
Vandpartnerskabets etableringsfase – Fase 1 
 

Beskrivelse af forretningsspor 
 
0. Akvakultur: Recirkuleret opdræt af akvatiske organismer 
 
 
1. Navne på alle deltagere i forretningsspor 
 

 
 

2. Beskrivelse af forretningsspor 
 

A. Baggrund – en global omstillingsproces 
 

• Landbrug – vandbrug 
Opdræt skal gennemgå den samme udvikling og omstrukturering som landbruget 
har været igennem. Fra oftest små, arbejdstunge, familiedrevne multibrug - til 
større specialiserede og teknologisk udviklede brug med en høj grad af styring og 
automatisering. 

 
Dette er en udvikling d
vil ske nationalt, regio-
nalt og globalt – og der 
er flere årsager til dette
 

er 

.    

• Verden skriger på fisk - bortfald af fangstmuligheder 
olkningens proteinbehov blev dækket 

 

e 

bedre betalte produktioner (primært svin, fjerkræ, pelsdyr og ’pet-food’). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tidligere var et globalt nøgletal at 20 % af verdensbef
af fisk og andre vandlevende dyr. Verdens fiskebestande kan ikke følge med befolkningstil-
væksten og den globale fangst af vild fisk er stagneret. Der er få bestande, der tåler en mere 
intensiv udnyttelse. Indenfor de sidste 15 år er fiskeriet efter værdifulde (bundlevende) arter 
(som f.eks. torskefisk) faldet betydeligt – i Nordatlanten med ca 70 %. Samtidigt er den årli-
ge fangst af pelagiske (billige arter som f.eks. pilchard, ansjos, hestemakrel og lign.) gennem
de sidste 50 år steget fra 6 til 65 mill. tons, svarende til halvdelen af verdens fangst af vilde 
marine arter. På de bedst betalende markeder, i de udviklede lande, udgør produkter baseret 
på pelagiske fisk en nicheproduktion (hel- og halvkonserves af f.eks. sild, makrel, ansjos, 
tun etc.). I de mindre udviklede lande anvendes de pelagiske fisk naturligvis også til direkt
human konsumption. Globalt er hovedparten af de billige (industrifisk) er indgået i foder til 
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• 

Der er et behov for at sikre tilførslen af 
edst beta-

 

 
 39 millioner tons i 2010.  

tion 

ede opdræts-
-

 o
ise en sådan vækst. 

r er 
vteknologisk ekstensivt op-

-

illioner tons vild fisk (inkl. skaldyr og andre organismer). De ’vilde’ fangster 
 på 

e arter som karper.  

 
(Hvor intet andet er nævnt er figurerne baseret på data fra FAO) 

Akvakultur – det nye vandbrug 

højværdi-fiskeprodukter til de b
lende markeder og parallelt med bortfald
af fangstmuligheder er der sket en stig-
ning i produktionen af opdrættede orga-
nismer.  
I 1996 estimerede FAO, at opdræt kunne
producere
Denne grænse blev overskredet allerede i 
2002 og i 2003 var den årlige produk
fra akvakultur på over 40 millioner tons – 
heri ikke medregnet 11 millioner tons 
tang og andre vandplanter.  
På de 5 år i perioden 1998 – 2003 steg 
den marine og den landbaser
produktion med tilsammen 34 %. Akva
kultur fortsætter med at være den stær-
kest ekspanderende fødevaresektor. Glo-
balt er produktionen vokset med 8,9 % 
årligt siden 1970. Fangst af vild fisk ud-
viser i samme periode en vækst på 1,2 %
Ingen anden fødevaresektor kan altså udv
Bag disse tal ligger dog det faktum at Kina er den altdominerende globale producent. De
til gengæld primært tale om et lavprissegment, domineret af la
dræt af karpearter, til det hjemlige marked.  
Men der er anslået > 200 millioner kinesere med en købekraft svarende til en gennnemsnit
lig europæer. 
Samtidig med at akvakulturproduktionen i 2002 nåede knap 40 millioner tons, blev der 
ilandbragt 93 m
havde en værdi i første omsætningled på 78 milliarder US$, mens værdien af opdræt var
54 milliarder US$. Hertil kommer enproduktion på 11 millioner tons planter (primært diver-
se arter af tang) til en værdi af 6.2 milliarder US$. 
Værdi en den ’vilde’ fangst er ca 1,19 US$/kg mens opdrættede dyr indbringer en pris på 
1,35 US$/kg. Heri er endda medregnet de prisbillig

g landbrugets produktion af kød kun 2,8 %.  
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Opdræt i ferskvand er vigtigst, knap 58 % af kvantiteten og godt 48 % af værdien.  
90 % af den globale produktion sker i udviklingslande og består primær
vore, omnivorer (altså spiser vegetabilsk foder eller en blanding af vegetabilsk og an
foder) eller er ’filter-feeder (filtrere vandet for næringsstoffer – f.eks. muslinger). Altså ar-
ter, hvor foderet kan fremstilles lokalt i nogle tilfælde med tilførsel af ganske få udefra-
kommende ingredienser (fiskemel og olie) eller hvor foder er naturligt forekommende i van
det (f.eks. alger). 
 
Øget efterspørgsel
M

t af fisk der er herbi-
imalsk 

-

•  på sund og sikker mad 
arkedskræfter øver en stærk indflydelse på udviklingen af akvakultur, specielt den kom-

 

lfærd og andre etiske forhold) og stiller krav til dokumentation af dis-

mport af akvakulturprodukter. Dette for at sikre kvalitet, sikkerhed og sundhed for for-

-

• egrænsede vandressourcer og miljøhensyn 
kspansion af urbane områder fører til konkurrence på vand af drikkekvalitet. Også indu-

ter har behov for vand af drikkekvalitet. Man-
g 

 
r i udledningen såvel som til selve vandindvindin-

d 

• 
anmark kan på de fleste felter leve fuldt op til markedets krav. Herudover sker produktio-

ropæiske marked, at det muliggør leverance af ferske fiskeprodukter in-

entation. Dette kan kun ske ved en inten-

mercielle og industrielle akvakultur.  
Forbrugerne i den udviklede del af verden er blevet mere bevidste om sund mad. Hertil hø-
rer fisk og andre ’seofood’ produkter. 
Dette kræsne og velbetalende marked kræver også forsyningssikkerhed (det er derfor at laks
altid bliver serveret). 
Forbrugerne er også blevet stigende bevidste om, og får dermed indflydelse på, produktions-
forhold (miljø, dyreve
se.  
Vigtige importregioner og lande er begyndt at opstille krav til standarder og indfører regler 
for i
brugerne, men også for at mindske negative sociale og miljømæssige aspekter ved produkti-
onen i 3. lande. Oprindelsesmærkning, sporbarhed og strikte regler for indhold af medicinre
ster er eksempler på dette. I 2002 udgjorde fisk og ’seafood’- produkter den største gruppe 
(25 %) af alle fødevareproblemer (kvalitets- og sikkerhed) i EU. 
 
 
B
E
striel produktion af fødevarer og andre produk
ge af de højværdi-arter der i dag opdrættes stiller også krav til vandkvaliteten (f.eks. laks o
ørreder). Selvom kravet ikke er vand af drikkevandskvalitet kan der dog opstå konkurrence 
med landbrug og industri. Derfor er spørgsmålet om en fortsat ekspansion af akvakultur er 
mulig under de nuværende præmisser.  
Selvom vand af den fornødne kvalitet skulle være tilgængeligt for opdræt stilles der i højere
grad end tidligere krav til begrænsninge
gen. I Danmark, hvor vi betragter os som førende indenfor miljøområdet, har det gennem de 
seneste 15-20 år ikke været muligt at udvide produktionen gennem indvinding af mere van
eller brug af mere foder. I stigende omfang er der stillet krav til dambrugene om at mindske 
vandindtaget for at sikre den naturlige fauna i vandløbene. Udvikling af mere omsætteligt 
foder har kunnet give en beskeden merproduktion indenfor de tilladte udledningsgrænser 
(primært kvælstog og fosfat).  
 
Dansk ekspansion 
D
nen så tæt på det eu
denfor 24 timer – eller endog levende fisk. Fersk fisk har altid indbragt den højeste pris på 
markedet. Danmark har også etableret en, endnu beskeden (30 tons), produktion af økologi-
ske fisk (ørreder). Produktionsforholdene er nøje beskrevet i en standard og efterspørgslen 
overstiger med mindst en faktor 3 produktionen.  
Mulighederne for en kraftig dansk ekspansion er således til stede og rammerne er; mindre 
vandforbrug og mindre udledning og mere dokum
siv recirkulering og ibrugtagning af ’avancerede rensningsmetoder’.  
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Det er den udvikling vi er midt i.  
Gennem de seneste knap 2 år har der været gennemført forsøg med så
dambrug, hvor recirkulering og ren
Resultaterne er lovende – en større produktion af fisk for de samme penge, på samm
og med mindre udledning til miljøet. 
Den samlede omsætning i dansk akvakultur er på ca 3.2 milliarder kroner, fordelt med 1 
milliard fra produktionen, 1 milliard fr
millioner fra eksport af udstyr, anlæg og rådgivning. 
Branchen knytter nu håb en markat ekspansion – en samlet vækst i produktionen fra 40.000 
tons til 115.000 tons indenfor en 5-års periode, heraf e
nen fra 30.000 til 60.000 tons. 
 

 

kaldte model-
sning af vandet er gennemført i større eller mindre grad. 

e areal 

a eksport af foder, 400 millioner på forædling og 800 

n fordobling af ferskvandsproduktio-

B. Formål – som ringe i vandet 
 

• De rammer som stigende omfang komme 
til at gælde for produktionen i andre lande for så vidt angår opdræt i ferskvand. Havbaserede 

 

• 
akul-

-

• 
irksomhederne der leverer udstyr til recirkuleret opdræt er typisk små virksomheder med 

erum og kapacitet til gennemgående udviklingsaktiviteter. Med formålet, at 

• d-
viklingsprojekter alene, og at dette bør ske i samarbejds-

, 

 

det danske opdrætserhverv skal operere under vil i 

anlæg har helt andre rammer og vil ikke blive omhandlet her. Derimod åbner recirkulerings-
teknologien også for en øget landbaseret produktion af saltvandsfisk og skaldyr. En produk-
tion vi også, i mindre målestok, har i Danmark. Det er derfor på ovenstående baggrund(e), at
der vurderes at være et stabilt og voksende globalt marked for recirkulerede anlæg.  
Danmark har traditionelt haft en stolt tradition indenfor produktion af akvakulturprodukter, 
og er sideløbende blevet internationalt markedsførende på recirkulationsanlæg til akv
tur. Danske udstyrleverandører og anlægsentrepenører har allerede indtaget en ledende posi-
tion på verdensmarkedet. Denne position er med tiden blevet vanskeligere, idet der i natio-
nalt regi ikke har været nogen koordineret optimering og udvikling af konceptet. Der fore-
findes imidlertid en væsentlig teknologisk og biologisk ekspertise i de faglige udviklings-
miljøer og i virksomhederne, der med den rette pleje, koordinering og igangsætning af rele
vante udviklingsprojekter vil kunne opretholde og udbygge den stærke internationale mar-
kedsposition. I en langsigtet videreudvikling af recirkulationsteknologien er der derfor brug 
for at udvikle et samarbejde mellem forsknings- og udviklingsmiljøer samt private miljøer 
og virksomheder.  
 
AquaCircle 
V
begrænset råd
understøtte disse virksomheder til en mere målrettet og behovsstyret udvikling af teknologi-
erne omkring opdræt i recirkulationsanlæg blev videncenteret AquaCircle blev stiftet primo 
2006 af en række danske firmaer, fiskeopdrættere, institutioner, organisationer og enkeltper-
soner med interesse for recirkulationsteknologi i akvakultur. AquaCircle er åben for alle 
med interesse for denne udvikling. 
Virksomhederne erkender imidlertid også at de ikke har den nødvendige kapacitet til at u
føre dybdegående forsknings- og ud
projekter. De udtrykker i den forbindelse et behov for, at være med i slagkraftige konsortier
der kan løfte de udfordringer, der foreligger i både ansøgningsfasen og udførelsen af projek-
terne. Erhvervet tilkendegiver i den forbindelse bredt, at de er indstillet på at indgå i projek-
ter, som aktive partnere. I såvel Dambrugsudvalgets (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri, marts 2002) som Havbrugsudvalgets rapport (Ministeriet for Fødevarer, Landbrug 
og Fiskeri, marts 2003) anbefales en styrkelse og videreudvikling af recirkulationsteknolo-
gien til fiskeopdræt. I Havbrugsudvalgets rapport hedder det bl.a.:  

o Udvalget anbefaler fortsættelse af udviklingsarbejdet vedr. opdræt i recirkulati-
onsanlæg  
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o Udvalget anbefaler, at Danmarks styrkeposition indenfor recirkulationsanlæg og
yngelop-dræ

 
t udnyttes og befæstes gennem adgang til offentlig udviklings- og in-

o  
ablering og udvikling indenfor udstyrsbranchen  

g vanskeligere 

 

 

 
• Den frem ring for akvakulturerhvervet består altså i at kende og styre alle pro-

cesserne i fiskeproduktionen. En vigtig forudsætning for en effektiv drifts- og miljøstyring 
-

• 
projekter, der kan belyse enkeltprocessers virkemåder. Der er imidlertid en bekym-

 
 

C. Markedspotentiale 
 

• Am
er allerede nævnt – en ekspansion, 

-

• 
lt markedsførende på re-

e 

ok-

• 
ste globale producenter 

-

vesteringsstøtte  
Udvalget anbefaler, at det overvejes, hvordan der kan skabes bedre muligheder for
finansie-ring af et

o Danmark ligger allerede i dag med helt fremme i verdenseliten indenfor recirkula-
tions-teknologi, men denne position bliver med tiden vanskeligere o
at fastholde, idet der i nationalt regi ikke foregår nogen egentlig optimering og vi-
dereudvikling af konceptet. Denne udvikling er derfor alene henvist til de løbende 
ændringer, som gennemføres af de deltagende virksomheder. Da disse typisk er 
små virksomheder med begrænset råderum og kapacitet til gennemgående udvik-
ling, viser erfaringen, at udviklingen går langsomt primært baseret på indhøstede
driftserfaringer. Dette gør det forholdsvist nemt for kopierende, konkurrerende 
udenlandske producenter næsten at komme på omganghøjde med state-of-the-art i
Danmark.  

tidige udford

er adgang til så mange relevante informationer som muligt vedrørende produktionsanlægge
nes nære fortid, nutid og fremtid. Moderne dataopsamlings-teknologier, kombineret med 
state-of-the-art simuleringsmodeller gør det i dag muligt at etablere et virtuelt fiskeopdræts-
anlæg. 
Erhvervet erkender nødvendigheden og betydningen af, at der igangsættes forsknings-, ud-
viklings
ring over, om resultaterne fra disse projekter i tilstrækkelig grad bliver anvendelige for er-
hvervet. Der er derfor udtrykt stor interesse i, at AquaCircle ”oversætter” forskningsresulta-
ter og formidler anvendelsesorienteret viden, som virksomhederne kan anvende i videreud-
vikling af delprocesser og efterfølgende implementere i helhedskoncepter.  

bitioner for hjemmeproduktionen 

alene på portionsørreder, fra 30.000 
til 60.000 tons over en kortere år-
række. En ekspansion der kun er mu-
lig ved brug af recirkuleringstekno
logi. 
Som allerede nævnt er Danmark in-
ternationa
cirkulationsanlæg til akvakultur. I 
Chile, en af verdens førende lande 
inden for akvakultur, er 20 % af all
anlæg til fiskeopdræt baseret på 
dansk recirkulationsteknologi, men 
det globale marked forventes at v
se markant.  
Figuren til venstre (FAO 2004) angi-
ver de 10 stør
indenfor opdræt. Desuden viser figu
ren hvilke lande der i perioden 2000-
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2002 har udvist den største vækst. I de fleste af disse producentområder vil en fortsat eks-
pansion være afhængig af genbrug af vand.  
Australien ekspanderer for tid• en stærkt. EU, som er en stor nettoimportør af fiskevarer, og 

-

 

• ion af yngel og sættefisk (fisk som flyttes til andre anlæg for der at opnå 

andre lande, hvor der er et velbetalende købersegment, forventes der et stort behov for recir
kulerede anlæg. Alene muligheden for at spare transportomkostninger ved en produktion 
nær markedet tilsiger denne udvikling. Hertil kommer, at der er tale om fersk fisk (højeste
pris på markedet) med fuld sporbarhed og de dokumentationsmuligheder, som recirkuleret 
drift giver. I takt med at de nye EU-lande implementerer miljødirektiver fuldt ud forventes 
dette også at øge kravene til opdrlætserhvervet der – med følgende efterspørgsel på recirku-
leringteknologi. 
Indenfor produkt
slagtestørrelse) er der også et globalt marked – både for fersk- og saltvandsarter. 

Aquakultur: Årlig vækst i produktion
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• Figuren herover viser den årlige vækst i akva-produktion (minus planter) fordelt på fersk-

-

e 

• producent – primært af laks til det nordamerikanske 

 
• I takt med den globale vækst på akvakulturområdet ventes at over halvdelen af verdenspro-

 

vand og saltvandsproduktion – og fordelt mellem Kina og de øvrige producenter. Kina eks
pansion har således væsentligt været på (industrialiserede) havbrugsanlæg. Kina har store 
miljøproblemer og en forsat vækst i akva-produktionen på land må forventes at ske under 
hensyntagen til dette – med andre ord er der også et potentiale for afsætning af recirkule-
ringsteknik til Kina. Det bemærkes igen, at der er over 200 millioner kinesere, primært i d
større byer, med en stor købekraft. 
Chile er allerede nævnt som en stor 
marked. En række andre sydamerikanske lande forventes at øge produktionen både til at 
dække efterspørgslen på hjemmemarked og til eksport. 

duktionen af spisefisk i 2015 vil komme fra opdræt. Altså endnu en bekræftelse af, at der 
mulighed for at udvikle et dansk erhverv med et eksportpotentiale på et tocifret milliarder-
hverv.   
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I figuren til venstre vises hvilke arter der i dag 

D. Udviklings- og diffe-
  

 
• Som nævnt har sektoren erkendt disse 

 

-

•  kombination med en videreudvikling af danske recirkula-

• ske og kemi-

• re, hvad der menes med recirkulerede anlæg. Helt ba-

ge 

-

• let at få tilladelse (miljøgodkendelse) til etablering af fuldt recirkulerede 

r 

• ntensiv recir-

 

er de mest betydende i opdræt – både mæng-
demæssigt og i værdi. 
 
 

rentieringspotentiale

muligheder og har i samarbejde mellem
primærproducenter, komponent- og an-
lægsleverandører, rådgivere og forsk-
ningsinstitutioner i starten af 2006 op-
rettet AquaCircle - et ”Videncenter for 
recirkulationsteknologi i fiskeopdræt” 
med det formål at medvirke til en styr-
kelse og en videreudvikling af recirku-
lationsteknologi i akvakultur og der-
igennem styrke såvel det danske op-
drætserhverv, som det erhverv der ud
vikler og sælger komponenter, hele op-

Det virtuelle fiskeopdrætsanlæg i
drætsanlæg samt serviceydelser. 

tionsteknologier for akvakultur illustrerer meget præcist det potentiale Danmark har for at 
udnytte kombination af forvaltningskompetence (en stærk offentlig regulering), systemløs-
ninger og en kerneteknologi til at forbedre vandmiljøet og skabe grundlag for et dansk eks-
porteventyr i såvel primærerhvervet som dets udstyrs- og anlægsleverandører.  
Teknologisk set kan man dyrke alle de organismer, der findes i akvakultur. Fysi
ske parametre, som f.eks. temperatur, saltholdighed, ilt- og næringsstofindhold, kan måles, 
styres og overvåges. Men selv om det teknisk kan lade sig gøre, så bliver de mange forskel-
lige arter som regel ikke opdrættet, da det ikke er økonomisk rentabelt i omkostningstunge, 
fuldt recirkulerede, akvakulturanlæg. 
Det må her være på sin plads at define
salt kan recirkulering i akvakultur opfattes som et genbrug af vand, der efter en mekanisk 
og/eller biologisk rensning returneres til opdrætsenhederne. Recirkulering kan dække alt li
fra en delvis returpumpning af vandet i et dambrug til et fuldt recirkuleret opdrætsanlæg 
med en vandudskiftning, der dagligt ikke overstiger 5 % af opdrætsvolumet. Lovgivnings
mæssigt har anlæg med ”fuld recirkulering” i Danmark en daglig vandudskiftning på ikke 
over 10 % og det udskiftede vand og/eller slam må ikke udledes til en recipient (vandløb, 
søer eller havet).  
Det er forholdsvis 
anlæg, ligesom der heller ikke sættes begrænsninger på foderets sammensætning eller den 
fodermængde, der benyttes i det enkelte anlæg. Det udledte vand kan enten sendes til kom-
munale rensningsanlæg (en dyr løsning) eller bruges til vanding og gødning af jord, hvor de
til brug for gødningsregnskabet skal være styr på indholdet af næringsstoffer. 
Recirkulering vil ofte blive opfattet synonymt med ”fuld recirkulering” eller ”i
kulering”, og mange af de beskrevne teknologier vil være beregnet for de intensivt recirkule-
rede anlæg. Dette skal ikke opfattes som om AquaCircle ikke skal eller kan beskæftige sig 
med andre og mere simple former for recirkulering, men typisk vil metodik og udstyr blive 
udviklet til de intensivt drevne anlæg, hvorefter man finder ud af også at bruge teknologien i
andre akvakulturanlæg.  
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• Produktionen skal være bæredygtig i forhold til de opdrættede organismer. Hermed menes, 
at der skal fokuseres på organismernes velfærd og helse. Hvis ikke velfærden er i orden op-
nås der ikke en god produktion. Ligeledes vil forbrugernes og samfundets accept af produk-
tionsformen være afhængig af, at man kan fremstå som etisk korrekt og troværdig. 

• Produktionen skal være bæredygtig i forhold til det omgivende miljø. De fuldt, recirkulerede 
akvakulturanlæg har mulighed for at have kontrol over de produkter, der kommer ind i og ud 
fra anlæggene. Biprodukterne fra akvakulturanlæg vil typisk være vand, organisk stof og 
næringssalte. Det skal tilstræbes, at biprodukterne anvendes mest optimalt, hvilket ofte vil 
være som en del af grundlaget for planteproduktion. Ligeledes vil en minimering af energi-
forbruget pr. produceret enhed bidrage positivt til den miljømæssige bæredygtighed. 

• Produktionen skal være økonomisk bæredygtig. Der skal udvikles produktionsmetoder, der 
muliggør at flere arter kan opdrættes økonomisk forsvarligt. 
 

Alle 3 bæredygtighedsbegreber skal være opfyldt, hvis recirkuleret akvakultur skal kunne overleve, 
og dermed være bæredygtigt. 
Man kan dele sine forsknings- og udviklingsaktiviteter op i tre ”søjler”: 

• Søjle 1: Optimering af teknologien for de eksisterende arter i recirkuleret opdræt i Danmark 
• Søjle 2: Udvikling af ny teknologi der ikke er artsspecifik 
• Søjle 3: Udvikle teknologier, der muliggør bæredygtig produktion af nye arter i recirkuleret 

opdræt 
 
Ad Søjle 1) Det skal overvejes, hvordan man med basis i de nedenfor beskrevne kerneområder kan 
forbedre forholdene for produktionen af de fisk, der allerede findes i de recirkulerede opdræt. 
Nogle faktorer i akvakultur er af relevans og måske endda specifikke for den enkelte art, mens an-
dre forhold er uafhængige af den enkelte art. Disse forhold må afklares i den udstrækning, det er 
muligt. Det er således essentielt at finde ud af, hvad der er den optimale vandkemi på forskellige 
stadier i den pågældende arts liv, ligesom man på tilsvarende vis må finde det foder, der er optimalt 
i forskellige livsstadier. 
Der må i denne sammenhæng defineres nogle ”velfærdsparametre”, der kan måles for at finde ud af, 
om det ønskede er opnået. Når behovene er velkendte/definerede vil de arts-uafhængige metoder til 
justering af vandkemien kunne bruges til at opnå tilstande, der ligger så tæt på det ideelle som mu-
ligt. De arts-uafhængige metoder og udstyr vil dermed være en slags ”reguleringshåndtag”. 
Resultaterne vil have stor betydning for alt opdræt af de pågældende arter, uafhængigt af pro-
duktionsmetoden, men i de recirkulerede anlæg vil påvirkningerne som regel være tydeligere. Til 
gengæld har man – forhåbentligt – også muligheden for at påvirke forholdene i en positiv retning. 
 
Ad Søjle 2) Optimale fysiske forhold, som f.eks. karrenes udformning og vandets opholdstid i det 
enkelte kar, vil variere fra art til art og samtidig ikke være ens på forskellige tidspunkter i organis-
mens liv. Derimod er der store ligheder i kravene til det, der sker i anlæggenes rensningsenheder – 
affaldsstoffer og uønskede elementer, som f.eks. parasitter og højt bakterieindhold i opdrætsvandet, 
skal fjernes, omdannes eller minimeres, således at returvandets sammensætning er tæt på det ideelle 
for den pågældende organisme. 
Teknologi til vandbehandling samt udstyr til desinfektion vil typisk være uafhængigt af, hvilken art, 
der arbejdes med. 
Hidtil er megen vandbehandling ikke foregået systematisk, men efter ”det forhåndenværende søms 
princip” der i praksis har vist sig brugbare og som regel også effektive. For at komme videre i en 
optimering samt intensivering er det imidlertid vigtigt at skabe en større viden og forståelse for de 
processer, der foregår i vandbehandlingsanlæg. 
 
Ad Søjle 3) De nye arter i intensivt recirkuleret opdræt kan vælges ud fra en række forskellige krite-
rier, der kan gøre en introduktion mere eller mindre besværlig. Biologisk kan man vælge på følgen-
de skala: 
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• Arter, der allerede opdrættes kommercielt i saltvand eller ferskvand i andre lande, og hvor 
der er fuld kontrol med reproduktions- og opdrætscyklus. 

• Arter, der opdrættes kommercielt, men hvor der ikke er styr på hele fiskens (eller organis-
mens) livscyklus. Det kan typisk dreje sig om arter hvor man er afhængig af vildfangen yn-
gel eller kønsmodne individer. 

• Arter, der af forskellige grunde endnu ikke har været opdrættet, men som alligevel anses for 
at være af økonomisk interesse 

Udvælgelseskriterierne for nye arter i recirkuleret akvakultur må således indeholde følgende over-
vejelser: 

1. Kan det lade sig gøre biologisk og teknologisk? 
2. Hvis svaret til ovenstående er ”ja”, så må man vurdere, hvad der taler til fordel for en 

intensiv recirkuleret produktion sammenlignet med den traditionelle måde produktet 
er kommet frem til forbrugerne/aftagerne: 
a. Er det billigere for kunden? 
b. Er det bedre for kunden? 
i. Kan man give større sikkerhed for leverancer i forhold til mængde og tid? 
ii. Har friskhed/tilgængelighed og behandling en betydning? 
iii. Kan man tilføre produktet andre, attraktive egenskaber (som f.eks. fuld sporbar-
hed, større fødevaresikkerhed, god miljøprofil, økologi eller tilsvarende)? 

 
Hvis man for en potentiel ny art ikke kan svare bekræftende både på spørgsmål 1 og helt eller del-
vist på spørgsmål 2, så skal man nok ikke introducere arten for nuværende. 
 
 

E. Forretningssporets delmål og succeskriterier opdelt på marked og tek-
nologiudvikling  
 

For at fremme den ønskede udvikling, er der udpeget en række kerneområder eller indsatsområder, 
der uundgåeligt på mange måder er sammenhængende: Hvis anlæggenes design og deres rensefor-
anstaltninger effektiviseres er der gode chancer for at øge produktiviteten. Ligeledes vil et forbedret 
anlægsdesign kunne medvirke til en bedre energieffektivitet. Automatisering vil v.hj.a. IT-teknolo-
gien kunne øge såvel produktivitet som rensning og energieffektivitet.  
Lidt uden for de rent teknologiske kerneområder, men samtidig af væsentlig betydning for en vel-
lykket udvikling, ligger området desinfektion, sygdomsforebyggelse og sygdomskontrol, der i den-
ne sammenhæng bør ses i en helhed med velfærdsbegrebet.  
Ligeledes skal der være nogle samfundsmæssige rammer, der muliggør en fornuftig og ansvar-lig 
udvikling af erhvervet. Her tænkes på lovgivning, finansiering, forskning og innovation samt ud-
dannelse.  
 
 

• Energieffektivitet 
I moderne recirkuleret akvakultur bruges langt det meste energi på at løfte og pumpe vand 
rundt i systemerne. Det vil derfor være aktuelt at udvikle mere energieffektive pumper, lige-
som der stadig bør fokuseres på at minimere unødvendige løftehøjder.  
Det næststørste energiforbrug i de nuværende recirkulerede anlæg – og også i mange traditi-
onelt drevne anlæg – sker ved indløsning af ilt i vandet. Der er således et udtalt behov for at 
finde mere omkostningseffektive metoder på dette område.  
Tidligere var det nødvendigt at afsætte en del af driftsmidlerne til opvarmning af de inden-
dørs, intensive akvakulturanlæg (her tænkes især på åleanlæg), men godt isolerede bygnin-
ger samt minimal vandudskiftning har faktisk i mange tilfælde gjort det nødvendigt at køle 
på vandet. Det kan derfor være aktuelt at se på omkostningseffektive kølemetoder til de tra-
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ditionelle fisk i recirkuleret opdræt samt til andre arter, der ikke tåler høje sommertempera-
turer.  

• Renseforanstaltninger – processer og overvågning af biologisk renseteknologi 
De helt centrale udstyrskomponenter i et opdræt, der benytter sig af recirkulation, er rens-
ningsenhederne. Der er dels tale om mekaniske filtrering, dels om mikrobiologisk omsæt-
ning. Anvendelse af tilgængelig viden, samt udvikling og afprøvning i praksis, har gjort det 
muligt for danske opdrættere, konsulenter og udstyrsleverandører at placere sig i forreste 
række internationalt set, når det det gælder dimensionering og drift af rensningsenhederne i 
kommercielle recirkulerede opdrætsanlæg.  

• Som det er nævnt tidligere, er denne position i højere grad baseret på praktiske erfaringer 
end på systematiseret forskning og udvikling. Hvis der sker en forskningspolitisk erkendelse 
af behovet for en videnskabelig systematisk tilgang til området, vil der være store mulighe-
der for at fastholde og udbygge den danske position på området. I akvakulturer udviser der 
sig et kompleks samspil imellem mikrobiologiske processer, vækst af patogener og omsæt-
ning af metabolitter. Dette er dynamiske parametre der enten er ubetydelige eller kan akku-
mulere og påvirke produktionsresultatet negativt. Kontrol og dynamisk styring af disse pa-
rametre er en forudsætning for optimering af akvakulturproduktionen i hver fase af et pro-
duktionsdyrs livscyklus.  

• Fysiske enheder som pumper, rør og kar m.v. er relativt lette at kopiere, men en dybere for-
ståelse for de mikrobiologiske processer i et rensningsanlæg samt dimensionering, og sty-
ring heraf vil være en knowhow, der kan give den danske akvakulturindustri et betydeligt og 
langvarigt løft.  
FoU-indsatsen indenfor renseforanstaltninger og – processer kan deles op i flg. hovedområ-
der:  

o De mikrobiologiske delprocesser og interaktioner i såvel aerobe som i anaerobe filt-
re. Optimalt oprenses og dyrkes disse organismer for at indgå som paramet-
re/tilsætning der kan styres og dermed optimere renseprocesserne i biofiltre 

o Omkostningseffektiv filtrering af partikler og bakterier/parasitter samt fastlæggelse 
af gode og sikre indikatorer for styring af evt. rense-frekvens.  

o Omkostningseffektiv fjernelse af CO
2 
og indløsning af O

2 
 

 
• Desinfektion og sygdomskontrol 

Overskriften for dette emne kunne også have været ”Fiskevelfærd, sygdomsforebyggelse, 
desinfektion og sygdomskontrol” da forskning og udvikling indenfor fiskevelfærd kan ses 
som en meget vigtig faktor i forbindelse med sygdomsforebyggelse.  
Velfærd er til gengæld yderst svært at forholde sig konkret til når det drejer sig om akvatiske 
organismer. Ikke desto mindre vil en forståelse af velfærdsbegrebet være af stor betydning 
for effektivisering af produktionen med samme eller lavere frekvens af sygdomsudbrud. 
Ligeledes vil en dokumentering af, at de velfærdsmæssige forhold i produktionen lever op til 
de etiske standarder det omgivende samfund og forbrugerne sætter, blive af stadig større be-
tydning for opdrætternes eksistens- og afsætningsmuligheder. 
Udvikling af en teknologi, der online kan registrere fiskenes fysiologiske tilstand vil derfor 
være af stor betydning for såvel produktionsoptimering som for dokumentering. Et nyt 
forsknings- og udviklingsområde, der formentlig vil kunne finde anvendelse hér, er nano-
sensorer. I handlings-planen ”Teknologisk fremsyn om dansk nanovidenskab og nanotekno-
logi” (Videnskabsministe-riet, 2004) omtales nanosensorer: ”Naturens egne proteiner og 
nukleinsyrer er gennem evolutionen optimeret til at binde og genkende specifikke molekyler. 
Ved at koble denne binding til et målbart signal, som f.eks. lys, elektricitet eller magnetisme, 
kan man opnå en ultimativ sensitivitet på blot ét enkelt molekyle. Sådanne nanobiosensorer 
vil kunne anvendes lige fra medicinske applikationer i kroppen til måling af specifikke stof-
fer i industrielle sammenhænge….” 
Et andet indsatsområde i sygdomsforebyggelsen er minimering af bakterie- og parasitpresset 
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i indtags- og i opdrætsvandet. I recirkuleret opdræt benytter man sig i dagens Danmark af 
filtrering gennem mikrosigter, der til en hvis grad kan fjerne parasitter; desuden bestråles 
vandet, i nogle tilfælde, med ultraviolet lys (UV-anlæg), der rigtigt anvendt har en høj virk-
ningsgrad overfor bakterier og vira. I meget begrænset omfang anvendes ozon i danske 
vandbehandlingsanlæg. 
Indenfor filtrering forventes der i den kommende 5-10 års periode at ske en innovativ udvik-
ling, hvor ultrafin filtrering og membranfiltrering gøres økonomisk og fysisk let anvendelig i 
akvakulturanlæg.  
For at optimere UV-anlæggene skal der udarbejdes dokumentation for hvilken bestråling, 
der kræves for at opnå effektive virkningsgrader overfor specifikke mikroorganismer. Lige-
ledes bør der gennemføres et cost-benefit studie, der forholder sig til hvordan UV-anlæg kan 
anvendes mest effektivt.  
Tilsætning af ozon til opdrætsvandet har mange fordele, idet ozon vil angribe alt organisk 
stof herunder sygdomsfremkaldende organismer; ligeledes vil ozon kunne supplere bio-
filtrene, idet ozon også kan medvirke ved omdannelsen af ammoniak til nitrit og videre til 
nitrat. Til gengæld er ozon også meget aggressiv i forbindelse med nedbrydning af materia-
ler, der kan korrodere, ligesom overskydende ozon kan være særdeles sundhedsskadeligt for 
såvel fisk som mennesker. Det er således yderst vigtigt for den videre udbredelse og anven-
delse af ozon i akvakultur, at der skabes en indsigt og forståelse af processerne, ligesom der 
må udvikles sikre applikationer af ozon.  
 

• Anlægsdesign  
Som det tidligere er nævnt, kan man ikke definere et enkelt anlæg eller anlægsdesign til at 
være ideelt for alle fisk i samtlige livsstadier.  
Ud over de ønsker og krav der, ud fra et øget kendskab til de enkelte arters optimale livsbe-
tingelser, kan stilles til opdrætsenhedernes udformning, så har opdrætterne et ønske om let 
betjente, driftssikre og ikke mindst omkostningseffektive anlæg.  
Traditionelt er bassinerne bygget op i beton, glasfiber eller et plastmateriale. Et bud på frem-
tidens bassiner vil være, at de er sat sammen af glasfiberkomposit-moduler, der let og billigt 
kan transporteres og færdigmonteres på anvendelsesstedet.  
Bassinernes indvendige overflader skal udvikles, så de i mindst muligt omfang giver gro-
bund for alge- og bakteriebelægninger. I den ovenfor omtalte handlingsplan fra Viden-
skabsministeriet nævnes det også, at man ved hjælp af nanoteknologi kan fremstille overfla-
der, der enten tiltrækker eller afviser bestemte molekyler eller celler. Specifikt nævnes 
”..antifouling, hvor nanodesignede overflader kan fremme eller hæmme vedhæftning af f.eks. 
bakterier eller alger”.  
Vandrensningsanlægget er som nævnt den centrale komponent i ethvert recirkuleret akva-
kul-turanlæg. Samtidig er det også den enhed, der kræver størst mulig indsigt for at opnå 
den bedst mulige funktionalitet.  
Den danske ekspertise er helt i front, når det drejer sig om praktisk anvendelse af den til-
gængelige viden om drift af vandrensningsenheder. Denne viden trænger imidlertid, som 
tidligere beskrevet, til at blive kraftigt udbygget, hvis erhvervet skal kunne udnytte sit poten-
tiale.  
For at kunne give kunderne (= fiskeopdrætterne) den mest optimale betjening og samtidig 
beskytte den opnåede viden mest muligt, kan der eksempelvis udvikles et modulopbygget 
rensningsanlæg, der overvåges online. 
Ideen er, at anlægskonstruktøren i samarbejde med fiskeopdrætteren og evt. konsulenter de-
finerer behovet for vandrensning, hvorefter de nødvendige moduler sættes sammen i en con-
tainerbaseret løsning, der leveres til kunden. Efter indkøring af anlægget kan alle vigtige pa-
rametre overvåges trådløst fra en ”vagtcentral”. Fra vagtcentralen kan der tages kontakt til 
driftspersonalet på opdrætsanlægget, f.eks. hvis der skal justeres på anlæggets pH, eller når 
et filter skal returskylles.  
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Fordelen for fiskeopdrætteren er, at han og hans personale kan koncentrere sig om fiskene 
og deres pasning, og han slipper for at ansætte (dyre) specialister i vandrensning. For de 
danske firmaer, der måtte vælge at gå ind i en sådan aktivitet, vil der være større chance for 
at bevare den opnåede ekspertise og samtidig nå en kritisk masse, der kan danne basis for 
videre forskning og udvikling.  

• Automatisering  
I de forskellige akvakulturanlæg, ikke mindst i de recirkulerede anlæg, er der et klart stigen-
de krav om, at der skal produceres flere og flere fisk pr. medarbejder. Dette kan kun ske ved 
en øget automatisering, dels af de arbejdstunge processer og dels af de tidskrævende proce-
durer.  
De mest arbejdskrævende og rutineprægede operationer er fodring og sortering. Der findes 
allerede udmærkede dansk udviklede automatiske fodersystemer, der kan kommunikere med 
en PC på driftskontoret. Systemerne er konstrueret til at hænge i loftet over foderautomater-
ne i et overdækket anlæg, men en simpel videreudvikling vil gøre at fodersystemet også kan 
bruges på udendørs anlæg.  
Hvad angår sortering, så bør de eksisterende sorteringsanlæg og fisketællere videreudvikles 
så fisk (over en hvis størrelse) på en skånsom og effektiv måde også vejes individuelt, såle-
des at en computer straks kan regne konditionsindekset ud og evt. lade det indgå som et sor-
teringskriterium. Ligeledes vil gennemsnitsvægt og spredning i en given sortering være data, 
der kan bruges i den videre produktionsplanlægning.  
Billedgenkendelse af fiskenes størrelse og form benyttes allerede i nogle sorteringssystemer, 
men metoden kan videreudvikles.  
Implementering af den individuelle vejning af fiskene vil ikke kræve et større udviklingsar-
bejde; til gengæld vil ønsket om minimering af den tid fiskene stresses i forbindelse med 
sortering være mere udfordrende. Som forholdene er nu, bliver fiskene trængt meget sam-
men i relativ lang tid for at sikre, at sorteringssystemet så vidt muligt permanent er fyldt 
med fisk. Efter sorteringen bliver fiskene i nogle anlæg straks skyllet via et rørsystem til de-
res bassin, mens andre atter opbevares under trange og stressende forhold indtil de i kasser 
eller tanke transporteres til deres respektive bassiner.  
Stresspåvirkningen af fiskene bør af både etiske og produktionseffektive grunde være 
mindst mulig, og der forestår derfor et udviklingsarbejde, der kan imødekomme disse øn-
sker. 
Uafhængig af hvordan det enkelte anlæg drives, så vil en optimering altid være understøttet 
af pålidelige måleinstrumenter og/eller målemetoder. I dag findes der på mange akvakultur-
anlæg håndholdt og fast monteret måleudstyr, der med rimelig og tilfredsstillende præcision 
kan måle en eller flere af flg. parametre i opdrætsvandet: iltindhold, temperatur, pH og led-
ningsevne/saltholdighed. Udviklingen indenfor elektroniske komponenter og mikroproces-
sorer må formodes at medføre en billiggørelse af instrumenter og sonder.  
En tilsvarende udvikling vil være en forudsætning for, at akvakulturerhvervet kan imple-
mentere de nye måleinstrumenter, som førende danske firmaer har udviklet til online måling 
af vandets indhold af ammonium, nitrit/nitrat, organisk stof og CO

2
.  

• Anvendelse af IT-teknologi  
IT-teknologi anvendes i dag i vekslende omfang i stort set alle recirkulerede akvakultursy-
stemer; men der er ingen tvivl om, at teknologien vil brede sig yderligere dels i forbindelse 
med SRO-systemer (Styring, Regulering og Overvågning) og dels for at holde styr på den 
stadigt stigende mængde data, som kan indhentes, bearbejdes og anvendes til optimering af 
et moderne drevet fiskeopdrætsanlæg.  
Teknologien vil også være et vigtigt hjælpemiddel i forbindelse med indsamling og styring 
af data til dokumentation af sporbarhed og egenkontrolprogrammer.  
IT-teknologien kan som tidligere beskrevet anvendes både direkte på opdrætsanlægget og 
eksempelvis til en fjernopkoblet overvågningstjeneste for anlæggets vandkemi. En anden 
mulighed, der allerede er taget i brug i visse store opdrætsfirmaer, er, at en central salgs- og 
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slagterienhed kan koble sig ind på det enkelte anlægs drifts-PC for at få et overblik over 
salgsklare fisk. 
Det kan konkluderes, at IT-teknologi i sig selv ikke er område, der skal udvikles i forbindel-
se med recirkuleret akvakultur, men i stedet skal IT-teknologien opfattes som et vigtigt red-
skab i den videre udvikling af recirkuleret akvakultur.  

 
 
 

F. Skitsering af ydelser.  Første beskrivelse af hvilke ydelser, der forventes 
udviklet i forretningssporet, herunder kundegrupper og forventet omsæt-
ning  
 
Beskrivelse af ydelser indgår delvist i ovenstående 
 
Kundegrupper er tilsvarende beskrevet i tidligere afsnit, som danske og 
udenlandske opdrætsvirksomheder. Herudover kan det vel forventes, at 
delkomponenter kan afsættes til samme kundegrupper samt til entrepenører 
Den forventede nationale omsætning forventes at kunne udgøre 300 – 500 
millioner indenfor de næste få år, hvorefter den årlige afsætning vil dæm-
pes. Den forventede eksportomsætning må baseres på en markedsanalyse 
på de mest lovende markeder. På sigt, 5-10 år, bør eksportindtægterne nå 
op over en milliard. 

 
 

3. Forretningssporets deltagere Kort beskrivelse af forretningssporets deltagere og deres 
baggrund for at deltage samt mulige rolle i forretningssporet  

 
Bud på samarbejdspartner:  

• Dansk Akvakultur, en brancheforening for det danske opdrætserhverv. Dansk Akvakul-
tur er en fusion af Dansk Dambrugerforening og Dansk Havbrugerforening.  

• Virksomheder med speciale i vandrensningsteknikker 
• Virksomheder med speciale i produktion af mikroorganismer 
• Virksomheder med speciale i pumpeløsninger  
• Virksomheder med speciale i gasser 
• - 
• - 
• - 

 
4. Budget & finansieringsbehov Forslag til budget herunder til f.eks. yderligere forskning, 

undersøgelser (markeds- eller andre typer af mindre analyser), demonstrationsprojekt, mv. 
 
Det vil være oplagt at få gennemført en markedsanalyse på de mest lovende markeder. 
Mikrobiel forskning og udvikling: ? kr 
Udvikling vandrensning: ? kr 
Forskning og udvikling…kr 
Udvikling…kr 
 
Etablering af nationalt demo-anlæg: 25 mill kr ? 

 
 

5. Barrierer for forretningssporets succesfulde gennemførelse, herunder en risikovurdering af 
projektet, og hvilke tiltag forretningssporet påtænker at tage for at minimere risici. 
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