørelserne trådte i kraft i februar 2004. Efter en periode på ca. et år med udvikling af foder til øko-
logisk produktion efter det nye regelsæt blev den økologiske produktion påbegyndt i foråret 2005 på de fire 
pionerdambrug, der var omlagt til økologisk produktion efter det nye regelsæt – et regelsæt, som på en 
række områder var mere vidtgående end tilsvarende regelsæt i andre lande. En EU-forordning for økologisk 
akvakultur trådte i kraft den 1. juli 2010 og erstattede dermed det første danske regelsæt på området. 
Samme EU-forordning har medført harmonisering af de enkelte EU-landes individuelle regelsæt på området. 

I september 2005 blev den første økologiske ørred med det røde Ø-mærke præsenteret ved et pressemøde i 
København med deltagelse af daværende fødevareminister Hans Chr. Schmidt. Som følge af den begræn-
sede produktion i 2005 på ca. 50 tons blev de økologiske fisk i starten primært afsat i nærområdet omkring 
produktionsanlæggene - dels ved direkte salg fra dambruget, dels ved leverancer til få økologiske specialbu-
tikker og supermarkeder i nærheden af de økologiske dambrug, som alle var beliggende i Jylland.  
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De kommende år voksede den danske produktion af økologiske ørreder til ca. 250 tons fordelt på fem dam-
brug. Afsætningen blev i perioden udviklet med røgede produkter, frosne produkter og økologiske salater, 
som var kommet i handelen primært i COOP Danmark, i Irma samt i en række økologiske specialbutikker. Sal-
get af fersk økologisk fisk var fortsat primært begrænset til direkte salg fra de økologiske dambrug.  

Ved projektets afslutning pr. 31.12.2013 findes der nu til sammenligning ti ferskvandsdambrug (ca. 700 tons 
produktion/år), to havbrug (ca. 225 tons/år) samt to linemuslingeanlæg (op til 400 tons blåmuslinger på 
line/år) med godkendt økologisk produktion i Danmark. PÅ EU-plan befinder Danmark sig i top 3 af lande 
med produktion af økologiske akvakulturprodukter. 

Dansk Akvakulturs mål for udviklingen af økologisk fiskeopdræt i Danmark er blandt andet, at 10% af pro-
duktionen i akvakultursektoren er økologisk i 2018. Svarende til ca. 3.000 tons ferskvandsørred, ca. 1000 tons 
havørred og ca. 200 tons blåmuslinger. Det økologiske produktsortiment forventes hovedsageligt afsat dels 
på det tyske og schweiziske marked, som har vist stor interesse for den danske økologiske fisk, dels til danske 
forbrugere af økologiske fødevarer.    

Da økologiske fisk og skaldyr er et forholdsvis nyt produktområde på paletten af økologiske fødevarer, var 
der ved projektets opstart meget begrænset viden om økologiske fisk og skaldyr i de forskellige led i distribu-
tionskæden, hvilket har hæmmet udviklingen af markedet for den økologiske fisk og skaldyr over for forbru-
gerne i Danmark – herunder også storkøkkener i foodservicesektoren.  

 

 

”De første danske økologiske opdrætsfisk lanceres i KBH med ministerdeltagelse – efteråret 2005” 

Foto: Dansk Akvakultur  

 

1. Nyhedsværdi 

Nyhedsværdien for økologiske fisk og skaldyr har været stor, da det var første gang, der gennemførtes en 
koordineret generisk informationskampagne for økologiske fisk og skaldyr og relaterede produkter deraf i 
Danmark og i udlandet. 

I en rapport kaldet ”Vurdering af markedsudsigterne for akvakulturproduktion i Danmark” – udarbejdet for 
FødevareErhverv af DTU-Aqua, Gemba Seafood Consulting A/S og Fødevareøkonomisk Institut i december 
2008, findes der bl.a. følgende konklusion hvad angår potentialet for lanceringen af de danske økologiske 
opdrætsfisk i Danmark og i udlandet: 

(side 5) ”Økologiske udgaver af de traditionelle produkter indtager en anden rolle hos det forbrugersegment, der 
er beskrevet som værende søgende og udforskende. Økologiske portionsørreder har tilsyneladende et godt mar-
kedspotentiale i både Tyskland og England. Der er endnu ikke fremstillet store økologiske ørreder, men flere dan-
ske producenter har udtrykt stor interesse for at etablere en sådan produktion”. 
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og videre i samme rapport på side 7: 

Små ørreder: ”Det mest lovende område er produktion af små økologiske ørreder, hvor der er mulighed for at 
forøge markedsandelen uden at det medfører et prisfald. De mest oplagte markeder er Tyskland og England samt 
hjemmemarkedet. Ved ikrafttræden af EU’s nye økologiforordning vil der være yderligere muligheder for at pro-
ducere under et andet regelsæt end det danske Ø-mærkes regelsæt. De nuværende gennemsnitspriser for økologi-
ske små ørreder er ca. 75 % højere end for konventionelle små ørreder. Denne prisforskel forventes at blive ind-
snævret, men vil stadig være betragtelig/attraktiv” 

Store ørreder: ” Den mest lovende mulighed er opdræt af store økologiske ørreder. Det vil være positivt, at der 
fremstilles økologiske fisk i de danske havbrug, både over for forbrugerne og myndighederne.” 

Det var forventningen, at gennemførelsen af indeværende projekt med tilhørende aktiviteter ville kunne ud-
gøre det første generiske tiltag mod seriøs lancering af de danske økologiske opdrætsfisk over for forbru-
gerne i ind- og udland.  

 

 

”Store økologiske regnbueørreder – fersk eller røget – begge dele kan leveres fra landets første økologiske 
havbrug ved Bisserup tæt ved Skælskør (omlagt til økologi i 2010)” 

Foto: Bisserup Havbrug. 

 

3.0 FORMÅL 
Formålet med projektet har været følgende: 

Via en generisk informationskampagne at fremme kendskabet til økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktu-
elle relevante produkter herfra, blandt en række forskellige udvalgte relevante forbrugergrupper i ind- og 
udland.  

En særlig vinkel på dette kendskab bliver spørgsmålet: ”Hvad man som forbruger bidrager til ved at vælge 
en dansk økologisk opdrætsfisk til aftensmaden” – herunder ikke blot at spise sund fisk med stort indhold af 
omega-3 fedtsyrer, men også mindre miljøpåvirkning, bedre produktsikkerhed, bedre fiskehelse og et mindre 
og mere bæredygtigt ressourceforbrug på det økologiske fiskeopdrætsanlæg og endelig en relativ mindre 
CO2-udledning til atmosfæren. 

Hertil kommer en særlig orientering om den nye EU-forordning, der den 1. juli 2010 erstatter det danske re-
gelsæt for økologisk akvakulturproduktion i Danmark. 
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4.0 ORGANISATION 
Projektet blev udført af en projektgruppe bestående af: 

 

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

Projektkonsulenterne – Per Henrik Hansen, Peder Hougaard, Dorte Ruge 

MAA.C – Malene Aaris (Bio Aus Dänemark) 

Kostkompagniet ApS - Birgitte Escherich (kun i projektets opstart)  

 

Projektet er fulgt af en styregruppe, med følgende sammensætning:  

 

Erling Larsen DTU – Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer 

Cecilie R. Larsen   Fødevarestyrelsen, Fødevareregion Vejle, Veterinær Syd, Akvakultur 

Aage Dissing Økologisk Landsforening 

Karsten Kjærsgaard Økologisk Landsforening (afløste Aage Dissing i 2012)  

Niels Nørskov Landscentret – Sektion for Økologi 

Dragan Sljivic Danmarks Fiskehandlere (Tidligere indehaver af ”Fisk & Vildt” i Silkeborg) 

Niels Ole Andersen Skravad Mølle Dambrug (økologisk dambruger) 

Villy J. Larsen  Dansk Akvakultur 

Med øvrig deltagelse af:  Marianne Sneftrup Dansk Akvakultur (regnskabschef) 
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5.0 Metoder og resultater 
 

 
5.1 Udarbejdelse af relevante materialer  

 

Hjemmeside: 

Kort efter projektets opstart etableredes projekthjemmesiden www.okofisk.dk. En hjemmeside der lø-
bende er blevet vedligeholdt og opdateret i projektperioden.  

Hjemmesiden har været et vigtigt formidlingsværktøj og bindepunkt for projektet. De løbende begivenhe-
der, der har fundet sted og de resultater, som løbende er blevet realiseret, er blevet præsenteret for in-
teresserede via hjemmesiden. 

Efter projektets afslutning vil hjemmesiden forsøges videreført, da hjemmesiden er blevet et kendt sted at 
finde basisviden og nyheder omkring danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf blandt for-
brugerne. Hertil kommer, at hovedparten af alle de info-materialer, der er udarbejdet som et led i pro-
jektet henviser til selvsamme hjemmeside, hvorfor en fortsættelse af driften af denne hjemmeside vil være 
særdeles givtigt for den fortsatte udbredelse af viden om danske økologiske fisk og skaldyr og produk-
ter deraf.  

 

Artikler: 

Der blev udarbejdet en række relevante artikler med historier om de danske økologiske fisk og skaldyr 
og produkter deraf. De resulterende artikler har bl.a. været trykt i faglige tidsskrifter som: 

- Kantinen 
- Scandinavian Food & Drink  
- Fiskehandleren 
- Københavns Madhus – Nyhedsbrev 
- Dansk Akvakultur – Nyhedsbrev 
- Visitor 
- Naturvejlederen 
- Grøn Hverdag 

Men også i mere generelle nyhedsmedier som: 

- Økologi & Erhverv 
- diverse lokale, regionale og landsdækkende aviser  

Og endelig omtale i udenlandske medier i forbindelse med markedsfremstød på eksportmarkederne: 

- Organic and Wellness News 
- Lebensmittel Zeitung 
- BIOwelt 

Eksempler på artikler findes i bilag-5 

De udarbejdede artikler har været medvirkende til at udbrede kendskabet til dansk økologisk opdræt af 
fisk og skaldyr og relaterede produkter derfra. 
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Pressemeddelelser: 

Der blev udarbejdet en række relevante pressemeddelelser med historier om de danske økologiske fisk 
og skaldyr og produkter deraf. Disse pressemeddelelser blev primært udarbejdet og udsendt, når der 
var sket særligt skelsættende tiltag omkring udviklingen af dansk økologisk opdræt af fisk og skaldyr så 
som: 

- Omlægning af landets første økologiske havbrug 

- Omlægning af landets første økologiske linemuslingeanlæg 

- Omlægning af landets første økologiske avlsdambrug 

- Danske økologiske fisk og skaldyrs fremvisning og deltagelse med generisk stand på Biofach- 
messen  

Projektets pressemeddelelser blev normalt udsendt til et meget bredt antal af landets medier – herunder 
TV- og radiokanaler, aviser, hjemmesider, sociale medier på internettet mv.  

Eksempler på disse pressemeddelelser findes i bilag-6 

De udarbejdede pressemeddelelser har været medvirkende til at udbrede kendskabet til dansk økolo-
gisk opdræt af fisk og skaldyr og relaterede produkter derfra. 

 

Planchevæg: 

Der blev udarbejdet en transportabel planchevæg med foto og tekst om danske økologiske opdrætsfisk 
og produkter derfra. Planchevæggen var først og fremmest tænkt som en anvendelig baggrundsvæg til 
brug ved flere af de udstillinger og messer mv., som var planlagt til afvikling gennem projektperioden. 

Planchevæggen blev flittigt anvendt gennem projektperioden – særligt ved indendørs arrangementer 
som på nedenstående foto, der er fra et økologisk marked hos Københavns Madhus (2010). 

 

Foto: Per Henrik Hansen, Projektkonsulenterne 

 

Roll-up plancher: 

Der blev udarbejdet to forskellige udgaver (en udgave med røget øko-forel og en udgave med fersk 
økologisk ørred fra havbrug) af de såkaldte ”roll-up plancher”, der er mindre plancher, som lettere lader 
sig adskille og transportere end den ovenfornævnte planchevæg. 
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Roll-up plancherne var tænkt som lettere plancher til brug ved mindre udstillinger og messer mv., som var 
planlagt til afvikling gennem projektperioden.  

Roll-up plancherne blev ligeledes flittigt anvendt gennem hele projektforløbet. På nedenstående foto ses 
roll-up plancherne anvendt som sideplancher på en samlet udendørs stand i forbindelse med et (vindstille) 
høstmarked i Den økologiske have i Odder (2010) 

 

Foto: Per Henrik Hansen, Projektkonsulenterne 

 

Info-pjecer: 

Der blev udarbejdet informationspjecer om henholdsvis dansk økologisk fiskeopdræt og dansk økologisk 
opdræt af blåmuslinger på line.  

Begge pjecer blev trykt i mange tusinde eksemplarer og uddelt i forbindelse med info-møder, udstillin-
ger, messer etc., ligesom de rundhåndet blev fordelt til videreuddeling til de økologiske fiskeopdrættere 
og diverse virksomheder med produkter af økologiske fisk og skaldyr i porteføljen. Ja kort sagt: Til alle 
de mulige steder man kunne forstille sig, at pjecerne ville kunne gøre nytte: At informere interessen-
ter/forbrugere om de danske økologiske fisk og skaldyr og produkter herfra. 

 

Eksempler på info-pjecer – økologiske fisk og skaldyr 
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Plakater: 

Der blev udarbejdet plakater med fotos og kortfattede oplysninger om økologiske fisk og skaldyr.  

Plakaterne var først og fremmest tænkt til brug i fiskehandler, røgerier mv., som gerne ville have et kort-
fattet oplysende PR-materiale til at hænge i butikkerne. På den måde kunne de medarbejdere i butik-
kerne som ikke var klædt særligt på til at orientere konkret om, ”hvad økologiske fisk og skaldyr egentlig 
er for en størrelse”, let henvise til plakaten og de argumenter, som fremgår heraf. 

 

Eksempel på plakat – økologiske fisk  

 

DVD film (3 min. og 12 min. version): 

Allerede i projektets første måneder blev der gennemført filmoptagelser til brug ved udarbejdelsen af 
en DVD-film om dansk økologisk fiskeopdræt. Disse optagelser blev til filmen ”Øko….hvad for en fisk”, 
som blev udarbejdet i en kort 3 min. version og en længere 12. min. version. 

Den korte version blev primært anvendt som baggrundsfilm på udstillinger, messer etc. og som bag-
grundsfilm hos flere af de danske fiskebutikker, der i løbet af projektperioden fik interesse for forhand-
ling af danske økologiske fisk og skaldyr. 

Den lange version indeholder væsentlig flere informationer om, ”hvad økologisk fiskeopdræt egentlig går 
ud på”, regler etc. Denne version er primært blevet anvendt i forbindelse med gennemførelsen af projek-
tets informationsdage, kursusaktiviteter mv. Hertil kommer, at den lange version af filmen i 2011 blev lagt 
ud på ”YouTube” og ”Facebook” med masser af links til relevante hjemmesider med økologiske temaer. 
Resultatet blev, at filmen ved projektets afslutning – altså efter ca. 2 år på de såkaldte ”sociale medier” 
- har været afspillet knap 10.000 gange!   
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Gill-tags: 

Ved projektets opstart havde flere af de økologiske fiskeopdrættere ytret ønske om at kunne mærke de 
enkelte økologiske opdrætsfisk med såkaldte ”gill-tags” med økologi-mærke (mærker med det røde Ø, 
som kan hæftes i fiskenes gæller), for på den måde at sikre bedst mulig signalværdi /forbrugeroplysning 
i forbindelse med salg af de økologiske fisk og produkter (særligt de ferske eller røgede hele fisk) deraf 
i eksempelvis fiskebutikkerne. 

Ideen var kendt fra lanceringen af andre økologiske produkter i Danmark, ligesom erhvervets konsulent 
havde hjembragt fotografiske eksempler herpå fra et besøg på Biofach-messen i Nürnberg i 2009: 

 

”Græske økologiske seabars (Dorade) og seabream med gill-tags (Naturland) – Biofach messen, Tysk-
land, 2009” 

Foto: Dansk Akvakultur, Villy J. Larsen 

 

 

”Danske økologiske opdrætsørreder med gill-tags, 2012” 

Foto: Fiskehuset - Thisted  

 

I løbet af projektet har forskellige producenter, forhandlere etc. af danske økologiske opdrætsfisk og 
skaldyr fået fremsendt en passende mængde af de fremstillede gill-tags med henblik på afprøvning af 
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disse på de økologiske produkter af fisk og skaldyr – både hvad angår håndtering, udformning og ef-
fekt. 

Tilbagemeldingerne har været forskellige – men tendensen har været i retning af følgende: 

Håndtering: De fremstillede gill-tags var besværlige at påsætte de enkelte fisk. Mange fremsatte ønsker 
om udarbejdelse af en variant, der kunne stikkes ned i de udstillede fisk/filletter i stedet for at skulle på-
sættes fiskenes gæller med tråd. Alternativ anvendelse af mærkerne var at disse blev lagt i poser med 
øko-fisk før vakuumpakning. 

Udformning: OK fra alle sider 

Effekt: STOR effekt hos alle fiskehandlere, da forbrugerne ved indkøb af fisk eller fiskeprodukter med 
eksempelvis det røde Ø-mærke på de enkelte produkter på bedste vis kan se, at der er tale om økologi-
ske produkter. Dette er særligt vigtigt i fiskebutikkerne, hvor der normalt findes mange ikke-økologiske 
fisk og fiskeprodukter i disse forretningers sortiment – og foreløbigt kun få produkter af økologisk op-
drættede fisk og skaldyr.  

 

Opskriftshæfte: 

Der blev udarbejdet et opskriftshæfte, som foruden 10 spændende opskrifter indeholdt dels en overord-
net beskrivelse af reglerne for økologisk opdræt af fisk og skaldyr, eksempler på udtalelser fra private 
forbrugere såvel som fra personale og indehavere af danske storkøkkener og restauranter, henvisning til 
hjemmesiden www.okofisk.dk mv. 

Opskriftshæftet blev trykt og uddelt i 25.000 eksemplarer. Og er siden genoptrykt.  

Hertil kommer at opskriftshæftet blev lagt ud på hjemmesiden www.okofisk.dk og linket til en lang række 
forskellige relevante hjemmesider.    

 

Der er modtaget et hav af positive tilbagemeldinger på opskriftshæftet. Hæftet har uden tvivl været 
stærkt medvirkende til at mange danske forbrugere har fået lyst og inspiration til at prøve de økologiske 
fisk og skaldyr. 
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Undervisningsmateriale: 

Der er løbende blevet udarbejdet forskelligt undervisningsmateriale om dansk økologisk opdræt af fisk 
og skaldyr og produkter derfra, til brug ved diverse informationsmøder og arrangementer, der er blevet 
afholdt som en del af projektet.  

Undervisningsmaterialet blev fra gang til gang tilpasset de forskellige grupper af modtagere som ud-
gjorde deltagerne på de enkelte møder. Mange af de anvendte Power Point præsentationer, som ud-
gjorde materialet, var dog gengangere fra gang til gang – eksempelvis materiale, som orienterede om, 
hvordan reglerne i det økologiske regelsæt for akvakultur normalt kan deles ind i grupperne: Dyrevel-
færd, miljø, ressourceforbrug og forbrugersikkerhed.  

I bilag-7 findes et eksempel på undervisningsmateriale, som blev udarbejdet og anvendt i forbindelse 
med et informationsarrangement for deltagere på Økologisk Landsforenings generalforsamling i 2013 i 
Horsens. 

   

5.2 Gennemførelse af udstillinger, markeder og messer  
 
Et væsentligt led i projektet var deltagelsen i en række udstillinger, markeder og messer – typisk med en 
generisk stand med smagsprøver på økologiske fisk og/eller skaldyr, uddeling af info-pjecer og op-
skriftshæfter mv. 
 
I bilag 8 findes en oversigt over de forskellige udstillinger, markeder og messer som projektet har delta-
get i henover projektperioden (2009 – 2013). Som det fremgår af bilaget, blev det til ikke mindre end 
28 arrangementer fordelt ud over hele landet. Deltagelsen i disse arrangementer har været meget kraf-
tig medvirkende til at sætte økologiske fisk og skaldyr på dagsorden blandt de danske forbrugere. 
 
Det anslås, at ikke færre end 186.000 danskere har besøgt en eller flere af ovennævnte stande.  

  
 
 

5.3 Gennemførelse af info-kurser/arrangementer  
 
Et andet væsentlig led i projektet var gennemførelsen af en række info-kurser/arrangementer for for-
skellige interessentgrupper, forbrugergrupper etc. – typisk gennemført som et foredrag med smagsprø-
ver på økologiske fisk og/eller skaldyr, uddeling af info-pjecer og opskriftshæfter mv. 
 
I bilag 9 findes en oversigt over de forskellige kurser/arrangementer som projektet har gennemført i 
projektperioden (2009 – 2013). Som det fremgår af bilaget, blev det til ikke mindre end 20 arrange-
menter. Gennemførslen af disse arrangementer har været meget kraftig medvirkende til at sætte økolo-
giske fisk og skaldyr på dagsorden blandt en større gruppe af nøglepersoner (Gate-keepers) – eksem-
pelvis:  

- økologisk Landsforenings bestyrelse og medarbejdere 
- Dyrenes beskyttelse 
- grupper af konventionelle opdrættere af fisk og skaldyr med interesse i omlægning til økologi 
- grupper af køkkenpersonale fra storkøkkener 
- grupper af konsulenter med omlægning af storkøkkener til økologi som speciale 
- elever på Kalø Økologiske landbrugsskole 
- grupper af personale fra udvalgte restauranter med økologi etc. 

 
Det anslås, at ikke færre end 620 nøglepersoner har deltaget i et eller flere af disse arrangementer.  
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5.4 Deltagelse i Biofach-messer 
 
Et tredje væsentlig led i projektet var deltagelsen i hele 4 års Biofach-messe i Nürnberg i det sydlige 
Tyskland. Biofach-messen er Europas største økologiske fødevaremesse med mere end 2500 udstillere og 
mere end 50.000 besøgende over 3 – 4 dage. 
 
Deltagelsen blev gennemført i samarbejde med henholdsvis Bio Aus Dänemark (Malene Aaris) i 2010 og 
2011 og Økologisk Landsforening/Landbrug & Fødevarer (Organic Denmark) i 2012 og 2013.  
Typisk bestod deltagelsen af en generisk stand med orientering om produktion af økologiske fisk og skal-
dyr i Danmark samt præsentation af tilgængelige produkter deraf på eksportmarkedet. 
 
Deltagelsen i disse arrangementer har været meget kraftig medvirkende til opstart og udvidelse af ek-
sporten af økologiske fisk og skaldyr til en række europæiske lande – herunder: Tyskland, Schweiz, Øst-
rig, Italien m.fl. 
 
At denne indsats har været særlig vigtig for udviklingen i produktion og afsætning af danske økologiske 
fisk og -skaldyr og produkter ses blandt andet af, at det ved projektafslutning anslås at ca. 90 % af den 
danske produktion af økologiske fisk og skaldyr (svarende til ca. 500 tons øko-fisk ab dambrug), afsæt-
tes på eksportmarkederne – med Tyskland som hovedaftagerland.   
 
 

 

 

”Generisk stand med info om danske økologiske opdrætsfisk og skaldyr på Biofach-messen i Tyskland, 
2011” 

Foto: Bio Aus Dänemark, Malene Aaris 
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6.0 KONKLUSION 
 

Projektets formål har været, via en generisk informationskampagne, at fremme kendskabet til økologisk op-
dræt af fisk og skaldyr i Danmark og aktuelle relevante produkter herfra, blandt en række forskellige ud-
valgte relevante forbrugergrupper i ind- og udland. En særlig vinkel på dette kendskab bliver spørgsmålet: 
”Hvad man som forbruger bidrager til ved at vælge en dansk økologisk opdrætsfisk til aftensmaden” – herun-
der ikke blot at spise sund fisk med stort indhold af omega-3 fedtsyrer, men også mindre miljøpåvirkning, 
bedre produktsikkerhed, bedre fiskehelse og et mindre og mere bæredygtigt ressourceforbrug på det økolo-
giske fiskeopdrætsanlæg og endelig en relativ mindre CO2-udledning til atmosfæren. Hertil kom en særlig 
orientering om den nye EU-forordning, der den 1. juli 2010 erstatter det danske regelsæt for økologisk akva-
kulturproduktion i Danmark. 

Det konkluderes, at gennemførelsen af indeværende projekt har været banebrydende for såvel udviklin-
gen af antallet af økologiske akvakulturanlæg i Danmark som udviklingen i antallet af produkter med 
økologiske akvakulturingredienser og afsætningen af samme produkter såvel i Danmark som i udlandet.  

Dette kan siges med stor sikkerhed, da der i projektperioden ikke har været gennemført andre tilsva-
rende udviklingstiltag på området for økologiske opdrætsfisk og -skaldyr. Dette projekts gennemførelse 
har dermed i høj grad medvirket til en udvikling af danske forbrugeres forståelse for, hvad økologisk fisk 
og skaldyr eksempelvis indebærer, en udvikling af et nyt dansk marked for eksport af økologiske fisk og 
skaldyr, samt en udvikling af et dansk hjemmemarked for økologiske fisk og skaldyr.  

Særlig vigtig for udvikling af afsætningen i Danmark har været afholdelsen af et større antal informati-
onsmøder, hvor økologisk opdræt af fisk og skaldyr er blevet præsenteret og drøftet med såvel nuvæ-
rende og kommende økologiske opdrættere af fisk og skaldyr (information af producenter) som udvalgte 
forbrugergrupper (information til mulige aftagere og interessenter). Herved er økologisk akvakultur med 
sit bidrag via særlige regler til forbedring af eksempelvis sundhed (Omega-3 fedtsyrer m.v.), miljøpå-
virkning, ressourceforbrug, fiskevelfærd og klimapåvirkning blevet præsenteret helt konkret over for en 
række forskellige relevante interessentgrupper. Deltagerne er herved samtidig blevet klædt på til også 
selv at kunne videreformidle emnet til venner og bekendte med samme interesse. 

 

Status ved projektets opstart – ultimo 2009:   

- I Danmark fandtes 3 økologiske ferskvandsdambrug med et samlet årligt tilladt foderforbrug på 
ca. (8 + 8 + 36) 52 tons, hvilket igen svarede til en årlig produktion af spisefisk ab dambrug på 
52 tons. 

- Kun ferskvandsdambrug var godkendt til økologisk produktion – ingen havbrug eller linemuslinge-
anlæg 

- En af de væsentligste barrierer for udvikling af den økologiske akvakultur i Danmark blev vurde-
ret at være manglende viden om segmentet, reglerne og produkterne derfra – tilsvarende mang-
lende afsætning og dårligt udviklede distributionskanaler 

- De økologiske opdrætsfisk, som var på markedet, blev stort set udelukkende solgt som fersk fisk 
direkte fra de økologiske dambrug, der alle befandt sig i Jylland 

- Kun ganske få danske restauranter havde økologiske fisk på menuen 
- Der fandtes stort set ingen økologiske fisk i de danske detailbutikker 
- Kun ganske få danskere havde hørt om økologisk fisk – og endnu færre havde smagt én! 
- Der havde kun været solgt få økologiske fiskeprodukter i udlandet 
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- Der havde ikke været gennemført egentlige markedsfremstød for produkter med danske økologi-
ske fisk og skaldyr i udlandet 

 

Status efter projektets gennemførelse (ultimo 2013): 

- Ved projektets afslutning findes der i Danmark 10 økologisk godkendte ferskvandsdambrug med 
et samlet årligt tilladt foderforbrug på ca. 700 tons, hvilket svarer til en årlig produktion af spi-
sefisk ab dambrug på 700 tons (13 gange større produktion end udgangspunktet!).  

- Den danske produktion af økologiske opdrætsørred vurderes at være Europas 2. største – i 2013 
kun overgået af den økologiske ørredproduktion i Frankrig. 

- Ud over ferskvandsdambrug, som er godkendt til økologisk produktion, findes nu også danske 
økologiske havbrug, økologiske linemuslingeanlæg – ligesom de første danske økologiske tangan-
læg og økologiske krebsebrug forventes godkendt i 2014. 

- Ved projektets afslutning oplever erhvervets konsulent venteliste for udarbejdelse af ansøgninger 
om omlægning af akvakulturanlæg til økologisk produktion. 

- De økologiske opdrætsfisk, som er på markedet, udbydes/distribueres nu på en lang række må-
der: Direkte fra anlæg, via grossister, via fiskehandlere og røgerier, via detailbutikker m.v. 

- De økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf afsættes i såvel Danmark som i udlandet   
- Over 100 danske restauranter havde økologiske fisk på menuen (periodisk eller kontinuerlig) i 

2013! 
- Der findes økologiske fisk og skaldyr i danske detailbutikker overalt i landet – dog med hoved-

vægten på Københavnsområdet 
- Flertallet af danskere har hørt om økologiske fisk og skaldyr – og mange har smagt dem! 
- ca. 90 % af den danske produktion af økologiske fisk (ca. 500 tons i 2013) afsættes på eksport-

markederne   
- fire år i træk har der været gennemført egentlige markedsfremstød for produkter med danske 

økologiske fisk og skaldyr i udlandet – og med stor succes! Som tidskriftet Foodculture (Landbrug 
& Fødevarer) skrev i forbindelse med Biofach-messen i februar 2013: ”Danske økofisk hitter i ud-
landet”  
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6.0 PERSPEKTIV 
 

Gennemførslen af indeværende projekt har afsætningsmæssigt og markedsudviklingsmæssigt væ-
ret afgørende for det kæmpe ryk, som den danske produktion af økologisk opdrættede fisk og 
skaldyr har kunnet noteres for i perioden 2009 til 2013.  

Dette fremgår af følgende figur, der viser, hvordan stadig flere anlæg har valgt den økologiske 
vej i de seneste år, og samtidig at denne udvikling er kraftigt stigende. Forsætter denne udvikling 
som forventet, vil den danske produktion af økologisk opdrætsørred være nr. 1 i Europa allerede i 
løbet af 2014! Det samme vil kunne gøre sig gældende for den danske produktion af økologiske 
blåmuslinger på line! 

 

Kilde: Dansk Akvakultur, Villy J. Larsen  

 

Hjemmemarkedet: 

Det danske hjemmemarked for økologiske fisk og skaldyr har haft en langsom opstart, siden den 
første økologiske fisk blev lanceret i 2005, men en række af de tiltag, som er gennemført i dette 
projekt, har bevirket en støt stigende efterspørgsel på økologiske fisk og skaldyr fra de danske 
forbrugere. 

En særlig problemstilling, som er oplevet i projektperioden, har været det faktum, at ikke-økologi-
ske ”vilde fisk” har haft en særlig status i regelsættet for ”det økologiske spisemærke”. Her tælles 
”de vilde fisk” ikke med i det økologiske regnskab for et køkken med det økologiske spisemærke. 
Konsekvensen af dette kan blandt andet opleves ved, at man i dag ser en række restauranter med 
det økologiske spisemærke reklamere med en masse økologiske retter på menukortet. På samme 
menukort kan forbrugeren finde både torsk, hellefisk, jomfruhummer mv. – alle ”vilde fisk” (eller 
skaldyr), der ikke er økologisk godkendte, idet der ikke findes et regelsæt for økologiske vilde fisk 
– og dermed heller ikke nogen myndighedskontrol derfor. 

Mange storkøkkener med det økologiske spisemærke, som kunne have været et stort og interessant 
afsætningssegment for danske økologiske fisk og skaldyr, vælger altså som en konsekvens af det 
nuværende regelsæt for det økologiske spisemærke at anvende ikke-økologiske vilde fisk i stedet 
for de økologiske opdrætsfisk og skaldyr, da regelsættet for det økologiske spisemærke giver dem 
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mulighed herfor. Hvis disse regler blev ændret – eksempelvis med en regel om at ”alle de opdræt-
tede fisk og skaldyr, som anvendes i køkkenet skal være økologisk godkendte, hvis de findes på 
markedet”, ville de danske storkøkkener med det økologiske spisemærke i skrivende stund kunne 
aftage en stor del af de økologiske fisk og skaldyr som produceres i Danmark. I så fald ville det 
økologiske spisemærke kunne blive et særdeles vigtigt redskab til brug i afsætningen af danske 
økologiske fisk og skaldyr – en situation som ville kunne bevirke at endnu flere af de danske kon-
ventionelle opdrættere af fisk og skaldyr ville kunne blive fristet til at omlægge til økologisk pro-
duktion. Som situationen er nu, aftager de danske storkøkkener med det økologiske spisemærke kun 
ganske få tons økologiske fisk og skaldyr på årsbasis. Hovedparten af de økologiske fisk og skal-
dyr, der produceres i Danmark, sælges via detail til de danske privatforbrugere eller til udlandet. 

 

Eksportmarkedet: 

Med en fortsat indsats på relevante (økologiske) fødevaremesser på de vigtigste aftager-marke-
der i udlandet forventes en fortsat yderst positiv udvikling for eksporten af produkter med danske 
økologiske fisk og skaldyr. 

Danske økologiske fisk og skaldyr hitter i den grad på de europæiske markeder og årsagerne til 
dette er mangfoldige. Men når et dansk ørredslagteri/røgeri som eksempelvis Danforel i Grind-
sted, der allerede har stor succes med eksport af konventionelle ørredfileter til eksempelvis Tysk-
land, vælger at udbygge sortimentet med en økologisk variant, så er der jo tale om en virksomhed, 
der allerede har en række spidskompetencer udi eksporten.  

 

Ønske om særlige puljer af projektmidler til udvikling af økologisk akvakultur, produkter deraf og 
ikke mindst afsætning af disse: 

Det anbefales, at der etableres relevante målrettede puljer med midler til afsætning og produkt-
udvikling, som særligt økologiske akvakulturprodukter vil kunne ansøge om midler fra til gennemfø-
relse af ovennævnte indsatsområder. I skrivende stund er det ikke muligt for produkter med økolo-
giske fisk og skaldyr at ansøge om støtte til eksempelvis informations- og afsætningsprojekter via 
de såkaldte ”Økologifremmemidler”.  

De puljer, det konkret er muligt at ansøge om projektmidler fra, er i skrivende stund fra Den Euro-
pæiske Fiskerifond. Fonden har dog ingen særlige ”kasser”, der er prioriteret økologiske fisk og 
skaldyr, hvorfor projekter med fokus på økologiske fisk og skaldyr må ansøge i de samme puljer 
som de konventionelle produkter med fisk og skaldyr. Dette er meget forskelligt fra situationen for 
økologiske landbrugsprodukter, der som bekendt har sine egne puljer – som er prioriteret mod øko-
logiske produktioner og produkter. 

Alternativt kunne det være ønskværdigt, om der kunne genetableres en ordning som Innovationslo-
ven, der – som det har været tilfældet med indeværende projekt – havde mulighed for at kunne 
finansiere udviklingsprojekter, der omhandlede såvel økologiske landbrugsprodukter som økologi-
ske fisk og skaldyr. 
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BILAG 1: 

 

Dansk Akvakulturs strategi for udvikling af økologisk fiskeopdræt i Danmark 

(Godkendt af DA’s bestyrelse på møde den 23. februar 2009) 

Målsætning 

At udvikle og udbygge økologisk fiskeopdræt til et lønsomt og betydende segment inden for dansk 
akvakultur. 

Mål for 2018 

1. Mindst 10 % af produktionen (5.000 tons på landbaserede anlæg og 5.000 tons i havbrug) 
skal være økologisk 

2. Eksportandel heraf på mindst 50 % 
3. Der opdrættes mindst tre forskellige økologiske arter 
4. Den samlede forskningsindsats i økologi er på mindst 3 % af primæromsætningen 
5. Senest i 2009 er der etableret et fælles europæisk regelsæt 
6. Danmark er EU’s førende producent af økologisk fiskefoder 

 

SWOT (2009) 

 

Styrker 

 

Svagheder 

Erfaring med økologisk produktion gennem en år-
række 

Brancheforening som dækker hele værdikæden 

God logistik og nem adgang til EU’s markeder 

Etableret støtte via Fiskerifonden 

Lille kritisk masse (forsyningssikkerhed, sårbar-
hed,..) 

Højt omkostningsniveau 

Få ressourcer til ”udvikling” 

Lavt produktkendskab blandt forbrugerne 

Få produkter med økologiske opdrætsfisk 

 

Muligheder 

 

Trusler 

Stigende efterspørgsel/stor forbruger interesse 

Positiv mediedækning (image/profilering)  

”Spinoff” effekt fra økologiske projekter til det 
konventionelle erhverv    

EU-regelsæt for økologisk akvakultur åbner for 
lettere eksport af danske økologiske opdrætsfi-
skeprodukter 

EU-regelsæt for økologisk akvakultur åbner for 
lettere import af udenlandske økologiske op-
drætsfiskeprodukter 

For lav betalingsvillighed hos forbrugerne 
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Strategier 

Produktionsudvikling 

- Sikre politisk goodwill og nødvendige regelrammer 
- Fastholde støtteordninger til omlægning, evt. under EFF 
- Nemmere adgang til omlægning gennem kurser og nemmere adgang til viden 

 

Markedsudvikling 

- Gennemførelse af PR aktiviteter i primært Danmark og Tyskland - men også øvrige udland 
- Udarbejdelse af relevant markedsføringsmateriale – herunder opskrifter, info-pjecer mv. 
- Promovering og formidling gennem hjemmeside, artikler, indlæg m.m. 
- Tilpasning og udvikling af produktudbud  

 

Struktur/ressourcer 

- Etablering af ERFA gruppe for økologiske fiskeopdrættere, herunder talsmand for disse opdræt-
tere 

- Etablering af intern ressource gruppe (økologiudvalg) med repræsentanter fra hele værdikæden 
- Etablering af relevante projekter i regi af fx EFF eller innovationsloven. 

 

Dansk Akvakulturs Økologiudvalg vurderer, at ovenstående strategi medfører et behov for gennemførsel 
af følgende udviklingsaktiviteter (projekter) over de kommende 3 – 5 år: 

 

- tilpasning af drift fra danske øko-regler til drift efter kommende EU-øko-regler 

- iværksættelse af markedsudviklingsaktiviteter (indland / udland) 

- iværksættelse af produktudviklingsaktiviteter 

- fortsat omlægning af anlæg (dambrug – men også havbrug) 

- løbende gennemførsel af mindre udviklingsprojekter (græsrodsprojekter) med henblik på 

fortsat udvikling af økologiske metoder og ideer på de omlagte økologiske fiskeopdrætsan-

læg 
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BILAG 2: 
 
Oversigt over omlagte danske økologiske opdrætsanlæg – fisk og skaldyr (31.12.2013): 
 
Danske økologiske dambrug: 
Skravad mølle Dambrug (8,5 tons/år) 
V/ Niels Ole Andersen  
Skolegade 21 
9632 Møldrup 
Tlf.: 86-691066 
Skravadfiskepark@mail.dk 
 
Todbøl Dambrug (36 tons/år)    
v/ Klaus Futtrup 
Mosevej 89 
7752 Snedsted 
Tlf.: 97-934880 
amkjeldgaard@ofir.dk 
Hjemmeside: www.todbøl-dambrug.dk 
 
Sejbæk Dambrug  (68 tons/år)   
v/ Herman Lyhne Jensen 
Nørrehedevej 15, Sjørup 
8800 Viborg 
Tlf: 97-548218 
Mobil: 2066-0421 
 
Sdr. Karstoft Dambrug (145 tons/år) 
v/ Chr. R. Jørgensen 
Skjernvej 119 
6933 Kibæk 
Tlf: 97-196767 
kaerhede@mail.tele.dk 
 
Skillingbro Dambrug  (8 tons/år)   
v/Niels Moes 
Røde Møllevej 18 
9520 Skørping 
Tlf.: 98-375200  
niels@moes.dk 
 
Åbro Dambrug (150 tons/år) 
v/ Chr. R. Jørgensen 
Skjernvej 119 
6933 Kibæk 
Tlf: 97-196767 
kaerhede@mail.tele.dk 
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Piledal Dambrug (10 tons/år – avlsdambrug – ikke produktion og salg af spisefisk) 
v/ Haakon Jøker 
Dalen 16 
7183 Randbøldal 
Tlf: 75-883436 
 
Kidmosebæk Dambrug (50 tons/år) 
v/ Kjeld Jensen 
Dørslundvej 92 
7330 Brande 
Tlf: 2145-9783 
E-mail: kjeldjensen1@live.dk 
 
Harrildgaard Dambrug (186 tons/år) 
v/ Kjeld Jensen 
Dørslundvej 92 
7330 Brande 
Tlf: 2145-9783 
E-mail: kjeldjensen1@live.dk 
 
Hallesø Dambrug (46 tons/år) 
v/ Ove Ahlgreen 
Hallesøvej 5 
8766 Nr. Snede 
Tlf: 75-771216 
E-mail: oah@midtjysk-aqua.dk 
 
 
Danske økologiske Havbrug: 
 
Bisserup Havbrug (ca. 30 tons/år) 
v/ Lars Birger Nielsen 
Bisserup havnevej 39 
4243 Rude 
Tlf: 5545-9219 
E-mail: ac.lb@mail.dk 
 
Karrebæk Havbrug (ca. 200 tons/år) 
v/ Musholm A/S 
Strandvejen 101 
4281 Gørlev 
Tlf: 5885 9007 
E-mail: stj@musholm.com 
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Danske økologiske Linemuslingeanlæg: 
 
Villerslev Skaldyr (op til 200 tons/år) 
v/ Erling Høyer Pedersen 
Villerslevvej 9, Villerslev 
7755 Bedsted 
Mobil: 2213-9532 
Hjemmeside: www.villerslev-skaldyr.dk 
 
 
Ås Linemuslingeopdræt (op til 200 tons/år) 
v/ Henrik Bruun 
Stenhøjvej 11 
7950 Erslev 
Mobil: 2814-0671 
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BILAG 3: 
 

Oversigt over muligheder for køb af danske økologiske opdrætsfisk og skaldyr eller forarbejdede 

produkter heraf (31.12.13): 

Bemærk: Oversigten, som stammer fra hjemmesiden www.okofisk.dk opdateres løbende på hjemmesiden 

og vil derfor ikke kunne betragtes som en komplet oversigt.  

 

IRMA: Økologisk røget ørredfilet (Danforel), økologisk frossen fiskefars (Hanegal), økologisk røget laks, 

økologiske rejer, færdigretter med øko-laks eller øko-rejer. 

Kvickly: Økologisk frossen fiskefars (Hanegal), økologisk røget laks  

Flere ØKO-specialbutikker: Økologisk frossen fiskefars (Hanegal) 

 

 

 

  
  

Grosister – økologi (inkl. Økologiske fisk og skaldyr): 

HØRKRAM Foodservice 
Øst  
Hørkram Foodservice A/S 
Centervej 1 
4180 Sorø 
Tlf: +45 57 87 04 00 
Fax: +45 57 87 04 44 
salg-soro@hoka.dk  

 

Vest  
Hørkram Foodservice A/S 
Torshøjvej 59, Kolt 
8362 Hørning 
Tlf: +45 86 92 72 00 
Fax: +45 86 92 73 82 
salg-kolt@hoka.dk 

 
Fiskebutikker/specialbutikker: 

Fiskebutikken To’sk – Nørrebro, KBH:  www.tosk.dk 

Windsor Fisk – Frederiksberg, KBH: www.windsorfisk.dk 

Nørreport Fiskehus / Den vilde butik, Kultorvet, KBH: www.fiskehus.dk 

  

Bisserup Havbrugs røgeri 

v/ Lars Birger Nielsen 

Bisserup Havnevej 39 

4243 Bisserup/Rude  

Mobil: 2192-9719 

E-mail.: ac.lb@mail.dk 

Hjemmeside: www.bisserupfisk.dk 
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FISKEHUSET (levering via fragt overalt i DK - også til private, storkøkkener mv.) 
v/Lisbeth & Per Toft Jensen 
Havnen 31 
DK – 7700 Thisted 
Tlf.: + 45 97 92 09 86 
Fax: +45 97 92 08 86 
Hjemmeside: www.fiskehuset.dk 
eButik (for private kunder): www.fiskehuset.com 
(storkøkkener og restauranter ringer bare og bestiller) 
e-mail: info@fiskehuset.dk 

Sejbæk Dambrug & Røgeri  
v/Heidi Lyhne Frederiksen 
Sejbæk Dambrug, Nørrehedevej 15, Sjørup, 8800 Viborg 
Tlf.: 2991-3178 / 2066-0421 
Hjemmeside: www.sejbaekdambrug.dk 
e-mail: sejbaekdambrug@gmail.com 

Ålekisten - Klejtrup 
Brovej 14, Klejtrup 
9500 Hobro 
Att.: Kim Busted 
tlf.: 61 36 72 31 
Hjemmeside: www.aalekisten.dk 

 

Direkte fra følgende opdrætsanlæg:  
 
Skravad Mølle Dambrug (mellem Møldrup og Hobro) 
v/Niels Ole Andersen 
Skivevej 21 
9632 Møldrup 
tlf.: 86-691066 
e-mail: Skravadfiskepark@mail.dk 

 

Todbøl Dambrug 

v/ Klaus Futtrup 

Mosevej 89 

7752 Snedsted (syd for Thisted) 

tlf.: 97-934880 

e-mail: amkjeldgaard@ofir.dk 

Hjemmeside på: www.todbøl-dambrug.dk 

 

 Sejbæk Dambrug 

v/ Herman Lyhne Jensen 

Nørrehedevej 15, Sjørup 

8800 Viborg (vest for Viborg) 

Tlf.: 97-548218 

Mobil: 2066-0421 
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Bisserup Havbrug  

v/ Lars Birger Nielsen 

Bisserup Havnevej 39 

4243 Bisserup/Rude  

Mobil: 2192-9719 

E-mail.: ac.lb@mail.dk 

Hjemmeside: www.bisserupfisk.dk 

 

Villerslev Skaldyr (Økologiske linemuslinger og økologiske ørreder) 

v/ Erling Høyer Pedersen 

Villerslevvej 9, Villerslev 

7755 Bedsted 

Mobil: 2213-9532 

Hjemmeside: www.villerslev-skaldyr.dk 
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BILAG 4: 
 

Oversigt over udvalg af danske restauranter med øko-fisk/skaldyr på menuen kontinuerligt eller fra tid til 
anden (31.12.2013): 

Restaurant/catering By Hjemmeside Økologisk 
spisemærke 

? 

 Hovedstaden   

Biomio KBH www.biomio.dk Ja  
BioM KBH http://www.biom.dk Ja 
Cafe L’orange KBH www.cafelorange.dk Nej 
Che Fe KBH www.biotrattoria.dk Ja 
Fiskebaren KBH www.fiskebaren.dk Nej 
Fiskeriet KBH http://fiskeriet.dk Nej 
Gourmandiet  KBH www.gourmandiet.dk Ja 
Imakombo (Catering) KBH www.imakombo.com Nej 
Krogs Fiskerestaurant KBH www.krogs.dk Nej 
Le Sommelier KBH www.lesommelier.dk Nej 
Mandfreds & Vin (Ca-
tering) 

KBH http://manfreds.dk Nej 

Pilekælderen KBH www.pilekaelderen.dk Nej 
Piil & Co. KBH http://www.piil-co.dk Nej 
Restaurant Brdr. Price KBH www.brdr-price.dk Nej 
Restaurant Odd fellow 
Palæet 

KBH http://bredgade28.dk 
 

Nej 

Green Sushi KBH www.greensushi.dk Nej 
Restaurant Wohlert 
(Schæffergården) 

KBH www.schaeffergaarden.dk/restaurant 
 

Ja  

Skovshoved hotel KBH www.skovshovedhotel.dk Nej 
The Waters KBH http://thewaters.dk Nej 
Traktørstedet Grantof-
tegård 

KBH www.grantoftegaard.dk Ja 

    
 Øvrige Sjælland   
Bisserup Fiskebar Bisserup (Skæl-

skør) 
Tlf.: 5545-9179 
 

Nej 

Dragsholm Slot Hørve www.dragsholm-slot.dk Nej 
Pia Prehn (Catering) Præstø www.piaprehn.dk Ja 
Restaurant H. C. An-
dersen huset 

Asserbo/Liseleje www.hcandersen-huset.dk Nej 

Restaurant Piil & Co Klampenborg www.piil-co.dk Nej 
Restaurant Sletten Humlebæk http://sletten.dk Nej 
    
 Fyn   
Ledernes Konference-
center 

Odense www.ledernes-konferencecenter.dk 
 

Ja 

    
 Jylland   
Azzurra Aalborg www.azzurra.dk/nordkraft.dk Nej 
Cafe Conrad   Thisted www.cafeconrad.dk Nej 
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Corporate Cooking 
(Jyllands eneste 100% 
økologiske catering) 

Skanderborg www.corporatecooking.dk 
 

Rødt Ø 
mærke 

Restaurant Elverhøj   Them www.elver-hoj.dk Nej 
Fakkelgården Kruså www.fakkelgaarden.dk 

 
Nej 

Gram Slotskro Gram www.gramslot.dk Ja 
Halkær Kro Nibe info@halkaerkrokokken.dk Ja  
Hotel Thinggården Hurup – Thy http://hotelthinggaard.dk Nej 

 
Kongenshus Kro  Viborg www.kongenshushotel.dk Nej 

 
Jels Voldsted Jels www.jelsvoldsted.dk Nej 
Malling & Schmidt Århus www.mallingschmidt.dk Nej 
Pichardts Restauranter Svendborg 

Rudkøbing 
Tranekær 

www.housepichardt.dk Nej 

Restaurant Justesen Varde www.restaurantjustesen.dk Nej 
Restaurant Køb-
mandsgården 

Hurup www.restaurant-koebmandsgaar-
den.dk 

Nej 

Restaurant Mortens 
Kro 

Aalborg www.mortenskro.dk Nej 

Restaurant Slette-
strand 

Fjerritslev http://slettestrand.dk 
 

Nej 

Restaurant Vejlsøhus Silkeborg www.vejlsohus.dk Ja  
Skarrildhus Kibæk www.skarrildhus.dk Ja 
Svinkløv Badehotel Fjerritslev www.svinkloev-badehotel.dk Nej 
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BILAG 5: Eksempler på artikler med historier om de danske økologiske fisk og skaldyr og produkter 
deraf – udarbejdet som et led i projektet:  

”Scandinavion Food & Drink” (13.01.2012) 
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Når emner som økologi og ferskvandsfisk går op i en højere enhed (12.11.2010) 
 
 
Udviklingen af den danske produktion af økologiske opdrætsfisk har efterhånden mere end 
13 år på bagen. At historien om den økologiske opdrætsfisk også skulle gå hen og blive af inte-
resse for flere af landets oplevelsescentre, naturskoler og landets første grønne lystfiskersø 
havde de færreste forudset. 
 
Projekt Fugl & Fisk – økologisk kvalitet 
I 2008 tog den daværende leder af AQUA på Ferskvandscentret i Silkeborg initiativ til afholdelse af 
et møde, som senere skulle vise sig at blive startsskuddet til projekt ”Fugl & Fisk – økologi på bor-
det. Et projekt, som blev gennemført af producentforeningen ”Fugl & Fisk – Økologisk kvalitet”, 
projektkonsulenterne Per Henrik Hansen, Dorte Ruge og Peder Hougaard og en række andre bi-
dragsydere – herunder AQUA. Projektet involverede i perioden 2009 – 2010 udstillinger mv. på 
hele 5 danske informations- og oplevelsescentre: AQUA i Silkeborg, Naturama i Svendborg, Dan-
marks Akvarium i København, Nordsø Centret i Hirtshals, og endelig Vadehavscentret ved Ribe. 
 
Formålet med projektet var at medvirke til at fremme produktion og afsætning af økologiske føde-
varer med fokus på økologisk fjerkræ og økologiske ferskvandsfisk fra opdræt. På hvert af de 5 cen-
tre havde projektet følgende faste elementer: En udstilling med information, undervisning og aktivi-
teter for børn og voksne, et marked med information, smagsprøver og salg af en bred vifte af økolo-
giske produkter, undervisningsmaterialer, informationsavis og presseindsats. Da projektet sluttede, 
havde mere end 45.000 personer har set udstillingen i løbet af projektperioden.  
 
Hos AQUA’s ledelse kunne man konstatere, at kombinationen af økologi og ferskvandsfisk (som jo 
er et af kerneprodukterne for AQUA, som nordeuropas største ferskvandsakvarium) havde vist sig 
at have stor interesse blandt centrets mange besøgende – både under Fugl & Fisk projektet, men 
også i forbindelse med en række efterfølgende arrangementer på centret. Af eksempler kan nævnes: 
I forbindelse med Ferskvandscentrets årlige ”Gastronomisk fiskeaften – 2009” var én af de spæn-
dende nyheder røget økologisk regnbueørred serveret med den gode historie. I sommeren 2010 var 
der grillede økologiske ørreder på menuen under WWF’s PandaClub arrangement ”Hva’ for en 
fisk?”, som blev afholdt på centret. I efterårsferien 2010 deltog Dansk Akvakultur med en oplys-
ningsstand om danske økologiske opdrætsfisk og historien omkring disse i forbindelse med efterårs-
ferie-ugen, med hvor centret havde valgt at sætte særlig fokus på økologi.  
 
”Man kan i sandhed sige, at emnerne økologi og ferskvandsfisk har vist sig at gå op i en højere og 
for alle interessant enhed på AQUA i Silkeborg” – citat: Allan Winther, AQUA Ferskvandsakva-
rium, Silkeborg.  
 
Den gode historie bag de økologiske opdrætsfisk 
Historien om den danske økologiske opdrætsørred har vist sig at være af stor interesse for ikke blot 
kerneforbrugere af økologiske fødevarer, men også for mange andre danskere med interesse for na-
turen omkring os. 
 
På Skillingbro Dambrug ved Rebild i Himmerland, har ejer Niels Moes haft travlt med at omlægge 
det lille vælddambrug til økologisk drift, samtidigt med af dambrugets tidligere kummehus er blevet 
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totalt gennemrestaureret og ombygget indvendig til en topmoderne naturskole, som er etableret i et 
samarbejde mellem Rebildcentret, Rold skov Natur- og Kulturcenter, og områdets naturvejledere.  
På denne naturskole kan eleverne følge undervisningen med skiftende teori og praksis, mens de fra 
undervisningslokalet kan se direkte ud på de økologiske fiskedamme – og senere på dagen få lejlig-
hed til selv af slagte, rense, og grille deres egen økologiske bækørred opdrættet i kildevand fra om-
rådet omkring dambruget. Skillingbro Dambrug indgår som en del af Rebildcentret, som også om-
fatter Thingbæk Kalkminer. Læs mere på: www.rebildcentret.dk 
  
Bjerrely Fiskesø – Danmarks første grønne lystfiskersø med økologiske udsætningsfisk 
Nogle få kilometer sydvest for Herning ligger en af Danmarks smukkeste lystfiskersøer – Bjerrely 
Fiskesø. Søens ejer, Bjarne Vestergaard, som selv er tidligere økologisk landmand, ændrede i  
vinteren 2009/10 driften af lystfiskersøen på en række områder, så søen i dag fremstår som Dan-
marks første grønne bæredygtige lystfiskersø med økologiske fisk og en række andre grønne tilbud. 
Grønne fiskesøer kendes allerede flere steder i udlandet, men Bjerrely Fiskesø er Danmarks første, 
og dermed har danske lystfiskere og andet godtfolk med hang til økologi eller blot en alternativ na-
turoplevelse med god samvittighed, nu en ny mulighed for at opleve naturen på en anderledes måde 
ved Bjerrely.  
 
I forbindelse med søen findes en mindre servicebygning (søpavillionen) og en større bygning med 
selskabslokale (muslingehuset). Sidstnævnte kan huse op til 120 personer. Seneste tiltag er, at 
Bjarne Vestergaard nu har tilmeldt sig de ”økologiske skolegårde” – et projekt under Økologisk 
Landsforening, hvor der laves aftaler med, og efterfølgende uddannes økologiske landmænd til at 
undervise skoleklasser med interesse i økologi. Bjarne Vestergaard forventer sig meget af dette 
samarbejde – og glæder sig til at få besøg af de lokale skoleklasser ved sin smukke sø. Læs mere på: 
www.bjerrely.dk 
 
 
FAKTABOKS – 1: 
 
Økologisk fiskeopdræt 
De økologiske udsætningsfisk er produceret efter et strengt økologisk regelsæt, der blandt andet 
sætter særlig fokus på minimal miljøbelastning, bæredygtig ressourceforbrug, optimal forbrugersik-
kerhed og optimal fokus på fiskens velfærd under produktionen. 
 
Konkret betyder det eksempelvis, at de resulterende økologiske opdrætsfisk er produceret uden an-
vendelse af GMO i foderet, uden anvendelse af kunstig farve, med et absolut minimum af brug af 
medicin (max. 1 behandling i hele fiskens levetid og dobbelt tilbageholdelsestid, i fald medicinering 
er uundgåelig som følge af sygdom i fiskebestanden) og med et absolut minimum af anvendelse af 
kemiske hjælpestoffer til gennemførsel af produktionen. Kodeordene for økologisk akvakulturpro-
duktion er: Respekt for naturen, forebyggelse af evt. sygdom og ikke mindst et dygtigt fagligt hånd-
værk.   
 
Den danske produktion af økologiske opdrætsørreder udgør i dag omkring 300 tons/år regnbueørred 
og kildeørred, fordelt på foreløbig 5 ferskvandsdambrug i Jylland.  
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(Artikel med fotos til  ”Grøn Hverdag” – 22.10.2012) 
 
Danske opdrættere af økologiske fisk og skaldyr er klar med råvarer til de offentlige storkøk-
kener med ønsker om mere økologi 
 
I 1997 tog Fødevareministeriet, Dansk Akvakultur samt en række erhvervs- og miljøorganisationer 
de første spadestik til etablering af et egentlig dansk regelsæt for økologisk akvakultur i Danmark.  
Siden da er det danske regelsæt blevet afløst af en tilsvarende EU forordning for akvakultur, og 6 
danske ferskvandsdambrug, 1 havbrug og 2 linemuslingeanlæg blevet omlagt til økologisk produk-
tion. Yderligere 10 anlæg er i gang med omlægning. Dermed er Danmark lige så stille blevet blandt 
top-5 i EU af nationer med økologisk opdræt af fisk og skaldyr – og top-3 i EU for produktion af 
økologiske opdrætsørreder. Danske opdrættere af økologiske fisk og skaldyr er dermed klar med 
råvarer til storkøkkener med ønsker om mere økologi. 
  
Det anslås at op mod 1 million tons akvakulturprodukter i dag produceres efter økologiske regler på 
globalt plan – og Danmark sidder med i førersædet til fordel for fiskene, for naturen og for dig! 
 
De færreste danske forbrugere gør sig klart om de fisk de spiser til daglig er vilde fisk fra havet eller 
opdrætsfisk fra dambrug og havbrug. Faktisk er det ikke unormalt at over 50 % af de fisk der serve-
res i de danske storkøkkener er opdrætsfisk. Det skyldes ikke mindst laksens succes på de danske 
middagsborde som en velsmagende fisk med stabile kvaliteter, god tilgængelighed, stabile leveran-
cer, og så den kendsgerning at laksen er utrolig anvendelig og håndterbar i et køkken. Der er tale 
om en stor flot fisk, der let kan tilberedes uden risiko for ben i maden. Tilsvarende kvaliteter findes 
også hos de danske ørreder – og så er de ofte billigere end laksen, og produceret lokalt.  
 
På verdensplan er forbruget af opdrættede fisk og skaldyr støt stigende. Dette skyldes bl.a. at ”out-
puttet” fra havenes vilde fiskebestande i bedste fald kun er stabile –  og i værste fald faldende, mens 
verdens behov for fødevarer er stigende i takt med befolkningens tilvækst på kloden.   
 
Havenes vilde fiskebestande udnyttes nu i en grad så der mange steder finder en decideret overfisk-
nings sted. Ifølge Greenpeace er 75 % af havenes vilde fiskebestande direkte truet af overfiskning, 
hvorfor opdræt af fisk og skaldyr er en oplagt løsning af problemet med at skaffe tilstrækkelige 
mængder af fisk og skaldyr til dækning af forbrugernes behov derfor.  
 
Årtiers forurening af verdens have har desuden bevirket, at mange af verdenshavenes fisk har et kri-
tisk indhold af forskellige miljøgifte - herunder dioxin, PCB, kviksølv etc. Når Fødevarestyrelsen 
anbefaler danskerne at spise fisk er det derfor med begrænsning af de anbefalede mængder ud fra 
devisen: Det er sundt at spise fisk – men det er ikke sundt at spise for mange, hvis fiskenes indhold 
af dioxin er højere end ønskeligt. Eksempler: Der er forbud mod salg af store laks fra Østersøen til 
konsum i EU fordi undersøgelser har vist, at EU's grænseværdier for dioxin i disse fisk er overskre-
det.  Forbrugere, der ønsker at spise mere end 300 gr fisk/uge anbefales at spise magre fisk og op-
drætsfisk. Børn under 3 år anbefales max at spise 25 gr/ vild rovfisk om måneden etc.  
 
Hvorfor er der så mindre dioxin i fisk fra opdræt når disse fisk ofte endda er blandt de fede fisk med 
højere indhold af Omega-3? Svaret er, at danske fiskemelsfabrikker for år tiltage blev pålagt at etab-
lere dioxinfiltre i produktionsanlæggene, så fiskemel og –olie fra disse fabrikker kunne overholde 
EU’s krav til max. dioxinindhold i de resulterende produkter.  
Da renset fiskemel og –olie anvendes i det fiskefoder som de danske opdrætsfisk fodres med, er der 
derfor langt mindre indhold af dioxin i opdrætsfiskene til fordel for forbrugerne.  
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Siden 1997 er der gjort et stort arbejde blandt danske opdrættere af fisk og skaldyr for at etablere en 
produktion af økologiske opdrætsfisk og skaldyr. De økologiske fisk og skaldyr oplever stor fokus i 
udlandet. På de seneste års Biofach-messer i Tyskland har man oplevet en klar stigning i fokus på 
produkter med økologiske fisk og skaldyr. På messen i fjor deltog en række stande med økologiske 
fisk og skaldyr fra en flerhed af europæiske lande, ligesom der blev etableret et egentlig fiskemar-
ked med økologiske opdrætsfisk og skaldyr. 
 
Tyskerne er vilde med økologiske fisk og skaldyr! Det samme er forbrugerne i Schweiz, Østrig, Ita-
lien, UK og Sverige. I Tyskland findes derfor også et hav af produkter med økologiske fisk og skal-
dyr – eksempelvis: Fersk og røget økologisk laks, fersk og røget økologisk ørredfilet, økologiske 
fisk og skaldyr på dåse etc.. Af eksempler på økologiske opdrætsfisk og skaldyr, som forhandles i 
detailbutikker og hos de fiskegrossister, som leverer til de tyske storkøkkener findes: 
 
Økologisk laks 
Økologisk ørred 
Økologiske karper 
Økologisk seabass 
Økologisk seabream 
Økologisk tilapiakologiske østers 
Økologiske blåmuslinger 
Økologiske rejer 
Økologisk tang 
mv. 
 
Hovedparten af de økologiske laks importeres til Tyskland fra Irland, Skotland, Shetlandsøerne og 
Norge. De økologiske ørreder produceres dels af tyskerne selv, men en ikke ubetydelig del af de 
økologiske ørreder som afsættes i Tyskland importeres også dertil fra danske økologiske dambrug.  
I 2012 forventes således op mod 350 tons ørreder (ab dambrug) solgt til tyske forbrugere. Det sva-
rer til ca. 1 million ørreder, der eksporteres fra danske økologiske ferskvandsdambrug i 2012! 
 
I Fødevareministeriets Økologiske Handlingsplan 2020 findes der nu konkrete indsatsområder for 
økologiske fisk og skaldyr. Af rapporten fremgår det således, at ”Regeringen ønsker at øge eksport-
mulighederne for økologiske fisk og skaldyr samt at øge eksponeringen af økologiske fisk og skal-
dyr over for de danske forbrugere”. 
 
Det danske marked for økologiske fisk og skaldyr er så småt ved at gøre tyskerne kunsten efter. 
Mere end 100 danske restauranter har i dag økologiske fisk og skaldyr på menuen, og salget af øko-
logiske produkter med økologiske fisk og skaldyr i detailbutikkerne er støt stigende. Én af barrie-
rerne for et øget salg har i de seneste år uden tvivl været det forholdsvis beskedne produktudvalg af 
økologiske fisk og skaldyr i detailhandlen, men i takt med at udbuddet af økologisk fisk og skaldyr - 
og produkter dermed stiger, stiger afsætningen af og kendskabet til produkter med økologiske fisk 
og skaldyr også i Danmark.  
 
En anden barriere for udvikling i afsætningen af økologiske fisk og skaldyr i Danmark har været 
specialreglerne omkring den tilladte anvendelse af vildt og vilde fisk i regelsættet for det økologiske 
spisemærke. Dette regelsæt giver danske storkøkkener mulighed for at kunne opnå det økologiske 
spisemærke i bronze, sølv eller guld, hvis man opnår et råvareindkøb på mindst 30, 60 eller 90 % af 
den totale mængde af indkøbte råvarer til køkkenet målt i kr. eller kg. 
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Indkøb af økologiske gulerødder til disse storkøkkener tæller plus på indkøbet af økologiske råva-
rer, mens indkøbet af konventionelle gulerødder trækker fra i det økologiske regnskab. 
 
I reglerne har det indtil nu været sådan, at nogle få produktgrupper har haft en særstatus, idet anven-
delsen af ikke-økologisk godkendt vildt, vilde fisk, salt og vand har kunnet ske i storkøkkener med 
det økologiske spisemærke uden konsekvens for køkkenets økologiprocent, da de ikke indgik i øko-
logiregnskabet.  
 
Konsekvenserne af disse regler har været, at en række restauranter og storkøkkener med det økolo-
giske spisemærke tilsyneladende er gået målrettet efter ikke at indkøbe økologiske fisk - og økolo-
gisk kød for den sags skyld. Man har således kunnet se menukort fra restauranter med eksempelvis 
det økologiske spisemærke i sølv eller guld, hvor en flerhed af retterne har været med vildt og vilde 
fisk – altså ikke-økologiske råvarer. En praksis der nærmer sig forbrugervildledning i betænkelig 
grad.  
 
Ud over den umiddelbare vildledning som sådanne regler medfører overfor forbrugerne, har disse 
regler konkret haft store barrieremæssige konsekvenser for afsætningen af økologiske fisk og skal-
dyr i Danmark. For når vilde fisk uden økologiske regelsæt eller økologisk kontrol frit kan anvendes 
på de økologiske restauranter – ja så har man ligefrem kunnet opleve både grossister og indkøbere, 
som blankt har afvist interesse for økologiske fisk og skaldyr med argumenter som: ”For lille udbud 
af økologiske fisk og skaldyr”, ”for dyre økologiske fisk og skaldyr” etc.  
 
Det interessante er, at afsætningen af økologiske fisk og skaldyr samtidig har været støt stigende til 
danske restauranter og storkøkkener uden det økologiske spisemærke. Således har der i 2012 været 
økologiske fisk og/eller skaldyr at finde på menukortene hos over 100 danske restauranter uden det 
økologiske spisemærke.  
 
Der arbejdes nu konkret med en såkaldt servicejustering af omtalte regler for det økologiske spise-
mærke. Meget tyder på at reglerne nu ændres, så vilde fisk ikke længere vil være undtaget råvare-
regnskabet under det økologiske spisemærke. Sker det, vil det økologiske spisemærke kunne blive 
et uvurderligt lokomotiv for afsætningen af økologiske fisk og skaldyr til de danske forbrugere og 
udbuddet af forskellige arter af økologiske fisk og skaldyr samt forskellige produkter med samme, 
må forventes at blive kraftigt stigende som det har været tilfældet i andre europæiske lande med 
hang til økologi. Til fordel for fiskene, naturen og for dig! 
 
 
Faktaboks:  
 
Fisk kan også være økologiske! EU’s forordning for økologisk akvakultur sikrer et ensartet regel-
grundlag for økologisk produktion af opdrætsfisk og skaldyr i alle EU lande – bl.a. laks og ørred, 
som bliver opdrættet ekstensivt på økologiske dambrug og havbrug helt på linje med tilsvarende 
økologisk produktion af bl.a. kyllinger indenfor landbruget.  
 
Ved at købe dansk økologisk opdrætsørred støtter man en produktionsform, der: 

- Er lokal og ekstensiv i forhold til den konventionelle produktion af opdrætsfisk 
- sikrer stor fokus på opdrætsfiskens velbefindende 
- udelader brugen GMO-modifiserede stoffer i fiskefoderet 
- udelader brugen af syntetisk farvestof i produktionen 
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- minimerer anvendelsen af medicin og kemikalier i produktionen  
- minimerer mulige påvirkninger på det ydre miljø – i å og hav 
- sikrer fokus på anvendelsen af grøn energi i produktionen 
- sikrer sporbarhed fra forbrugeren til producenten 

 
Dansk Akvakulturs strategi for udviklingen af dansk økologisk fiskeopdræt: 
Målsætningen er: At udvikle og udbygge økologisk opdræt af fisk og skaldyr til et lønsomt og bety-
dende segment indenfor dansk akvakultur. 
 
Mål for 2018 
1. Mindst 10 % af produktionen skal være økologisk 
2. Eksportandel heraf på mindst 50 % 
3. Der opdrættes mindst tre forskellige økologiske arter 
4. Den samlede forskningsindsats i økologi er på mindst 3 % af primæromsætningen 
5. Senest i 2009 er der etableret et fælles europæisk regelsæt 
6. Danmark er EU’s førende producent af økologisk fiskefoder 
 
Tal og fakta: 

- Der er i 2012 6 omlagte aktive økologiske dambrug med en samlet årlig produktion på ca. 
450 tons svarende til ca. 1,5 % af den danske ørredproduktion i ferskvandsdambrug. Yderli-
gere 6 dambrug (ca. 600 tons) er under omlægning 

- 1 havbrug (ca. 200 tons) er omlagt – flere andre overvejer 
- 2 økologiske linemuslingeanlæg er omlagt – flere andre overvejer 
- De danske økologiske fisk og skaldyr afsættes via detail, catering, restauranter, direkte salg 

m.v. ligesom en større del afsættes til udlandet 
- Produkteksempler: Fersk og røget økologisk hel fisk eller filet, økologisk ørredrogn, økolo-

gisk ørredsalat, ferske økologiske linemuslinger 
- Eksempler på økologiske fisk og skaldyr mv. der nu fås som økologiske i ind- og udland: 

Laks, ørred, Karpe, Seabass, Seabream, torsk, pighvar, tilapia, diverse kaviar, blåmusling, 
østers, green mussels (NZ) m.fl. 

     
 
Hjemmeside: www.okofisk.dk 
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BILAG 6: 
 

Eksempler på pressemeddelelser med historier om de danske økologiske fisk og skaldyr og produkter 
deraf – udarbejdet som et led i projektet: 

 
 

Økologiske fisk hos Danmarksmesteren i Fisk og Vildt i Silkeborg (07.06.10) 
 
Økologi hænger godt sammen med kvalitet og sundhed, mener Dragan Sljivic, Danmarksmester i fisk 
og skaldyr, som nu tager økologiske ørreder ind i sin butik Byens Fisk & Vildt i Silkeborg. 
 
Økologiske ørreder er på vej ind i varmen hos kvalitets- og miljøbevidste forbrugere. På butikssiden var Fi-
skehuset i Thisted pioner på området, da forretningen for nogen tid siden tog økologiske ørred fra Thy ind i 
sortimentet. Det blev belønnet med en nominering i konkurrencen ”Danmarks sundeste pålæg” på Foodexpo 
i Herning i januar i år.  
På samme messe vandt Dragan Sljivic for anden gang DM i fisk og skaldyr, og også han begynder nu at til-
byde kunderne økologiske ørred i sin butik Byens Fisk & Vildt i Silkeborg. 
 
- Den måde, som de økologiske fisk bliver opdrættet på, passer godt sammen med det, vi står for som fiske-
handlere med kvalitet og sundhed. For eksempel får de økologiske fisk ikke kunstigt farvestof i foderet, og 
der er et godt og rent miljø på et økologisk dambrug, siger Dragan Sljivic. 
 
Ifølge Dragan Sljivic smager de økologiske ørreder også klart bedre. 
 
- Det må hænge sammen med, at produktionen er mere ekstensiv på et økologisk dambrug. Fiskene vokser 
langsommere, og de lever i helt frisk vand. Det kan simpelthen smages, mener han. 
 
Dragan Sljivic vil aftage de økologiske opdrætsørreder fra et midtjysk dambrug. De skal dels sælges ferske, 
dels røges i hans egen røgovn. 
 
Simple administrative ting 
Fiskehandlere og røgerier, der vil sælge økologiske fisk, skal søge økologi-autorisation hos den lokale føde-
vareregion. I den forbindelse skal forretningen lave en tilføjelse til sit program for egenkontrol samt føre en 
særskilt opgørelse over køb, salg og svind af økologiske produkter. 
 
På hjemmesiden www.okofisk.dk findes oplysninger om danske økologiske dambrug og havbrug, fiskeslag-
terier, mellemhandlere og andre forhandlere af økologiske fisk. Her findes også informationer om, om de 
økologiske regler for fisk og meget andet. 
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Friske danske fisk med det røde Ø mørke hos P. Clausens Fiskehandel i Århus (26.06.2010) 
 

P. Clausens Fiskehandel på havnen i Århus har netop modtaget Fødevareregionens godkendelse til ind-

køb, forædling og salg af produkter af danske økologiske opdrætsørreder. Dermed bliver det nu muligt 

for forbrugere og storkøkkener i Århus og omegn, med hang til økologi, at indkøbe superfriske ferske og 

røgede økologiske fisk fra jyske økologisk-godkendte dambrug. De danske opdrætsfisk, er de eneste op-

drætsfisk i verden, som kan kalde sig økologiske med det danske røde Ø-mærke. 

 

”Vi har flere gange haft forskellige økologiske produkter i butikken – eksempelvis økologiske torsk fra 

Norge og økologiske laks fra Skotland. Interessen for de økologiske fiskeprodukter er imidlertid sti-

gende fra både private forbrugere 

 

Lisbeth og Per Toft Jensen, som driver Fiskehuset på havnen i Thisted, fik lokalt besøg i sensommeren 

2008. Det var familien Futtrup fra det økologiske Todbøl Dambrug, der havde meldt sin ankomst på 

havnen for at drøfte de fælles muligheder, som de to Thy-virksomheder kunne have for at kunne sprede 

kendskabet til et helt unikt økologisk produkt fra Thy udover hele det danske kongerige. Den dag blev 

der drøftet mange ideer, og muligheder over kaffen på havnen, og ved mødets afslutning var deltagere 

enige om, at mulighederne oversteg barriererne.  

 

Allerede i 2001 var Fiskehuset første gang på banen med skånsomt fangede fisk fra Hanstholm, som 

virksomheden blandt andet pakkede for Aarstiderne i en årrække. De skånsomt fangede fisk havde ikke 

det røde Ø mærke, og var som Aarstiderne selv kaldte det: ”Eneste undtagelse i deres økologiske vare-

sortiment”. Efter nogle års samarbejde med Aarstiderne skiltes de to virksomheders veje, men Lisbeth 

og Per havde da allerede lugtet lunten omkring de ”grønne” fisk som en ny interessant mulighed overfor 

de danske forbrugere. 

 

Da Anne Marie og Klaus fra Todbøl Dambrug så pludselig inviterede sig selv på kaffe på Havnen i Thi-

sted, var det med stor nysgerrighed og interesse, at vi åbnede dørene for et samarbejde, fortæller Lis-

beth Toft Jensen. 

Vi fik allerede for år tilbage etableret de nødvendige distributionsaftaler med fragt, på en sådan måde, 

at vi i dag kan levere friske fisk til alle dele af landet inkl. brofaste øer med få dages varsel. Det betyder, 

at alle danske forbrugere, storkøkkener og restauranter med hang til danske økologiske opdrætsfisk nu 

vil kunne få leveret økologiske fisk i en vandtæt flamingo-æske direkte til adressen, om så man er bosid-

dende i Tønder eller i Nakskov, beretter Lisbeth Toft Jensen.  

 

Fiskehuset har de seneste år via nettet sendt individuelt pakkede fiskekasser ud til private forbrugere. I 

kasserne er der skånsomt fanget fersk fisk fra små dagbåde, røget fisk, Thy-Sild og Thy-Pølser samt de-

likatesser. Der laves ikke om på, at kunderne selv bestemmer, hvad og hvor meget, de gerne vil have i 

kasserne. Det nye er, at det nu også er muligt at bestille både ferske og røgede økologiske ørreder med i 

kasserne. 
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De økologiske opdrætsørreder, der forarbejdes og forhandles i Fiskehuset i Thisted, er alle produceret på 

Todbøl Dambrug, et mindre miljøgodkendt dambrug beliggende lidt syd for Thisted. I reglerne for øko-

logisk produktion er der lagt stor vægt på fiskens trivsel. Det gælder både med hensyn til fiskepleje, fi-

skesundhed og kvaliteten af det vand, som fisken befinder sig i. Der er også lagt vægt på, at produktio-

nen foregår meget skånsomt og ikke belaster vandløb. Endelig er der strenge krav til det økologiske fi-

skefoder, som skal være GMO frit (uden genmanipulation), ligesom der ikke må tilsættes kunstigt farve-

stof. Dertil kommer et absolut minimum af medicin og kemikalier til behandling af fisken i tilfælde af 

sygdom.   

 

De danske økologiske opdrætsørreder har været i handlen hos udvalgte større detailbutikker siden efter-

året 2005 – ikke mindst som frostvare fra Hanegal A/S, og som røget ørredfilet fra Danforel A/S. Med 

dette seneste distributionsmæssige tiltag bliver danske økologiske opdrætsfisk med det røde Ø mærke 

tilgængelige for alle danskere – endda også som friske ferske fisk!  

 

 

 

Danske økofisk i front på verdens største økologi-messe! (18.02.2013) 
 
På årets Biofach messe i Nürnberg i uge 7, blev danske økologiske fisk og skaldyr fremvist på ikke min-

dre end to forskellige stande med hver sin placering på messen:  

 

På Organic Denmarks fællesstand i et samarbejde mellem Dansk Akvakultur og Danforel A/S om en 

stand, hvor der dels blev orienteret generelt om dansk økologisk fiskeopdræt, dels fremvist produkter 

med danske økologiske opdrætsfisk – i dette tilfælde som røget økologisk ørredfilet. 

 

På tilsvarende vis i et samarbejde mellem Dansk Akvakultur, foreningen Bio aus Dänemark samt en 

række producenter af forskellige produkter med danske økologiske fisk, på en særlig fiskestand i Hal-6. 

Her havde arrangørerne af Biofach messen etableret et fiskemarked med forskellige produkter af økolo-

giske fisk og skaldyr. Den danske stand var den eneste udenlandske stand på dette fiskemarked. 

 

På den danske stand blev der tilberedt smagsprøver og egentlige frokostplatter med økologisk fisk. 

Disse blev serveret med dagens grønt, og kunne købes af de forbipasserende. Der blev vist film om 

dansk økologisk fiskeopdræt, og standen havde stor bevågenhed fra pressens side. Malene Aaris fra Bio 

aus Dänemark udtaler at: ”Økologiske fisk var et hit på årets messe”. Og ikke blot messens besøgende 

viste stor interesse for øko-fiskene. Mange blandt messens standpersonale valgte også at stille deres sult 

i de økologiske fiskeboder”.  

 

Sammen med smagsprøverne fra den økologiske fiskebod blev der uddelt generisk informationsmateri-

ale om danske økologiske fisk og skaldyr, bl.a. med forord af den danske Fødevareminister, som roste 

de danske produkter med økologiske fisk og skaldyr. Og de fælles anstrengelser ser ud til at have båret 

frugt på begge de danske øko-fiske stande: Tyske øko-grossister fra både detail og catering viste også i 

år stor interesse i de danske produkter med økologiske fisk og skaldyr.    
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Fakta – Dansk økologisk opdræt af fisk og skaldyr (17.02.13):  
 
Fisk kan også være økologiske! EU’s forordning for økologisk akvakultur sikrer et ensartet regelgrundlag for 
økologisk produktion af opdrætsfisk og skaldyr i alle EU lande – bl.a. laks og ørred, som bliver opdrættet 
ekstensivt på økologiske dambrug og havbrug helt på linje med tilsvarende økologisk produktion af bl.a. kyl-
linger indenfor landbruget.  
 
Ved at købe dansk økologisk opdrætsørred støtter man en produktionsform, der: 

- er lokal og ekstensiv i forhold til den konventionelle produktion af opdrætsfisk 
- sikrer stor fokus på opdrætsfiskens velbefindende 
- udelader brugen GMO-modifiserede stoffer i fiskefoderet 
- udelader brugen af syntetisk farvestof i produktionen 
- minimerer anvendelsen af medicin og kemikalier i produktionen  
- minimerer mulige påvirkninger på det ydre miljø – i å og hav 
- sikrer fokus på anvendelsen af grøn energi i produktionen 
- sikrer sporbarhed fra forbrugeren til producenten 

 
Tal og fakta: 

- Der er primo 2013 8 omlagte aktive økologiske dambrug med en samlet årlig produktion på ca. 
475 tons svarende til ca. 1,5 % af den danske ørredproduktion i ferskvandsdambrug. Yderligere 
6 dambrug (ca. 500 tons) er under omlægning eller overvejer seriøst 

- 1 havbrug (ca. 200 tons) er omlagt – flere andre overvejer 
- 2 økologiske linemuslingeanlæg er omlagt – flere andre overvejer 
- De danske økologiske fisk og skaldyr afsættes via detail, catering, restauranter, direkte salg m.v. 

ligesom en større del afsættes til udlandet 
- Produkteksempler: Fersk og røget økologisk hel fisk eller filet, økologisk ørredrogn, økologisk 

ørredsalat, ferske økologiske linemuslinger 
- Eksempler på økologiske fisk og skaldyr mv. der nu fås som økologiske i ind- og udland: Laks, 

ørred, Karpe, Seabass, Seabream, torsk, pighvar, tilapia, diverse kaviar, blåmusling, østers, green 
mussels (NZ) m.fl. 
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BILAG 7: 
 
Eksempel på undervisningsmateriale, som blev udarbejdet og anvendt i forbindelse med et 
informationsarrangement for interessenter ved Økologisk Landsforenings generalforsam-
ling i 2013 i Horsens:  
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BILAG 8: 
 

Oversigt over udstillinger, markeder og messer mv. hvor projektet har deltaget med stand eller lig-
nende i projektperioden (2010 – 2013).  
 

2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted Type arrange-
ment 

Primær mål-
gruppe 

Anslået antal 
besøgende på 
standen 

Halkjær Kro Stand med info 
på økologisk 
marked 

Slutforbrugere  1000 

Østerbro Stand med info 
+ smagsprøver 
på økologisk 
marked 

Slutforbrugere 5000 

Kultorvet Stand med info 
+ smagsprøver 
på økologisk 
marked 

Slutforbrugere 5000 

Øksnehallen Stand med info 
+ smagsprøver 
på økologisk 
marked 

Slutforbrugere 10.000 

Københavns 
Madhus 

Stand med info 
+ smagsprøver 
på økologisk 
marked 

Storkøkkener 1000 

Økologisk 
Høstmarked 
Gothenborg 

Stand med info 
+ smagsprøver 
på økologisk 
høstmarked 

Slutforbrugere 3000 

Økologisk 
Høst marked 
Grantofte-
gaard Ballerup 

Stand med info 
+ smagsprøver 
på økologisk 
høstmarked 

 

 

Slutforbrugere 10.000 
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Total anslået antal besøgende på årets stande mv: 73.000 besøgende i 2010 

 

2011:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskens Dag – 
Rådhusplad-
sen (Fisk & 
Færdig) 

Stand med info 
+ smagsprøver 
på økologiske-
fisk 

Slutforbrugere 20.000 

Fiskens Dag 
Silkeborg 

Byens Fisk & 
Vildt 

Stand med info 
+ smagsprøver 
på økologiske-
fisk 

Slutforbrugere 5000 

Fiskens Dag 
Tåstrup – Ti-
nas Fisk 

Stand med info 
+ smagsprøver 
på økologiske-
fisk 

Slutforbrugere 3000 

MAD Markedet 
– Ridehuset i 
Århus 

Stand med info 
+ smagsprøver 
på marked 
med mange lo-
kale og økolo-
giske produkter 

Slutforbrugere 10.000 

Sted Type arrange-
ment 

Primær mål-
gruppe 

Anslået antal 
besøgende på 
standen 

CPH FOOD-
FAIR 

Stand med info 
om økofisk 

Storkøkkener 10.000 

Halkjær Kro Stand med info 
på økologisk 
marked 

Slutforbrugere  1000 

Københavns 
Madhus 

Stand med info 
+ smagsprøver 
på økologisk 
marked 

Storkøkkener 1000 

Økologisk 
Høstmarked 
Gothenborg 

Stand med info 
+ smagsprøver 
på økologisk 
høstmarked 

Slutforbrugere 3000 
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Total anslået antal besøgende på årets stande mv: 30.000 besøgende i 2011 

 

2012: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiskens Dag 
Silkeborg 

Byens Fisk & 
Vildt 

 

Stand med info 
+ smagsprøver 
på økologiske-
fisk 

Slutforbrugere 5000 

MAD Markedet 
– Ridehuset i 
Århus 

Stand med info 
+ smagsprøver 
på marked 
med mange lo-
kale og økolo-
giske produkter 

Slutforbrugere 10.000 

Sted Type arrange-
ment 

Primær mål-
gruppe 

Anslået antal 
besøgende på 
standen 

FOOD Expo – 
Herning 

Stand med 
info  

Storkøkkener  10.000 

Kalø ØKO Fe-
stival  

Stand med 
info + smags-
prøver på 
økologisk fisk 

 

Slutforbrugere 5000 

Økologisk 
Høstmarked 
Fuglebjerg-
gård 

Stand med 
info + smags-
prøver på 
økologiske 
linemuslinger 

Slutforbrugere 10.000 

ØKO Festival 
- Svendborg 

 

 

 

Stand med 
info + smags-
prøver på 
økologiske 
linemuslinger 

Slutforbrugere 10.000 
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Total anslået antal besøgende på årets stande mv: 48.000 besøgende i 2012 

 

2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAD Marke-
det – Ridehu-
set i Århus 

Stand med 
info + smags-
prøver af øko-
fisk og øko-
muslinger på 
marked med 
mange lokale 
og økologiske 
produkter 

Slutforbrugere 10.000 

ØKO marked 
Hobro 

Stand med 
info + smags-
prøver på 
økologisk fisk 

 

Slutforbrugere 3.000 

Sted Type arran-
gement 

Primær målgruppe Anslået 
antal be-
søgende 
på stan-
den 

CPH FOOD-
FAIR 

Stand med 
info om øko-
fisk og øko-
muslinger + 
smagsprøver 

Storkøkkener 10.000 

Kalø ØKO 
Festival  

Stand med 
info + 
smagsprø-
ver på øko-
logisk fisk 

 

 

Slutforbrugere 5000 

Festivalen 
ØKOFEST på 

Stand med 
info + 
smagsprøver 

Slutforbrugere 10000 
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Total anslået antal besøgende på årets stande mv: 36.000 besøgende i 2013 

 

Total anslået antal besøgende på stande i årene 2010 – 2013: 186.000 besøgende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frederiks-
berg Rund-
del (Den 
økologiske 
uge) 

på økologisk 
høstmarked 

Energimes-
sen i Ry 

Stand med 
info + 
smagsprøver 
på økologisk 
høstmarked 

Slutforbrugere 1000 

MAD Marke-
det – Ride-
huset i År-
hus 

Stand med 
info + 
smagsprøver 
på marked 
med mange 
lokale og 
økologiske 
produkter 

Slutforbrugere/storkøkke-
ner 

10.000 
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BILAG 9: 
 

5.1 Gennemførelse af info-kurser/arrangementer 
 

2010: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sted Type arran-
gement 

Karakteristik af deltagere Antal del-
tagere på 
mødet 

Vestas i År-
hus 

Informations-
møde med 
efterføl-
gende køk-
kenseance 
hvor delta-
gerne tilbe-
redte og 
smagte på 
øko-ørreder 

Køkkenpersonale – stor-
køkken 

Ca. 30 

Økologisk 
Landsfor-
ening i Århus 

Informations-
møde med 
smagsprøver 
på røget 
øko-ørred  

Køkkenpersonale fra di-
verse storkøkkener 

Ca. 30 

BC Catering 

Roskilde 

Informations-
møde 

Køkkenpersonale fra di-
verse storkøkkener 

Ca. 100 

Sted Type arrange-
ment 

Karakteristik af delta-
gere 

Antal del-
tagere på 
mødet 

Meyers 
Madhus - 
København 

Informations-
møde med efter-
følgende smags-
prøver på fersk 
og røget øko-ør-
red 

Virksomhedsledelse + 
nøglemedarbejdere 

Ca. 10 
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2012:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elverhøj – 
Them 

Informations-
møde med efter-
følgende smags-
prøver på øko-
ørred og øko-
muslinger 

Udvalgt nøglepersonale 
– konsulenter i økologisk 
køkkenomlægning 

Ca. 10 

FAZER - 
Odense 

Informations-
møde 

Virksomhedens ledelse Ca. 5 per-
soner 

Vejlsøhus –  

Silkeborg 

Informations-
møde med 
smagsprøver på 
øko-ørred 

Tilmeldte interessenter 
(forbrugere) 

Ca. 50 
personer 

Sted Type arrange-
ment 

Karakteristik af delta-
gere 

Antal del-
tagere på 
mødet 

Jels Voldsted Informations-
møde med efter-
følgende køk-
kenseance hvor 
deltagerne tilbe-
redte og smagte 
på øko-ørreder 

Køkkenpersonale – stor-
køkken 

Ca. 50 

Vejle Informations-
møde med efter-
følgende køk-
kenseance hvor 
deltagerne tilbe-
redte og smagte 
på øko-ørreder 

Køkkenpersonale – stor-
køkkener 

Ca. 30 

Køge Informations-
møde med efter-
følgende køk-
kenseance hvor 
deltagerne tilbe-
redte og smagte 
på øko-ørreder 

Køkkenpersonale – stor-
køkken 

Ca. 20 

Jels Voldsted Informations-
møde med efter-

Køkkenpersonale – stor-
køkken 

100 
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2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

følgende køk-
kenseance hvor 
deltagerne tilbe-
redte og smagte 
på øko-ørreder 

Sted Type arrange-
ment 

Karakteristik af del-
tagere 

Antal 
deltagere 
på mødet 

Sdr. Karstoft 
Dambrug - Skar-
rildhus 

Informations-
møde med efter-
følgende smags-
prøver på øko-
ørreder 

Økologisk Landsfor-
enings samlede be-
styrelse 

Ca. 20 

Økologisk Lands-
forenings gene-
ralforsamling - 
Horsens 

Informations-
møde 

Diverse tilmeldte øko-
logiske interessenter 

Ca. 20 

Hotel Vejlsøhus – 
Silkeborg 

(Øko-spisemærke 
i sølv) 

Informations-
møde 

Restaurantens sam-
lede personale 

Ca. 30 

Ferskvandscen-
tret - Silkeborg 

Informations-
møde 

Danske opdrættere 
af fisk og skaldyr – 
vægt på ikke-om-
lagte anlæg med in-
teresse i emnet 

Ca. 20 

Sdr. Karstoft 
Dambrug - Skar-
rildhus 

Informations-
møde med efter-
følgende smags-
prøver på øko-
ørreder 

Dyrenes Beskyttelse  Ca. 10 

Sdr. Karstoft 
Dambrug 

Informations-
møde med efter-
følgende smags-
prøve på øko-
ørred 

Landbrug & Fødeva-
rer – tourbus med 
personale fra stor-
køkkener og grossi-
ster 

 

Ca. 30 
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Total anslået antal deltagere på gennemførte informationsmøder/kurser mv: 620 i perioden 2010 - 
2013 

 

 

 

 

 

Økologiens Have 
- Odder 

Informations-
møde med efter-
følgende smags-
prøve på øko-
ørred 

Tilmeldte interessen-
ter / private forbru-
gere 

Ca. 50 

Furesø Kommune Informations-
møde med efter-
følgende smags-
prøve på øko-
ørred 

Kantinepersonale – 
kommunen 

Ca. 25 

Kalø Økologiske 
Landbrugsskole 

Informations-
møde  

Skolens elever Ca. 30 


