
   

   

 
 
 

Region Nordjylland  
 
Høringssvar 
Udkast til Strategi for Bæredygtig Udvikling af Akvakultursektoren i Danmark 2014 - 2020 
 

 
Fødevareministeriet har den 24. februar 2014 udsendt i høring udkast til National Strategi for 
Bæredygtig Udvikling af Akvakultur sektoren i Danmark 2014 - 2020. Sideløbende med denne strategi 
er der indgået Partnerskabsaftale mellem Regeringen og Region Nordjylland med henblik på at 
arbejde for udvikling af Fiskeri- og Akvakultursektoren. Herunder styrkelse af konkrete indsatser 
indenfor akvakultur og merværdi af skaldyr. Udgangspunktet for aftalen er bl.a. Region Nordjyllands 
styrkeposition på akvakulturområdet med tilhørende strategi ”Udviklingsperspektiver for 
Akvakultursektoren i Region Nordjylland”. Der foregår løbende dialog mellem Region Nordjylland og 
Fødevareministeriet omkring udfoldelse af Partnerskabsaftalen og koordination mellem den Nationale 
strategi og de tiltag, som foregår på Regionalt niveau. Fra Region Nordjylland kan der knyttes 
følgende betragtninger til strategiudkastet. 
 
Generelt addresserer udkastet de rette temaer for udvikling af sektoren. Planen forholder sig både til 
de miljømæssige aspekter og de erhvervsrelaterede. Region Nordjylland har ikke myndighed i forhold 
til miljøforhold som eks. placering af fremtidige anlæg og forholder sig således kun til de 
erhvervsrelaterede aspekter af planen. De skitserede mål er ambitiøse med en produktions- og 
eksportforøgelse på 50%. En forudsætning for at nå disse mål vurderes at være en høj grad af 
målrettede konkrete indsatser udviklet i tæt samarbejde med hele værdikædens aktører.    
 
Den nationale strategi tager udgangspunkt i tre hovedspor, som hver for sig er relevante og har 
betydning for udvikling af en bæredygtig og erhvervsorienteret sektor. Omkring de enkelte spor og 
pejlemærker kan bemærkes. 
 
Administrationsgrundlaget 
Pejlemærke 1; Forbedret administrationsgrundlag 
Det kan generelt bifaldes, at der sker en optimering af de administrative procedurer og grundlaget for 
administration med henblik på at frigøre erhvervets ressource til produktion og styrkelse af 
konkurrencepositionen.  
 
Pejlemærke 2; Placering af akvakulturanlæg 
Udfordringerne omkring fysiske placeringer forholder Region Nordjylland sig ikke til. Valg af placering 
vil dog kunne have indflydelse på de teknologiske og konkurrencemæssige betingelser for erhvervet 
og den tilhørende teknologiudvikling.  
 
Viden & Teknologi 
Pejlemærke 3;Forskning, udvikling & innovation 
Området er centralt for sikring af et bæredygtigt erhverv og generelt addresseres de rigtige emner 
under denne overskrift. Fokus på udvikling af saltvandsopdræt, både landbaseret og offshore, tang & 
muslinger samt fiskefoder er alle områder, hvor der er teknologiske udfordringer. Fokus på F&U og 
innovation der styrker disse områder er derfor centrale for vækst. Dertil kommer diversifikation med 
fokus på nye koncepter for produktion, herunder nye højværdiarter, der imødekommer nye 
forbrugersegmenter og –trends. Der bør i den sammenhæng også fokuseres på bevarelse af 
bæredygtige F&U miljøer, der kan indgå i udviklingen.  
 
Pejlemærke 4; Øget anvendelse af ny teknologi  
En fortsat teknologifornyelse er en forudsætning for en fortsat konkurrencedygtig akvakultursektor. 
Fokus på optimeret produktionsprocesser, miljøeffektive teknologiløsninger og bæredygtige 



   

   

produktionsformer vil bidrage til at styrke Danmarks position på et stigende globalt marked. Der bør i 
den sammenhæng også fokuseres på etablering af konkrete samarbejder og teknologinetværk.  
 
Pejlemærke 5; Eksport af fisk, foder og teknologi 
Et øget fokus på de muligheder der ligger på det globale marked, hvor efterspørgselen efter fisk og 
skaldyr er støt stigende, er vigtigt. Det gælder både fisk, foder og teknologi. Herunder systemeksport. 
Der bør i den sammenhæng skabes samspil mellem Regeringens Vækstplan for eksport, hvor 
Akvakultur indgår specifikt og de erfaringer der sker regionalt. Herunder virksomhedsrettede 
klyngeinitiativer, som Nordjysk FødevareErhverv, der har konkrete samarbejder og netværk med 
fødevareproducenterne og støtteerhvervene.  
 
Pejlemærke 6; Uddannelse 
Det virker hensigtsmæssigt at fokusere på kompetenceudvikling indenfor sektoren. Det gælder i 
forhold til hele værdikæden. Ikke mindst i forhold til F&U miljøerne er det centralt, at der eksisterer en 
tilstrækkelig kritisk masse til at understøtte denne sektor, som får stigende betydning som leverandør 
af fisk og skaldyr til videre forarbejdning og til at dække det globale proteinbehov. For Nordjyllands 
vedkommende gælder det specielt Nordsøens Forskerpark og Dansk Skaldyrcenter, der begge 
besidder betydelig viden, kompetencer og teknologi til at indgå i fremtidssikringen af sektoren.  
 
Produkter & Marked 
Pejlemærke 7; Produkt- og markedsudvikling 
Produktudvikling og –tilpasning er afgørende for at udnytte de stigende globale 
efterspørgselstendenser. Der bør sættes fokus på optimering af produkt- markedsmuligheder på de 
eksisterende markeder med traditionelle produkter. Desuden bør der sættes fokus på en mere 
differentieret optimering med henblik på at opnå konkurrencemæssige fordele på markedssegmenter 
og nicheprodukter. Herunder ikke mindst udnyttelse af parametre som høj kvalitet, bæredygtighed, 
smag, tilgængelighed og convenience. Det er vigtigt at inddrage hele værdikæden i udviklingen, 
således, at der skabes sammenhæng mellem markedssegmenter, udsalg, distribution og produktion.  
 
 
Det afgørende for at opnå den ønskede effekt indenfor de enkelte hovedspor er, at de konkretiseres i 
relevante erhvervsrettede handlingsinitiativer. I den forbindelse bør hovedsporene relateres til de 
konkrete udfordringer og perspektiver, som der er indenfor delområderne af Akvakultur sektoren. Der 
bør i den forbindelse foregå et tæt udviklingsforløb i sammenhæng med Region Nordjyllands 
”Udviklingsperspektiver for Akvakultursektoren i Region Nordjylland”. Det gælder specifikt. 
 

 Traditionel, Recirkuleret dambrug 

 Kystnært & Offshore  

 Skaldyr 
 
For alle tre områder er der specifikke udfordringer, som er afgørende for udvikling af delsektorerne og 
hvor det er relevant at relatere til den nationale strategi specielt indenfor hovedsporene Viden & 
Teknologi samt Produkter & Marked. Dertil kommer, at der vil være en række tværgående 
udfordringer, hvor der er behov for fælles løsningsalternativer. Det gælder ikke mindst indenfor 
Traditionelt, Recirkuleret og Kystnært & Offshore om eksempelvis teknologiudvikling.  
 
Med henblik på en bæredygtig udvikling af sektoren er det vigtigt, at der sker inddragelse af de 
centrale aktører indenfor sektoren, for at sikre erhvervsrelevans, ejerskab og grundlag for 
implementering. Det gælder både F&U miljøerne, brancheorganisationerne og erhvervet. 
 
Der er fra Region Nordjylland, som en del af Partnerskabsaftalen på Akvakulturområdet, taget initiativ 
til at udarbejde en procesplan for hvordan der addresseres de relevante udfordringer indenfor de tre 
hovedområder i den Nordjyske strategi sammenholdt med den nationale strategis hovedspor. Denne 
proces er drøftet i tæt dialog med Fødevareministeriet. Med henblik på at opnå synergi og 
målsætningerne i begge strategier bør denne proces fortsættes og implementeres for identificering af 



   

   

konkrete indsatser, virkemidler, handlingsalternativer og konkrete udviklingstiltag. Resultatet skal 
gerne være et overblik over konkrete handlinger og initiativer, som kan igangsættes på kort, 
mellemlang og længere sigt og dermed også skabe overblik over de finansieringsbehov på nationalt 
og regionalt niveau, der er for udviklingen af en sammenhængende sektor.  
 
Det anbefales derfor, at den igangværende dialog mellem Fødevareministeriet og Region Nordjylland 
fortsættes og forstærkes gennem en udviklingsproces, der i sammenhæng med den nationale 
strategi, skal konkretisere konkrete handlingsinitiativer indenfor de tre adskilte fokusområder 
Traditionel & Recirkuleret, Kystnært & Offshore samt Skaldyr. Herunder inddragelse af de centrale 
interessenter indenfor og på tværs af Regionerne.  
 
 
 
 

 


