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Landbrug & Fødevarer takker for muligheden for at kommentere udkast til strategi for 
akvakulturen.  

L&F bakker op om målet om at øge produktionen til gavn for både primærproduktion, 
forarbejdningsindustri og forsyningssektor. Tiden er til at udnytte de store potentialer, 
som ligger i akvakulturen. Trods flere tiltag de senere år er det desværre endnu ikke 
sket. Trods en stærk teknologiudvikling har vi endda oplevet, at produktion i dambrug er 
faldet med 16 % i perioden fra 2001 til 2011 samtidig med, at udledningen af kvælstof 
(N) er faldet med 42 %. De danske dambrugere har i perioden 2004 til 2012 investeret 
over ½ mia. kr. i nye moderne teknologi, uden at de samlet set er blevet omsat til flere 
fisk. Der er behov for at øge produktionen, hvis akvakulturerhvervet skal bidrage til 
vækst og beskæftigelse ikke mindst i yderområderne.  

L&F er enig i mange af initiativerne, men udkastet lider også af flere mangler. 

Den vigtigste miljømæssige barriere for vækst er udledning af N, og på det område 
kommer udvalget ikke med den nødvendige afklaring, men lægger i stedet op til en 
fordelingspolitisk diskussion. L&F mener, at omfanget skal vurderes på baggrund af 
recipient vurderingen og i forhold til den andel af N, der kommer eksternt fra. Bl.a. skal 
potentialet i de ydre zoner med stor vandfortynding udnyttes bedre. Strategien bør klart 
og tydeligt præcisere det miljømæssige råderum for væksten. Det hele bør 
vurderes/revurderes i forbindelse med den målrettede regulering, og bygge videre på de 
gode erfaringer med udlederregulering, som er høstet de senere år. Endelig skal der ske 
en overordnet vurdering af de samlede konsekvenser; det kan være, at man i nogle 
områder kan leve med en mindre merbelastning af miljøet, når man indregner de store 
gevinster for samfundet, i form af arbejdspladser, indtjening etc. 

Regeringen vil gennemgå administrationsgrundlaget af relevans for akvakulturområdet. 
L&F bakker op om dette tiltag og foreslår, at strategien bliver mere eksplicit på det 
område. Fx skal dambrugsbekendtgørelsens ”syv knaster” løses. Der skal opbygges det 
nødvendige grundlag for at understøtte en strukturudvikling i primærerhvervet. Det 
kunne fx være i form af en statslig ophørsordning.   
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