


Dansk akvakulturs forsknings- og udviklingsbehov

Indledning

Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv
understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til
at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker
fødevarekvaliteten og fødevaresikkerheden.

Forsknings- og udviklingsområdet har meget høj
prioritet for akvakulturerhvervet. Akvakulturen
arbejder for at styrke udviklingen og forskningen i
Danmark som grundlag for at sikre og udbygge
erhvervets konkurrencedygtighed og for at bidrage til,
at samfundets reguleringer af erhvervet hviler på et
solidt videnskabeligt grundlag.

Dansk akvakultur står over for store udfordring
som følge af stigende miljøkrav, øget konkurrence,
nye forbrugsmønstre og politiske prioriteringer.

Erhvervet har et stort vækstpotentiale, og det fremgår
af regeringens handlingsplan for fiskeri og akvakultur,
at produktionen skal tredobles frem mod 2013, og der
skal ske en øget diversifikation i andre arter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at
udnytte mulighederne gennem proaktive og
målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

EU har erkendt, at EU er førende på forskning
akvakultur, men resultaterne har især bidraget til
vækst i 3. lande og ikke i EU’s egen akvakultursektor.
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Dansk akvakulturs forsknings- og udviklingsbehov

Indledning

Dansk Akvakultur ønsker på den baggrund at tage
medansvar for og bidrage til prioriteringen af de
danske forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Midlerne er knappe, og det er afgørende, at de
fokuseres og anvendes, hvor nytteeffekten er størst.
Erhvervet anerkender, at der også må investeres i
grundforskning, men for os er det afgørende, at
for nærværende fokuseres på vækst orienterede
initiativer.

Vi har diskuteret og kortlagt erhvervets behov, og vi
ønsker med dette notat at give vores bud på
prioriteringerne på både kort og lang sigt.

Vi håber, at notatet vil bidrage til en saglig og
konstruktiv debat om emnet, og vi glæder os til at
modtage dine kommentarer og forslag til forbedringer.

Silkeborg den 31. marts 2008

Med venlig hilsen

Jacob Bregnballe

Formand for Dansk Akvakultur
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Dansk akvakulturs forsknings- og udviklingsbehov

Forskningens rammer

Med den ny universitetsstruktur er der gode
muligheder for at styrke den forskningsmæssige
indsats og høste mulige synergi effekter mellem den
specifikke forskning i akvakultur og andre
forskningsområder.

Med indførelsen af den Europæiske Fiskerifond er det
oplagt at satse målrettet på initiativer og tiltag, der
kan understøtte regeringens mål om at øge den årlige
produktion i Dansk akvakultur fra 40.000 tons til
115.000 tons uden en væsentlig øget miljøbela

Det vil i de kommende år være afgørende at opnå den
rigtige balance mellem den basale grundforskning og
den anvendte forskning inden for akvakulturområdet.

Danmark har en stærk position indenfor udvikling og
forskning i akvakultur. Modeldambrugenes tilblivelse
er et godt eksempel på det gode samspil mellem
erhverv, forskere og myndigheder.

Der er behov for at styrke det internationale
samarbejde, og der er behov for at øge konkurrencen
om midlerne til udvikling og forskning.

Vi anbefaler derfor, at der udarbejdes en selvstæ
analyse af den fremtidige organisering af
akvakulturforskning, herunder kortlægning af
relevante internationale samarbejdspartnere.
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Dansk akvakulturs forsknings- og udviklingsbehov

Forskningens rammer

Danmark har også en stærk international
fødevareforskning indenfor en række andre områder
bl.a. forarbejdning, processer og ernæring.

Dansk fødevareforskning er igennem de seneste ti
blevet styrket, og vi er nu på mange områder blandt
de førende i verden.

Det internationale forskningssamarbejde er væsen
med henblik på at kunne hjemtage viden til Danmark.
Akvakulturforskningen har bl.a. stor bevågenhed i EU.
Det dansk ledede EU-projekt SEAFOOD-plus er et
eksempel på dansk fiskeforsknings internationale
kvalitet, og et projekt som kan give værdifulde
kontakter.

Erhvervet ønsker et stærkt samspil med andre om
udvikle teknologiske løsninger der forener hensynet til
vandmiljø, fisk, etik, produkt og sundhed med
hensynet til merværdi og konkurrenceevne.

Der er store perspektiver inden for en række
områder, herunder fx bioteknologi, nanoteknologi og
IKT.

Vi har samlet erhvervets forsknings – og
udviklingsbehov i 4 tværgående temaer.
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Dansk akvakulturs forsknings- og udviklingsbehov

Tema 1 Værdikæden og samfundet

Forsknings- og udviklings initiativer skal overordnet
styrke den vertikale sammenhængskraft og bidrage til
øget samfundsansvar.

Fødevareproduktion har bred samfundsmæssig
interesse, og vurderinger af bæredygtighed må
baseres på et kompromis mellem relevante og legitime
interessenter.

Certificeringer og klima dagsordenen er eksempler på
nye områder, som må tildeles øget bevågenhed.

Specifikke forsknings- og udviklingsbehov:
 Logistik- og forarbejdningssystemer til øget

fødevaresikkerhed
 IT løsninger der styrker værdikæden, herunder

fx dataoverførsler
 Intelligente sporbarhedssystemer
 Livscyklusanalyser
 Bæredygtighedsindikatorer, herunder CO2

balancer
 Økonomiske analyser der belyser erhvervets

bidrag til samfundsøkonomien
 Nye fodertyper. Reducere afhængighed

marine råvarer uden negative konsekvenser for
produktkvalitet

 Planlægningsværktøjer til lokale og nationale
myndigheder
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Dansk akvakulturs forsknings- og udviklingsbehov

Tema 2 Produktionsteknologier

Initiativerne skal både optimere de eksisterende
produktionsteknologier samt udvikle nye innovative
teknologier og processer, der bidrager til øget
konkurrenceevne, reduceret miljøpåvirkning og bedre
arbejdsvilkår i primærproduktionen.

Der skal tages hensyn til, at der er et betydeligt
eksportpotentiale i produktionsteknologier.

Specifikke forsknings- og udviklingsbehov:
 IT systemer til data håndtering
 Fortsat udvikling af recirkulationsteknologier
 Analyse af muligheder for offshore havbrug
 Udvikling af fangkulturer for havbrug
 Udnyttelse af potentiale i familieavl
 Forebyggelse og behandling af algeangreb i

havbrug
 Metoder til at reducere dødelighed, øge

fiskevelfærd og forebygge og behandle
sygdomme

 Reproduktion af ål
 Analyse af effekter af klimaændringer

udvikling af defensive og offensive strategier.
 Alternativ udnyttelse af affaldsprodukter
 Sammenhænge mellem drift, fiskevelfærd og

produktkvalitet
 Driftsoptimering, økonomisk styring og

virksomhedsledelse
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Dansk akvakulturs forsknings- og udviklingsbehov

Tema 3 Forbrugeren i centrum

Der er behov for aktiviteter der øger kendskabet til
forbrugernes præferencer, og kortlægger barrierer for
øget forbrug.

Udviklingstiltag skal øge forbrugernes forbrug af fisk
og styrke forbrugernes betalingsvillighed for
erhvervets produkter.

Der er stort generelt behov for initiativer der styrker
erhvervets konkurrenceevne gennem øget
differentiering.

Forskningen skal også give øget viden om fisks
ernæringsmæssige egenskaber, fiskeråvarens og
fiskeprodukters sensoriske egenskaber.

Specifikke forsknings- udviklingsbehov:
 Dokumentation af ernærings- og

sundhedsmæssige aspekter
 Analyser af forbrugeradfærd, præferencer

barrierer og tendenser
 Innovation og viden i slutprodukter
 Udvikling af nye produkter
 Platform for ”storytelling”
 Formidling af viden og informationer om

erhvervet og dets produkter
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Dansk akvakulturs forsknings- og udviklingsbehov

Tema 4 Diversifikation

Forsknings- og udviklings tiltag skal bidrage til øget
diversifikation med henblik på at øge udbuddet af
produkter og ydelser.

Der er således behov for at øge variationen i udbuddet
af kvalitetsråvarer til forædling ved introduktion af nye
arter og forbedret kødkvalitet.

Ligeledes skal der ske en fortsat udvikling af
fiskeopdræt.

Specifikke forsknings- og udviklingsbehov:
 Produktionsteknologi for nye arter, herunder

opbygning af veterinær viden
 Promovering og markedsintroduktion af nye

arter
 Fortsat udvikling af økologisk fiskeopdræt
 Opbygning af viden om hvilke faktorer der

påvirker kødkvaliteten
 Produktionsmetodens betydning for

råvareegenskaber

og udviklingsbehov

bidrage til øget
med henblik på at øge udbuddet af

i udbuddet
ved introduktion af nye

Ligeledes skal der ske en fortsat udvikling af økologisk

, herunder

Promovering og markedsintroduktion af nye

Fortsat udvikling af økologisk fiskeopdræt
faktorer der



Dansk akvakulturs forsknings- og udviklingsbehov

Prioriteringer på kort sigt

På kort sigt - dvs. inden for de nærmeste 4 år
prioriteres flg. indsatsområder:

1. Udvikling og introduktion af nye arter med
fokus på sandart, og med vægt på tiltag der
involverer hele værdikæden.

2. Optimering og udbredelse af
recirkulationsteknologien.

3. Bæredygtig udvikling af havbrug, herunder
kombination med muslingeopdræt

4. Reproduktion af ål
5. Videreudvikling af dansk økologisk fiskeop
6. Initiativer der styrker bæredygtighed

reducerede udledninger af miljøfremmede
stoffer, reduceret el forbrug, alternativ
anvendelse/bortskaffelse af affaldsprodukter,
herunder slam etc.

7. Forebyggelse og behandling af sygdomme
8. Reducere afhængighed af marine råvarer
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