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Høring - Udkast til strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 
2014-2020.

Med reformen af den fælles fiskeripolitik er der et krav om, at medlemsstaterne udarbejder en na-
tional flerårig strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren. NaturErhvervstyrelsen, Na-
turstyrelsen og Miljøstyrelsen har derfor udarbejdet udkast til Strategi for bæredygtig udvikling af 
akvakultursektoren i Danmark 2014-2020. 

Formålet med strategien er at anvise retning for en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i 
Danmark frem mod 2020. Udviklingen skal opnås ved en øget ressourceeffektivitet og forbedret 
konkurrenceevne i sektoren, som vil både skabe værdi, vækst og arbejdspladser.

Målene for strategien i 2020 er, at produktionen af fisk og skaldyr er forøget med 50 procent, at 
den økologiske produktion udgør 10 procent, at kvælstofbelastningen pr. produceret enhed er re-
duceret med 25 procent, at eksporten af fisk og skaldyr er forøget med 50 procent og at eksporten 
af fiskefoder og miljøteknologi er tredoblet i 2020. Målene skal nås via 7 pejlemærker indenfor 3 
spor: Administrationsgrundlaget, viden og teknologi samt produkter og marked.

Forslaget til strategi udsendes hermed i offentlig høring. Efter den offentlige høring vil strategiud-
kastet blive behandlet politisk. Den endelig strategi forventes præsenteret i løbet af foråret 2014. 

Du finder udkast til strategien på Høringsportalen.

Høringssvar skal sendes til Center for Fiskeri på mail fiskeri@naturerhverv.dk senest mandag 
den 24. marts 2014 med angivelse af j.nr. 12-7133-000001.

Der gøres opmærksom på, at modtagne høringssvar offentliggøres.

Kontakt
Har du faglige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte fuldmægtig Mikkel Stage, Center for 
Fiskeri, på tlf. 45 26 39 91 eller e-mail miksta@naturerhverv.dk. 

Er du journalist, er du velkommen til at kontakte NaturErhvervstyrelsens presseafdeling på tlf. 41 
89 25 07. 

Med venlig hilsen

Mikkel Stage
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