
24. marts 2014 
 
Att.: Mikkel Stage 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 
NaturErhvervstyrelsen 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
 
Vedr. høring over udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i 
Danmark 2014-2020. 
 
Det Dyreetiske Råd har bemærket, at NaturErhvervstyrelsen har lagt en høring på 
Høringsportalen.dk vedr. høring over udkast til strategi for bæredygtig udvikling af 
akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 (J.nr.: 12-7133-000001). 
 
Det Dyreetiske Råd har noteret sig, at strategien er tilknyttet EU-regler og initiativer, der er rettet 
mod miljø- og natur. Det Dyreetiske Råd vurderer imidlertid, at de beskrevne mål og 
indsatsområder på visse punkter også er knyttet til overvejelser om dyrevelfærd. Rådet vil derfor 
gerne fremsætte følgende bemærkninger til strategien. 
 
I Det Dyreetiske Råds udtalelse om lystfiskeri (2013) pegede Rådet på, at overvejelser om 
dyrevelfærd også er relevante i relation til fisk, og Rådet stødte under arbejdet med udtalelsen også 
på litteratur, der er rettet mod bekymringer for fiskevelfærd i akvakultur. Samtidig har Rådet i 
udtalelsen om markedsdrevet dyrevelfærd (2012) peget på behovet for, at forbrugerne tilbydes 
produkter, hvor der er taget særlige hensyn til dyrevelfærd, uden at dette nødvendigvis er forbundet 
med økologisk produktion. 
 
I udkastet til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark fremhæves flere 
gange, at Danmark har en førerposition på dette område. Det nævnes også, at forbrugere har fokus 
på særlige områder, dog uden at dyrevelfærd nævnes som eksempel. Det Dyreetiske Råd mener for 
det første, at dyrevelfærd skal tænkes ind i de nævnte strategiske mål. I et vist omfang vil de anførte 
mål og hensyn til dyrevelfærd pege i samme retning, men Rådet mener, at dyrevelfærd skal have et 
særskilt fokus og prioriteres, så de skitserede udviklinger ikke sker på bekostning af fiskenes 
velfærd. Rådet mener videre, at et fokus på dyrevelfærd og eventuel udvikling af særlige 
”velfærdsprodukter” kan bidrage til at bevare og fremme den danske position på markedet og 
dermed samtidig medvirke til, at hensynet til fisks velfærd i akvakulturproduktionen bliver 
tilgodeset. 
 
Med venlig hilsen, 
 
Stine B. Christiansen 
Sekretariatsleder 
 
Det Dyreetiske Råds udtalelse om lystfiskeri kan læses her: 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/Dyrevelf%C3%
A6rdsr%C3%A5d/Det%20Dyreetiske%20R%C3%A5d/Udtalelse%20om%20lystfiskeri.pdf 
 
Det Dyreetiske Råds udtalelse om markedsdrevet dyrevelfærd kan læses her: 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til%20download/Dyrevelf%C3%
A6rdsr%C3%A5d/Det%20Dyreetiske%20R%C3%A5d/Udtalelse%20om%20markedsdrevet%20dyrevelf%C3%A6rd.p
df 
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