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Praktiske oplysninger 
 
Forprojekt er finansieret af Center for Fødevareudvikling og –Innovation 
samt VetCur Biotec. 
 
Som deltager i projektet bidrager du med tid, transport og engagement i 
forbindelse med de fire workshop-dage. 
 
Alle 3 workshops afholdes i Danmark. Deltagelse i enkelte workshops, 
herunder forplejning, overnatning på 2 dages workshoppen og materialer 
er uden omkostninger for dig. 
 
Invitation og praktiske oplysninger fremsendes forud for hver enkelt 
workshop. 
 
 

i samarbejde med 

For mere information kontakt 

Projektleder Lars Jøker 

Chefkonsulent, Teknologisk Institut 

Tlf. 72 20 39 33 
E-mail lars.joker@teknologisk.dk  
www.sundefisk.dk 



Forprojektet 
 
Forprojektet tager udgangspunkt i et ønske om at lancere et nyt op-
drætskoncept med henblik på afsætning på det danske og de internatio-
nale markeder – Sunde fisk fra Østersøregionen. 
 

Målet 
 
Forprojektets mål er at skabe en ny akvakultur i Danmark med fokus på: 
 
• Andre fiskearter inden for fiskeopdræt 
• Sikring af høj og stabil dækningsgrad for alle led i produktionskæden 
• Minimal miljøbelastning 
• Fremstilling af en sund råvare som industri og marked kan aftage 
• National og international branding 
• Oplevelsesturisme 
 

Midlet 
 
Gennem etableringen af et bredt netværk af kommercielle interessen-
ter, branche-, videns- og kommunale aktører, skabes basis for nytænk-
ning indenfor opdrætssektoren. Igennem møder, workshops mm. vil disse 
aktører sammen vurdere værdien af efterfølgende at søsætte et større 
udviklingsprojekt. 
 

Meningen 
 
Grundtanken bag projektet er at sunde fødevarer har levet et sundt liv. 
 
Sunde fisk er: 
 
• Fri for sygdomme 
• Fri for medicinrester 
• Fri for tungmetaller 
• Fri for stress 
 
Dette opnås ved at fisken lever så tæt på sine naturlige fysiologiske og 
biologiske behov som muligt. 

Aktiviteter og forløb 
 
Forprojektet forløber fra juli 2007 og fire måneder frem. Der er planlagt 
tre workshops i perioden. Interviewrunden afklarer netværkets interesse 
og accept for deltagelse i 1. workshop, som afsluttes med sammensæt-
ning af forprojektets aktører. 

Temagruppeworkshoppen fastlægger og fremstiller de konkrete arbejds-
opgaver for succesfuld gennemførelse af det store udviklingsprojekt. 
Den afsluttende workshop præsenterer den samlede projektbeskrivelse, 
der danner grundlag for ansøgning om finansiering af udviklingsprojek-
tet.  
 

Tidsplan 

• Interviewrunde: juli-august 
• Afholdelse af 1. workshop, 5. september 2007. 
• Afholdelse af temagruppeworkshop 20-21 september 2007 
• Afsluttende workshop, ultimo oktober 2007.  
 

Tema-grupper 

For at opnå det mest optimale udbytte af projektet opdeles deltagerne i 
følgende grupper: 

Gr. 1: Forarbejdnings-, afsætnings- og markedsforhold 
Potentielle deltagere: Forarbejdningsindustrien, detailled og teknisk/
faglige vidensaktører med speciale i forarbejdning, herunder bl.a. kvali-
tet, miljø, produktudvikling, national og international markedsanalyse, 
afsætning og analyse af forbrugerpræferencer 

Gr. 2: Opdrætsforhold. 
Potentielle deltagere: Opdrættere, foder- og udstyrsproducenter, tek-
nisk/faglige vidensaktører med speciale i opdræt, herunder bl.a. biologi-
ske forhold, sygdoms- og miljøforhold.  

Gr. 3: Regionalforhold, herunder turisme, landdistriktsforhold og    
finansieringsforhold 

Potentielle deltagere: Erhvervsrådet, lokalpolitikere, Vidensaktører med 
speciale i lokalforhold, turisme, oplevelsesøkonomi, markedsføring/
branding nationalt og internationalt, finansieringsforhold. 


