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Bornholms Regionskommunes og Bornholms Vækstforums høringsvar 

på ”Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 
2014-2020

Det er bemærket, at Bornholms Regionskommune / Bornholms Vækstforum 

ikke optræder på høringslisten over hørte offentlige myndigheder. Alligevel 
tillader vi os at afgive et høringssvar, da vi har stor interesser i at fremme 

forhold, der gavner væksten i den bornholmske akvakulturbranche, og fordi 
vi på øen har flere faciliteter i spil, som kan understøtte strategiudkastets mål. 

Af disse faciliteter kan nævnes det nylige initiativ om at etablere havbure med 
ørreder 2,5 sømil ud fra Nexø i et pilotprojekt. Dette er et rent privat foreta-

gende uden offentlige støttekroner. Endvidere kan nævnes et større anlæg til 
lakseklækkeri, der pt benyttes af KU Life til forskning, men som har ledig 

kapacitet til yderligere produktion.

Det analytiske grundlag for udvikling af akvakultur på Bornholm kan henfø-
res til to rapporter: 1) DTU, afd. For Havøkologi og Akvakultur 

(2007)”Bornholmske akvakultur-muligheder –en undersøgelse af mulighederne for akva-
kultur og relaterede erhvervsaktiviteter på Bornholm” samt 2) DANAQ (2008): 

”Laks-Bornholm, Projekteringsanalyse for 1.000 tons opdrætsanlæg”

Bornholms Regionskommune og Bornholms Vækstforum deler den opfattel-
se, som udkast til akvakulturstrategien giver udtryk for: Nemlig at der ligger 

et stort vækstpotentiale indenfor akvakulturbranchen. Samtidig ser vi det som 
en mulighed for en tiltrængt vitaminindsprøjtning i landdistriktsudviklingen, 
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med et potentiale for øget beskæftigelse med den rette tilførsel af kapital,
innovation og videnoverførsel.

Strategiudkastet adresserer en udfordring omkring fysisk placering af produk-

tionen såvel til havs som på land. Her vil vi naturligvis gerne fremhæve 
Bornholms fortræffeligheder, som det også fremgår af førnævnte DTU un-

dersøgelse, der fastslår, at vandet omkring Bornholm er velegnet til havbrug, 
og at der findes havneanlæg flere steder på øen, som kan være velegnede til 

landbaserede anlæg.

Et væsentligt element i udkastet er forskning og udvikling bl.a. med henblik 
på miljøeffektivisering af produktionen. Det mener vi også er nødvendigt og 

vil gerne bakke op om dette således, at vores vision om Bright Green Island 
kan realiseres.

Det bemærkes, at udkastet til akvakulturstrategien opererer med forenkling 

og effektivisering af regelsættet omkring fiskeopdræt, hvilket vi finder, der er 
stærkt behov for. Derfor støtter vi gerne op om dette.

Afslutningsvis stiller Bornholms Regionskommune / Bornholms Vækstfo-

rum sig gerne til rådighed for yderligere drøftelse i forhold til realiseringen af 
strategiudkastets mål.

Med venlig hilsen

Winni Grosbøll
Borgmester

Næstformand i Bornholms Vækstforum
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