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Regeringens handlingsplan for fiskeri og akvakultur sætter ambitiøse mål for væksten
i dansk akvakultur. Med implementeringen af fiskerifonden er der for alvor kommet
turbo på udviklingen, og vores medlemmer er klar til at honorere de store krav.

Over 70 % af vores medlemmer påtænker at udnytte de forbedrede støttemuligheder.
Der er med modeldambrugskonceptet tilvejebragt et stærkt værktøj til bæredygtig
vækst. 9 ud af 10 dambrugere vurderer, at modeldambrug er et godt bud på
fremtidens dambrug, og næsten 1/3 af vores produktion af dambrugsørreder sker nu i
modeldambrug. Med de nyeste typer er det muligt at fordoble produktionen; selvom
de indtager 13 gange mindre vand og kun udleder den halve mængde kvælstof!

Den danske regering har udnyttet det maksimale tilskud fra EU til fiskerifonden i 2007
og 2008, og det er helt afgørende, at den politik nu fastholdes. En tredobling af
produktionen i akvakultur kræver massive investeringer i teknologi og viden. Det er
derfor yderst beklageligt, at der i forslag til finanslov for 2009 lægges op til, at fonden
skal beskæres med ca. 30 mio. kr. Da EU medfinansierer i forholdet 1:1, svarer til en
besparelse på 60 mio. kr. Der er allerede nu for få støttekroner, og en besparelse på
60 mio. kr. vil gøre det umuligt at realisere regeringens ønske om vækst.

Vi er udsat for hård konkurrence fra en række lande, herunder især ål fra Kina,
statsstøttede ørreder fra Tyrkiet, billige pangasius fileter fra Vietnam og (dumpede)
ørreder fra Norge. Det er derfor helt afgørende, at vi kan udnytte fondens muligheder
for at skabe mere innovation, øget værditilvækst og øget konkurrenceevne. Det
kræver, at mulighederne er der, og at der afsættes de nødvendige midler.

Muligheder er på plads gennem de nye støttemuligheder, og vi skal derfor kraftigt
opfordre til, at regeringen tilvejebringer en medfinansiering, der kan fastholde
momentum i den danske akvakultur sektor, og at det udmøntes i hjemtagning af fuld
EU støtte. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at anvendelsen af
Fiskerifonden også skal ses i forhold til regeringens strategi om et ”helt Danmark”.
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