
 
 

Side 1 af 2 
 

 

 

 Til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

 

 

 

Svar på høring vedrørende udkast til Strategi for en bæredygtig akvakultursektor 
2022-2027 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har den 8. juli 2022 sendt udkast til 
strategi for en bæredygtig akvakultursektor i høring. Strategien er udarbejdet som 
led i det danske Hav-, Fiskeri og Akvakulturprogram (EHFAF-program) og tager afsæt 
i Europa-Kommissionens strategiske retningslinjer for en mere bæredygtig og kon-
kurrencedygtig akvakultur i EU i perioden 2021-2030.  
 
Landdistrikternes Fællesråd mener overordnet set, at strategien indeholder flere 
gode elementer, men noterer også, at der er behov for, at man fra politisk side kigger 
på rammevilkårene, hvis akvakulturerhvervet (efterfølgende erhvervet) skal bidrage 
til en grøn omstilling og samtidig vækste, samtidig med, at omstillingen ikke skal ske 
på bekostning af vigtige arbejdspladser i landdistrikterne. 
 
Landdistrikternes Fællesråd har følgende bemærkninger til strategiens indsatsområ-
der.  
 
En af ambitionerne frem mod 2027 er jf. strategien, at produktionen skal blive yder-
ligere grøn og konkurrencedygtig. Derfor lægges der med den nye strategi op til, at 
fiskeopdræt i højere grad skal foregå i miljøvenlige, landbaserede saltvands- og fersk-
vandsdambrug frem for i havbrug. Landdistrikternes Fællesråd bakker op om ambiti-
onen om en generelt mere bæredygtig akvakultursektor, men mener også, at der er 
flere udfordringer forbundet med denne ambition:  
 

1) Det er vanskeligt at skaffe kvalificeret arbejdskraft til de moderne, højtekno-
logiske anlæg (RAS-anlæg), da det kræver helt andre kompetencer at drive 
den type af nye anlæg. Derudover mangler der også uddannelsesmuligheder, 
der kan være med til at løfte kompetenceniveauet op blandt medarbejdere 
og ledere. Landdistrikternes Fællesråd mener, at strategien med dets indsat-
ser i højere grad bør tage højde for dette.  

2) Det er svært at få lov til at etablere et nyt produktionsanlæg ude i landdi-
strikterne grundet bestemmelser i Planloven, og dette begrænser erhvervets 
vækstmuligheder. Landdistrikternes Fællesråd finder det således nødven-
digt, at der i Planloven gives bedre muligheder for at etablere nogle bedre 
anlæg og for at få lov til bygge de gamle anlæg om.  

3) De moderne, højteknologiske anlæg (RAS-anlæg) er på nuværende tidspunkt 
ikke rentable. Landdistrikternes Fællesråd finder det positivt, at de nye anlæg 
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anvender nye teknologier og er innovative, men fællesrådet noterer sig også, 
at anlæggene ikke er økonomisk bæredygtige sammenlignet med fx havbrug 
og de traditionelle dambrug. Det er således et område, der fortsat er i udvik-
ling, og udviklingen koster, såfremt at RAS-anlæg på sigt skal blive økonomisk 
bæredygtige.    

4) Havbrug bør medtages i strategien, både de eksisterende og nye. Akvakultur 
kan understøtte en bæredygtig omstilling af fødevareproduktionen, som på-
peget i EU’s Green Deal og Farm to Fork-strategi. Her kan havbrug (placeret 
korrekt) spille en central rolle.  

 
Landdistrikternes Fællesråd er generelt enige i analysen af, at erhvervet vækster, dog 
mener fællesrådet ikke, at erhvervet realiserer den vækst, der reelt er behov for. Fæl-
lesrådet har blandt andet været i dialog med Dansk Akvakultur, der beretter om, at 
De har flere medlemmer, der lukker ned hvert år. Fællesrådet finder det afgørende, 
at den grønne omstilling af erhvervet ikke afvikler eksisterende arbejdspladser i land-
distrikterne, da disse i så fald er meget svære at genskabe.  
 
Landdistrikternes Fællesråd kan ydermere bakke op omkring det høringssvar og dets 
fagspecifikke anbefalinger, som Dansk Akvakultur har fremsendt direkte til Ministeriet 
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.   
 

 
Med venlig hilsen 
 
Landdistrikternes Fællesråd 
 
 
 
Steffen Damsgaard 
Formand 


