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Den store SATAN!

Gammel teknologi – derfor ingen støtte

Omvendt logik🤔



Pladsmangel på land

• Beboelse
• Energiforsyning

• Vindmølleparker
• Solcelleparker
• Naturgasledninger

• Naturnationalparker
• Landbrug/akvakultur og fødevarer
• Statsskove
• Infrastruktur og elforsyning
• Sammenkobling af disse
• Og meget mere!

• Danmark er for ”bette”



Hvad nu hvis, man ikke opstillede selvopfyldende profetier uden indsigt, udsyn og vision?



Norge har tænkt stort:

Fremtidens mulige fiskeopdræt

- Danmark kunne gøre (lidt af) det samme:

Danmark som leverandør af animalsk protein 
og opdræts-teknologi til hele verden

Off-shore (kæmpebure, skibe, platforme, kunstige øer)

På havet - men tæt på/ved land (kystnært, gamle havne-indløb)
• indpumpning, fuld opsamling/behandling af slam

• Slagtning/procesindustri

Måske engang globale energi-øer

Kun fantasien

sætter grænser!



Hvilke arter – det har Norge også analyseret



Ned fra helikopteren:
2018: Hvordan og hvorfor HAVTEK

• Grønnere og mere bæredygtig produktion

• Fastholde ”License to operate”

• Status (foder, net, fækalieopsamling, slambehandling)

• Nyt P-reduceret foder
• På udviklingsstadiet – men ikke i danske farvande

• Effekt på tilvækst, kvalitet på fisk og rogn

• Fækalie-opsamling
• Modellering før feltforsøg – Hvis proof of concept => nyt projekt

• Modellering skulle vise vej til ny forskning og feltforsøg…



Behov for opdræt på havet –
også (næsten) det, vi kender i dag

En af de mest effektive produktionsformer for animalsk protein
• Fiskene i naturligt miljø med ”gratis” ilt og vand (lav CO2)

• Intet er gratis – så mere miljøneutralt og cirkulært(fækalier, flis, kompensation…)

Strategisk åbent vindue til at sikre og udvide vores egen fødevareforsyning

Enorme eksportmuligheder
• Forpligtelse - men først og fremmest en mulighed som global fødevareleverandør

• Eksportindtægter fra den globale forbruger

Komparative fordele for fiskeopdræt på hav og land (plads, temperatur, kompetencer…)

Symbiose med udstyrsleverandører – global ekspansion



Tag Ja-sydvesten på og se muligheder!

Større politisk lydhørhed og velvilje!

Bedre rammevilkår for udvikling af opdræt på havet

Forskningsmidler til innovationsudvikling – den rigtige logik!
• Hvordan udvikle fremtidens cirkulære opdrætsformer (bæredygtigt marint foder 

og nye teknologier)

• Tilpasning af eksisterende (ørred) og nye arter til fremtidens klima og fiskeopdræt

• Semi-lukkede anlæg på havet (model-havbrug)



Opdræt på land har udviklet sig
Det kan opdræt på havet også – hvis vi får lov!



Førsteklasses marine fødevarer
med høj kvalitet, fødevaresikkerhed
og sporbarhed

Marint animalsk protein bliver en 
værdifuld global mangelvare

Danmark skal tilbage i 
den internationale 
opdræts-liga!
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