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1.0 RESUME 
Indeværende projekt havde til formål via gennemførsel af et seminar med relevante indlæg fra ind- og ud-
land og efterfølgende fælles workshop med deltagelse af såvel faglige eksperter som fiskeopdrættere og 
andre med interesse i emnet, at få tilvejebragt et solidt fagligt grundlag til brug ved beslutning om, hvilke nye 
arter, der med fordel vil kunne satses på i det danske akvakulturerhverv i de kommende år. 

Efter gennemførsel af et seminar den 15. november 2011 i Billund, med præsentation af en række relevante 
indlæg af relevante faglige personer fra ind- og udland på området, samt efter gennemførsel af en efterføl-
gende fælles drøftelse blandt de fremmødte om mulige nye arter i dansk akvakultur, kunne dagens ordstyrer 
– Max Nielsen fra Fødevareøkonomisk Institut – opsummere følgende vigtige tendenser, som debatten havde 
bragt på banen:  

- der bør primært satses på produktudvikling og markedsføring frem for udvikling af produktion af 
nye arter 

- der bør satses på efter danske forhold kendte arter: Ørred, Ål, pighvar, Sandart, muslinger mv. 
 

I rapporten findes informerende afsnit om det aktuelle biologiske/produktionstekniske vidensniveau samt de 
forventede relaterede økonomiske konsekvenser ved etablering af produktion af udvalgte nye mulige arter i  
dansk fiskeopdræt. 

 

2.0 INDLEDNING 
Det fremgår af både den danske regerings handlingsplan for udvikling af dansk fiskeri og akvakultur og 
Dansk Akvakulturs strategi, at produktionen af ”andre arter” - dvs. ex ørred og ål - ønskes øget fra nuvæ-
rende ca. 1.000 tons til 10.000 tons.  

Opstart af en egentlig kommerciel produktion af en såkaldt ”ny art” er en formidabel opgave, som fordrer 
samtidig succes med en række komplicerede discipliner.  

Der har til dato pågået en række aktiviteter indenfor arbejdet med at finde nye egnede arter til opdræt 
under danske forhold, idet der p.t. opdrættes sættefisk af pighvar, sandart og helt på få lokaliteter. Herud-
over har der i de senere år bl.a. været gennemført pilotskala produktioner af aborre, stør, torsk og tunge i 
Danmark.  

Med indeværende projekt, der omfatter gennemførsel af seminar og udarbejdelse af efterfølgende rapport 
med de vigtigste indlæg, drøftelser og konklusioner herfra, søges tilvejebragt et solidt fagligt grundlag for 
beslutning om hvilke nye arter, der med fordel vil kunne satses på i Dansk Akvakultur i de kommende år. 

 

3.0 FORMÅL 
Formålet med projektet var via gennemførsel af et seminar med relevante indlæg fra ind- og udland og ef-
terfølgende fælles workshop med deltagelse af såvel faglige eksperter som fiskeopdrættere og andre med 
interesse i emnet, at få tilvejebragt et solidt fagligt grundlag til brug ved beslutning om, hvilke nye arter der 
med fordel vil kunne satses på i det danske akvakulturerhverv i de kommende år 
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4.0 ORGANISATION 
Projektet er udført af en projektgruppe bestående af: 

Villy J. Larsen  Dansk Akvakultur (projektanvarlig og -leder) 

Ivar Lund  DTU Aqua 

Rasmus Nielsen Fødevareøkonomisk Institut 

med øvrig deltagelse af:  

Max Nielsen  Fødevareøkonomisk Institut  

Marianne Sneftrup Dansk Akvakultur (regnskabschef) 

 

Der blev afholdt 1 projektgruppemøde (14. juni 2011) foruden seminaret i Billund den 15. november 2011.  

 

5.0 METODER OG RESULTATER 
Som oplæg til projektets planlagte seminar, og som informative afsnit i indeværende rapport følger i afsnit 
5.1 og 5.2 afsnit om henholdsvis tekniske perspektiver og økonomiske perspektiver ved overvejelse om hvilke 
nye arter der vil kunne være interessante at satse på udvikling af en ny produktion af i Danmark – om nogen i 
det hele taget? 

Under projektgruppemødet i efteråret 2011 blev man enige om at afgrænse antallet af mulige nye arter som 
de udarbejdede afsnit primært skulle omhandle til følgende: 

Sandart (Sander lucioperca) 
Pighvar (Psetta maximus) 
Helt (Coregonus laveratus) 
Tyklæbet Multe (Mugil cephalus) 
Tunge (Solea solea) 
Havbars (Dicentrarchus labrax) 
Guldbrasen (Sparus aurata) 
Stør (Acipenser sp.)  
 
Afgrænsningen tog afsæt i projektgruppens umiddelbare viden om de vigtigste nye mulige arter danske fi-
skeopdrættere og forskningsinstitutioner de seneste år havde tilkendegivet interesse for at arbejde med ud-
viklingen af en mulig produktion af. 
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5.1 DTU AQUA (IVAR LUND): NYE ARTER – BIOLOGISKE/TEKNISKE PER-
SPEKTIVER 

 

Baggrund 
Kommerciel fiskeproduktion i dansk akvakultur omfatter altovervejende regnbueørred i fersk - og saltvand. 
Dertil en mindre produktion af europæisk ål i recirkulationsanlæg, pighvaryngel på et enkelt anlæg og i de 
senere år sandartproduktion på nogle få anlæg. Terminologien ”nye arter” refererer primært til erfaringer i 
dansk akvakultur, da arterne ikke nødvendigvis er nye i global akvakultursammenhæng.  

Følgende nye arter er udpeget med ønske om tilvejebragt vidensgrundlag om tekniske og biologiske op-
drætsmuligheder / perspektiver i DK (i.e. jævnfør projekt møde af 14. juni 2011, ● vigtigste arter, * andre 
muligt interessante arter):  

• Sandart (Sander lucioperca) 
• Pighvar (Psetta maximus) 
• Helt  (Coregonus laveratus) 
• Tyklæbet Multe (Mugil cephalus) 
∗ Tunge (Solea solea),  
∗ Havbars (Dicentrarchus labrax),  
∗ Guldbrasen (Sparus aurata)  
∗ Stør (Acipenser sp.)  

 

Kriterier for succes  
Overordnet set er der 2 væsentlige betragtninger for udvikling af nye arter i dansk akvakultur: 

1) At der eksisterer eller kan skabes et marked 

2) At den givne art biologisk og teknisk kan produceres i akvakultur med økonomisk rentabilitet. 

 

Vidensopbygning og ekspertise vedrørende arternes biologiske og tekniske krav, f.eks. udførte forskningspro-
jekter og praktiske forsøg, er tilrådeligt inden større kommercielle investeringer. Opbygning af sådan viden 
vil typisk involvere forskningsinstitutioner og/eller universiteter. Arternes specifikke biologiske krav i produkti-
onsforløbet kan dermed kortlægges (f.eks. brug af levende foder i larvefase, kannibalisme, tætheds afhæn-
gig vækst, temperatur optimum etc.) og samtidig være til gavn i forbindelse med anlæggenes design.  

At en given art kan opnå økonomisk rentabilitet fordrer blandt andet, at arten er relativ nem at domesticere 
under intensiv produktion; at reproduktion er mulig og at arten udviser (potentiale for) en høj vækst og god 
foderudnyttelse. 

Hvis forsøgsresultaterne udmunder i indikationer på biologisk, teknisk og økonomisk gennemførlighed vil det 
være hensigtsmæssigt at udføre pilotskala produktion inden design af deciderede kommercielle anlæg for at 
undersøge produktionsforløb, produktionsforhold og om der måtte være andre biologiske/ tekniske udfor-
dringer, der skal undersøges nærmere. Dette vil samtidig muliggøre optimering af anlægsdesignet.  
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Der er desværre eksempler på at opdrætsanlægget og ny fiskeart ikke har været tilpasset, enten fordi an-
lægget tidligere har været brugt til en anden art eller fordi den nye art ikke har været undersøgt tilstrække-
ligt. 

Klima og mulige anlægstyper 
I Norden – her under Danmark - spiller klimaet en væsentlig indflydelse for hvilke fiskearter, der kan trives i 
udendørs anlæg.  Udendørs opdræt i Danmark medfører væsentlige variationer i vandtemperaturer fra 
sommer til vinter måneder, hvilket skal tages i betragtning ved valg af art. Da de fleste af de udpegede 
arter har relativt høje specifikke temperaturkrav for opnåelse af optimal vækst, vil det i høj grad være med-
bestemmende for anlægstype og produktionsform. 

 

Anlægstyper og valg af art 
I Danmark findes forskellige former af landbaseret akvakultur, fra traditionelle gennemstrømningsanlæg, hvor 
vandet passerer opdrætsanlægget en gang og udledes, hvilket er den simpleste form, over anlæg med en 
delvis fjernelse af partikulært materiale, som fækalier, tilsætning af ren ilt og fjernelse af kuldioxid, samt 
forskellige grader af intensive recirkulationssystemer, hvor der sker en omsætning af kvælstofforbindelser til 
typisk nitrat og hvor vandet rekonditioneres og recirkuleres til opdrætsenhederne.  En stigende del af produk-
tionen af regnbueørred i Danmark sker i åbne såkaldte modeldambrug type 3, med en høj grad af recirkula-
tion. Desuden findes en (sæson specifik) akvakultur produktion af regnbueørreder i netbaserede havbrug (ca. 
10.000 tons/år).  

Danmark er globalt på teknisk forkant med hensyn til rensningsteknologi og avanceret anlægsdesign af inten-
sive lukkede landbaserede akvakulturanlæg (i.e. Fuld Recirkulerings Anlæg, - FREA) i fersk/ saltvand. På det 
danske marked findes således flere udbydere af intensive kommercielle recirkulationsanlæg. Anlæggene kan 
være forskellige i design og består typisk af mekanisk filtre til fjernelse af partikulære stoffer. Den biologiske 
omsætning (nitrifikationsprocesser) sker i biofiltre opbygget af bioblokke, ”fluidized bed filtre”, eller ”clear-
water” bioreaktorer.  

Typisk vil intensive anlæg desuden bestå af anaerobe denitrifikationsfiltre for fjernelse af nitrat og evt. fosfor 
flokkuleringsanlæg. Intensive recirkulationsanlæg har alle en afgasningsdel, som typisk består af rislefiltre for 
afgasning af CO2 og genluftning af vandet, samt evt. yderligere beluftning. Dertil kommer benyttelse af UV 
for partikelfjernelse og for at sikre et lavere bakteriekimtal evt. kombineret med ozon (få anlæg) og brug af 
ren ilt, som tilsættes iltkegler under højt tryk for at opnå en god indløsning i vandet og sikre fiskene et opti-
malt iltindhold selv ved høje fiske tætheder. 

Opdrætstanke er hyppigst runde, eller firkantede med afrundede hjørner for at forbedre flow og selvrens-
ning, men også såkaldt raceways kan være hensigtsmæssige.  

Ofte vil størrelsen af opdræts karret være en væsentlig parameter i designet af anlæg. I forbindelse med 
praktisk håndtering af fisk, fodring, sortering, sygdomsbehandling mv. kan for store kar enheder være van-
skelige, omvendt vil de i større udstrækning udnytte opdrætsareal bedre samt være billigere under konstruk-
tion (og evt. drift) end mange små enheder. Anlægsdesignet vil ofte være præget af konkurrencemæssige 
parametre og forventet produktions rentabilitet, hvilket for FREA anlæg vil betyde størst mulig opdrætsareal 
med højest mulig produktion pr m2 uden at gå på kompromis med rensningseffektivitet og fiskevelfærd. 

Af de foreslåede nye arter vil opdræt i udendørs åbne gennemstrømning/recirkulationsanlæg eller havbrug 
kun være forventeligt muligt med helt. Opdræt af sandart, pighvar, multe samt tunge, havbars, guldbrasen 
og stør vil alle være egnet til produktion i indendørs eller temperatur kontrollerede (FREA) anlæg og må alle 
anses at have et for højt temperatur optimum til økonomisk rentabel udendørs produktion. En art som multe 
kunne evt. indgå som nichefisk i havbrugsproduktion af regnbueørred i forbindelse med rensning af netbure 
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for alger mv. men vil ikke kunne opdrættes rentabelt med kommerciel interesse i DK i udendørs anlæg af 
denne type på grund af temperatur forholdene i DK.  

 

1. 2. 

  

3.  4.   5. 

FIG. 1. ILLUSTRATION AF ANLÆGSTYPER. 1) TRADITIONEL GENNEMSTRØMNINGS ØRREDFARM 2) TYPE 3 
MODELDAMBRUG (KONGEÅEN) 3) INTENSIVT FREA ANLÆG 4) HAVBRUG (MUSHOLM) 5) EKSTENSIVT OP-
DRÆT AF PIGHVAR YNGEL (MAXIMUS A/S) 

 

Som nævnt vil der være behov for viden om art specifikke krav i produktionsfasen i forbindelse med design 
af et anlæg. F.eks. udformning af klækkeri og klækkeriets kompleksitet afhænger i stor udstrækning af den 
givne art, yngelens størrlse og ontogenetiske udvikling ved startfodring (Tabel 1). 

Art Æg diameter (mm) Larve længde (mm) 

Regnbueørred 4.0 12-20 

Sandart 1.2-1.5 4.8-5.2 

Pighvar 0.9-1.2 2.7-3.0 
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TABEL 1: INDIKATION AF STR. FORSKELLE I ÆG OG LARVELÆNGDE VED KLÆKNING MELLEM FORSKELLIGE 
FISKEARTER 

 

Således vil der for en række arter være muligt at fodre direkte med tørfoder, mens andre kræver levende 
foder og arbejdskrævende dyrkning af foderkulturer (Fig.2) 

 1 

 

  2 

Tunge 1.0-1.4 3.2-3.7 

Multe 0.9-1.0 1.4-2.4 

Tilapia Sp. 1.5- 8 - 

Helt 2.0-3.0 8.0-9.0 

Havbars 1.2-1.4 4.0 

Guldbrasen 0.9-1.1 3.0 

Stør Sp. 2-3 - 
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   3  

FIG. 2. EKSEMPLER PÅ KLÆKKERI  1) ØRREDKLÆKKERI MED ÆG I KLÆKKEBAKKE,- NÅR YNGLEN ER KLÆK-
KET OG FRITSVØMMENDE ER DE KLAR TIL TØRFODER. 2) KLÆKNING AF SANDART ÆG I ZUGER JAR INKU-
BATORER SAMT RECIRK. LARVEANLÆG 3) EKSEMPLER PÅ DYRKNING AF ALGEKULTURER OG LEVENDE FO-
DERORGANISMER. 

 

Opbygning af en såkaldt ”moderfiske facilitet” kan være helt nødvendig ved opdræt af nye arter, hvor det 
oftest vil være umuligt at fremskaffe yngel fra andre producenter.  Produktionen af yngel har i mange tilfæl-
de vist sig at være en flaskehals ved opdræt af nye arter. En moderfiskefacilitet kan være en eller flere selv-
stændige opdrætsenheder helst isoleret fra den øvrige produktion. Dette vil være hensigtsmæssigt ud fra 
veterinære hensyn og for at kunne styre nødvendige parametre som temperatur, dagslængde samt for at 
opnå en kontinuert æg/ larve produktion (”gydning udenfor sæson”) der muliggør en mere stabil produktion 
over året. Dermed vil flaskehalse og spidsbelastninger i produktionen formindskes og dermed sikre bedre 
udnyttelse af anlæggets overordnede kapacitet og samtidig gøre det lettere at styre anlæggenes drift samt 
sikre kontinuerte afsætningsmuligheder. I nogle tilfælde kan lukkede isolerede containere være fortrinlige til 
dette formål. 

 

Overordnet sammenfatning:  
Summarisk kan man konkludere at følgende er væsentligt i forbindelse med introduktion af en ny mulig art i 
akvakultur:   

• At arten er teknisk, biologisk mulig at opdrætte (jvnf. ovenstående)  
• Praktiske tests og pilotskala forsøg udført  
• Omkostninger kendt vedrørende valg af anlægstype, anlægsinvesteringer og drift 
• Overordnet tidshorisont for økonomisk profitabilitet indkalkuleret/beregnet  
• Produkttype og marked eksisterende eller muligt (yngel, sættefisk, spisefisk),  

Omkostninger ved etablering og drift af FREA anlæg er høje. For at opnå en økonomisk rentabel produktion 
af nye arter i disse anlæg må der udover ovenstående være fokus på biologisk og teknisk omkostningsreduk-
tion (i.e. investeringer, drifts omkostninger, udgifter til yngelproduktion, vedligehold, forbedringer af 
vækst/foderudnyttelse). Etablering af et egentlig avlsprogram vil for mange nye arter kunne være en særde-
les fornuftig langsigtet investering med hensyn til optimering af produktion og drift, men vil være vanskeligt 
at gennemføre for den enkelte producent. 
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Gennemgang af de foreslåede nye arters egnethed som opdrætsfisk i 
Danmark 
I det følgende beskrives kort omfanget af eksisterende viden om opdræt af de udvalgte arter samt specifik-
ke biologiske og tekniske udfordringer og muligheder vedrørende opdræt af disse. 

 

Sandart  

 

Opdræt af sandart i ekstensive anlæg i dele af Europa (øst lande) har været kendt i mange år. Den overve-
jende produktionsform er jorddamme. Akvakultur produktionen er dog ganske begrænset 240 t) (FAO 2007), 
mens andelen af vildfangne er væsentlig højere ca. 10.500 t. Der findes ganske få anlæg i Europa med in-
tensivt sandartopdræt. 

Der er i DK siden 2006 foretaget flere forskningsprojekter støttet af Direktoratet for FødevareErhverv (nu 
NaturErhvervstyrelsen) med henblik på at tilvejebringe viden om biologiske og tekniske udfordringer og mu-
ligt opdrætspotentiale for denne art. Der henvises til rapporterne: Aquapri/Fishcon, 2008;  Steenfeldt & 
Lund, 2008; Steenfeldt et al, 2010.  

Danmark har således nu en produktion af sandart i akvakultur, hvoraf firmaet AQUAPRI A/S har været en 
væsentlig aktør i udviklingen af dette opdræt og pt. er den største producent af yngel og spisefisk i DK. (for-
ventet produktion 2011: 150 t spisefisk og 1 mill. yngel). 

Sandart har som nævnt et højt temp. optimum, 24-25 ˚C, hvilket bevirker, at opdræt i lukkede anlæg med 
anvendelse af fuld recirkulations teknologi p.t. må anses for at være den eneste økonomisk mulige opdræts-
form i Danmark.  Forsøg med opdræt af sandart i udendørs traditionelle ørredanlæg er slået fejl som følge 
af for lave temperaturer, som igen resulterer i lav tilvækst og en dårlig foderudnyttelse samt sygdomsudbrud. 

 

Produktionsforhold  
Sandart produceres i lukkede recirkulationsanlæg opbygget med kendt rensningsteknologi. Arten er sensitiv 
overfor forstyrrelser og stress. Derfor bør f.eks.  kar udformes, så de ikke er for små eller for lave. Der må 
ikke være indvendige udformninger, der kan skade fiskene under flugtrespons/stress. Anlæggene skal kunne 
reguleres mht. lys intensivitet og under normal produktion holdes en dæmpet belysning. 

Det vil være hensigtsmæssigt, at al yngel produceres af opdrættede sandart, så indføring af parasitter og 
andre potentielle sygdomme undgås. Dette er allerede implementeret hos AQUAPRI A/S. 2 års gydere har 
vist en bedre æg /sæd kvalitet end 1. gangs gydere. Bedste gydningsresultater opnås med naturlig 
kønsmodning af moderfisk og kunstig befrugtning, der henvises til Steenfeldt og Lund (2008). Æg holdes i 
specifikke inkubatorer (Zuger jar glasses) under kraftig omrøring ved 16-20º C indtil klækning. Klækning kan 
synkroniseres ved at sænke iltindhold . Larverne fodres i begyndelsen med hjuldyr eller nylig klækkede Arte-
mia (mindste størrelse AF), som langsomt substitueres med berigede og større Artemia.  

Larver er ekstremt kannibalistiske og skal optimalt set have foder så ofte som muligt for at minimere dette. 
Eventuelt kombineret med hyppige sorteringer, idet størrelses-forskelle vil øge kannibalisme. Ved overgang til 
tørfoder benyttes såvel tørfoder og Artemia i en tilvænningsperiode. Svagt diffust lys er vigtigt allerede i 
larvefasen, da dette vil forårsage en bedre fordeling af larver i karrene, da de ellers kan klumpe sig sam-
men og støde ind i kar vægge mv. (positivt phototrofe).  
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Larvekar skal være forsynet med overfladeskimmere for fjernelse af bakteriel oliefilm for at fiskene kan ind-
tage luft ved overfladen og dermed undgå manglende udvikling af svømmeblære. Afløb til larve- og yngel-
kar skal være forsynet med fintmaskede net for at undgå, at fiskene forsvinder. Især for yngel, der er tilvæn-
net tørfoder bør afløb støvsuges dagligt for at undgå tilstopning og for at fjerne foderspild, fækalier mv.  

 

Juvenil- og ongrowingfase 
Sandart er en rovfisk og skal have et højt protein indhold i foderet (i.e. 50 %). 

Automatisk fodring har resulteret i det det højeste foderindtag og fodring bør tildeles i den periode på da-
gen, hvor der er færrest forstyrrelser fra andre gøremål for at undgå foderspild på grund af stress. Flyden-
de piller kan benyttes, og kan sikre bedre kontrol med foderindtag, men fisk skal i så fald tilvænnes dette før 
de når ca. 5 g str., ellers vil de ikke spise fra overflade uafhængigt af opdræt design (i.e.runde kar, race-
ways etc.). Juvenile sandart 0.05 -2.0 kg ind.-1 kan opdrættes ved tætheder på 30-60 kg m2 i recirkulations-
systemer uden øget stress eller nedgang i produktion, vækst eller foderudnyttelse, mens fisk ved 10-50 g skal 
holdes ved tætheder på 15-30 kg m-2 (Steenfeldt et al., 2010).    

Gennemsnitlig produktionstid af sandart på 1 kg er ca. 460 dage fra 1 g fisk i lukkede recirkulationsanlæg. 
Optimal opdrætstæthed er ca. ¼ af opdrætstætheden for ål. Opdræt af sandart i tidligere åle recirkulati-
onsanlæg er sandsynligvis ikke hensigtsmæssigt og uøkonomisk grundet det relative lille opdrætsareal i for-
hold til vandbehandlingsdelen, hvilket øger produktionsomkostningerne.  

Erfaring fra sandart i recirkulationsanlæg tyder på at flere separate opdrætsenheder er at foretrække frem 
for færre større med hensyn til daglig tilsyn, vedligeholdelse rengøring af filtre mv. Det skal være muligt at 
lukke en enhed ned i nogle dage uden, at det påvirker den samlede produktion. 

 

Vand kvalitets krav: 
Sandart har vist sig robust overfor lavt iltindhold, det tilrådes dog i RAS et iltindhold >50 % i kar udløb. Stør-
re fisk kan tolerere brakvand, mens larver vil dø ved salinitet over 5 ppt. 

 

Summering af muligheder og udfordringer: 
Muligheder Udfordringer 

Biologisk og teknisk viden opbygget i DK Lukkede recirkulationsanlæg nødvendigt 

Vækst ikke tæthedsbegrænset, 35-65 kg m-3 Anlægsinvesteringer høje 

Stor iltspændingstolerance Moderfiskefacilitet påkrævet 

Kar type design ikke afgørende, dog ikke for små Forbedring af overlevelse og kvalitet af yngel, fla-
skehals, reduktion af kannibalisme 

Automatisk fodring velegnet Hyppig sortering 

Yngel (< 5 g) kan tilvænnes flydende foder Stress sensitive 

Yngel kan produceres hele året  
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Pighvar 

 

Pighvar er i princippet ikke en ny opdrætsart i Danmark. Der har i mange år foregået en yngelproduktion  
(Maximus A/S i Thy), men dog ingen kommerciel produktion af spisefisk. Ynglen produceres i dette anlæg i 
store ”mesocosmos” systemer, hvor havvand pumpes ind, der tilsættes næringssalte for opblomstring af plank-
ton, hvorefter nyklækkede larver tilsættes. Ynglen høstes nogle måneder senere og eksporteres til Spanien. 
Pris ca. 1 euro stk. Pighvar har et temp. optimum på 16-20˚C.  

Det eksisterende opdræt er primært i Spanien, som står for 80 % af produktionen i Europa ca. 8000 t (FAO 
Fisheries and Aquaculture 2007). Produktionsstørrelsen for spisefisk er 0.7-2.0 kg. En vægt på ca. 350 g kan 
principielt opnås på 12 måneder, men 125 g vil i praksis være mere normalt.  Den primære produktion sker i 
saltvand indpumpningsanlæg, men brug af recirkulationsteknologi bliver mere og mere hyppig. I pilotskala 
udføres i egnede lokaliteter opdræt i havbure, men områder med optimale produktionsforhold er få. Der er 
en del forskelle i opdrætsmetoder i forskellige lande. 

 

Produktionsforhold 
Pighvar er ikke speciel vækst-begrænset med hensyn til opdrætstæthed (30-55 kg m-2 eller op til 1,5 gange 
dækning af bundareal) og er derfor velegnet i intensiv kultur. Larver opdrættes semiintensivt eller intensivt 
henholdsvis 2-5 larver L-1 eller > 20 larver L-1.  Pris på yngel opdræt udgør ca. 17 % af den samlede pro-
duktions pris. Der benyttes i landbaseret opdræt typisk rektangulære eller cirkulære kar i beton. I ongrowing 
landbaserede anlæg vil kar størrelsen variere fra 10-50 m-3 pr kar med en relativ lav vanddybde på 0.3-
0.5 m. Moderfisk holdes typisk i beton kar med tætheder på 3-6 kg m-2. 

 

Summering af muligheder og udfordringer: 
Muligheder Udfordringer 

Relativ kendt fisk i opdræt mht. biologiske krav Recirkulationsanlæg nødvendigt 

Vækst ikke speciel tæthedsbegrænset, 30-55 kg m-2 Anlægsinvesteringer høje 

Kar type design ikke afgørende.  Produktions areal 
kan forøges ved brug af hvile net over bunden  

Forbedring af yngel kvalitet, overlevelse (pt. 10-40 
%)- forbedring af larve produktions teknik, klækkeri 
(biologisk/ teknisk) 

Automatisk fodring velegnet Fodring teknisk svært, på grund af tæthed, turbiditet  
/ pendul  feeders mulighed – sensitive overfor dårlig 
vandkvalitet 

 Flydende foder kan bruges Risiko for lav iltspænding ved høj tæthed  

 FK generelt høj ( kan skyldes bl.a. anlægstekniske 
årsager) 
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Helt 

  

Helt opdrættes ikke til konsum i DK, men yngelopdræt for udsætning i brakvandsområder herunder Ringkø-
bing Fjord og Nissum Bredning, Hjarbæk Fjord, Sdr. Lemvig og Kilen ved Struer har eksisteret i mere end 30 
år. Efter klækning bliver ynglen typisk udsat i bure på lokaliteter med meget dyreplankton, der tiltrækkes 
ved natlig lys. Dette udgør føden for den spæde yngel.  

Helt produceres i akvakultur primært i Finland i dambrug med en anslået produktion på ca. 1000 t. (Känkä-
nen & Pirhonen, 2009) Typisk er marked størrelse ca. 600 g og en produktionstid på 18-28 mdr. fra yngel. 
Ved at benytte varme i yngelfase kan produktionstiden reduceres til ca. 18 mdr.  

 

Produktionsforhold: 
Helt har et optimalt temperatur krav på  14-17 ˚ C. Hvilket er sammenligneligt med regnbueørred.  Opdræt-
tet er overvejende som for regnbueørred på nær larvestadiet og vil kunne dyrkes i flere forskellige opdræts-
systemer, udendørs og indendørs. Væksten er dog meget lav ved temperaturer på 1-6 ˚ C. og fisk kan dø 
ved temperaturer omkring 1 ˚ C. Gydning foregår ved temp. under 7 ˚ C og over denne temp. øges fore-
komst af ubefrugtede æg /deformiteter etc.  

Æggene er væsentligt mindre end hos regnbueørred og en hun producerer typisk 50.000 æg. Ved klækning 
er ynglen 0.8-0.9 cm og startfodring med levende foderkulturer (hjuldyr, Artemia) øger overlevelse og vækst 
(Pelczarski, 2004), hvilket skal påtænkes i forbindelse med anlæg og drift af klækkeri – her under minime-
ring af pasningsomkostninger. 

 

Summering af muligheder og udfordringer: 
Muligheder Udfordringer 

Yngel og ongrowing anlæg som for regnbueørred Levende foderkulturer kan øge larve overlevelse, 
men øger krav til klækkeri opbygning og drift 

Know how fra mere end 30 års produktion af helt-
yngel til udsætning. 

 

 

 

Tyklæbet multe  

  

Opdræt af multe sker ikke i Danmark. Intensivt opdræt af denne art eksisterer ikke og globalt set er opdræt 
primært begrænset til ekstensive og semiintensive systemer samt integreret opdræt med andre arter. Egypten 
har en stor ekstensiv/semiintensiv produktion. Desuden produceres den Italien, Tunesien, Grækenland og Israel 
samt i Sydøst asien (FAO statistics 2007). Markedstørrelse er typisk 0.7- 1 kg. Produktionstiden er ikke kendt i 
intensive anlæg. 
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Produktionsforhold: 
Arten har såvel i juvenile - som ongrowing faser et højt temperatur optimum (20-26 ˚C), og kommercielt op-
dræt i DK må kun forventes muligt i recirkulationsanlæg.  

Erfaringer fra sådanne eksisterende anlæg og intensiv produktion kendes ikke. Larver er ved klækning meget 
små og intensiv produktion med levende foderkulturer anses for påkrævet. Arten er primært herbivor og 
kendskab til optimal fodersammensætning, optimal tæthed, væksthastighed mv. er på nuværende tidspunkt 
ukendt. Arten fodres med foder udviklet til Tilapia og karpefisk.  

En nicheproduktion kunne være integreret opdræt med regnbueørred i havbure, idet multe muligvis kan redu-
cere tilgroning af disse og reducere behov for udskiftning af net under produktionen eller kemisk forbehand-
ling (kobbersulfat). Arten har en høj salinitets tolerance. 

 

Summering af muligheder og udfordringer: 
Muligheder Udfordringer 

Integreret opdræt i havbrug med andre fisk Recirkulation nødvendigt i DK for høj vækst 

Høj salinitets tolerance efter yngel stadie Generelle biologiske og tekniske krav ukendte for 
produktion i recirkulationsanlæg. Manglende viden 
om optimal tæthed, vækst, fodring, reproduktion etc. 

 Intensivt klækkeri med foderkulturer nødvendigt 

 

 

Tunge 

   

Opdræt af denne art eksisterer ikke i DK. Der har været gennemført en del forskning vedrørende de fleste 
aspekter i opdrætscyklus. Der henvises overordnet til DTU Aqua rapport fra 2008: Opdræt af tunge (Solea 
solea) - undersøgelse af mulighederne for kommercialisering (Pedersen, P.B., Lund, I.; Steenfeldt, S. J.; 
Overton, J. L.; Nunn, M..), et projekt finansieret af Direktoratet for FødevareErhverv.  

Der har pågået enkelte intensive opdræt af denne art i Europa i recirkulationsanlæg og andre type anlæg. 
Den samlede produktion har dog været under totalt 80 tons, mens den årlige fangst af vilde fisk i perioden 
1970-2008 har været 35-50 tusind tons. Søster-arten Senegalesisk tunge (Solea senegalensis) opdrættes i 
Sydeuropa i væsentligt større omfang, da denne art udviser en mindre tæthedsafhængig vækst. Opdrætsfisk 
sælges som spisefisk fra + 150 g, det tager typisk 12 -15 mdr. at nå denne vægt. Tunge er en meget efter-
tragtet spisefisk, og prisen er høj.  
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Produktionsforhold: 
Som omtalt har der pågået et intensivt forskningsarbejde på DTU Aqua vedrørende denne  art. Opdræt af 
larver kræver klækkeri med levende foderkulturer, (helst hjuldyr ), men nyklækkede AF Artemia kan også 
anvendes som startfoder. Som larve er arten væsentlig nemmere at opdrætte end en række andre marine 
arter og har en høj overlevelse og høj vækst (Lund, 2008).   

Reproduktion baserer sig primært på vildfangne fisk, da fertilisering og overlevelse af æg har vist sig lav 
ved brug af opdrætsfisk uden at dette umiddelbart har kunnet forklares. Tunge har et temperatur optimum 
på 17-20 ˚C, muligvis lidt højere for mindre fisk. Den relative hurtige produktionstid er en fordel, men den 
største udfordring ved opdræt i intensivt recirkulationsanlæg er artens tæthedsafhængige vækst (Lund et al., 
2011). Årsagen til reduceret vækst ved øget tæthed skal ikke findes i hierarki, idet alle fisk indtager det 
samme pr g g fisk ved en given tæthed, men indtaget er generelt lavere ved højere tæthed. En anden del af 
forklaringen skyldes sandsynligvis øget aktivitet /forstyrrelser mellem fisk, der søger føde og fisk, der hviler 
og dermed et højere energiforbrug.  

Design af anlæg og optimering af produktionsareal, f.eks. raceways og etageopdræt (se fig.3) er må-
der, hvorved rentabiliteten i opdrættet kan øges i forhold til traditionelle kar (større opdrætsareal). Arten 
kan i øvrigt nøjes med lille vanddybde og spiser primært foderet, når dette lander på bunden. 

 

 

FIG.3: EKSEMPEL PÅ OPDRÆTSANLÆG MED RACEWAYS OG SÅKALDT HYLDEOPDRÆT 

 

Summering af muligheder og udfordringer: 
Muligheder Udfordringer 

Egnet til recirkulation Recirkulationsanlæg nødvendigt 

Robust overfor sortering, håndtering Anlægsinvesteringer høje medfører krav om høj tæt-
hed 

Automatisk fodring velegnet Stærkt tæthedsbegrænset vækst, kar type design 
kan være afgørende for yngel ongrowing produkti-
on, muligvis raceways produktion i etager. 

Produktionstid ca. 12-15 mdr. Svært at opnå konstant høj succes med reproduktion 
af opdrættede tunge. Befrugtning/klækning generelt 
lav 
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Tilapia sp. (Slægt med > 100 arter) 
 

 

Der eksisterer ikke kommercielt opdræt af Tilapia i Danmark. Arten er vel den mest hyppigt udbredte op-
drætsart i verden næst efter karpe. Eksisterende opdræt i Europa er primært Nil Tilapia (Oreochromis niloti-
cus) eller hybrider. Størrelsen af spisefisk er typisk + 400 g og produktionstiden er meget afhængig af op-
drætsystem og opdrætstype. Tilapia er en meget udbredt opdrætsfisk i tropiske og subtropiske lande. 

 

Produktionsforhold: 
Arten har temperatur optimum på 31-36 ˚C, hvilket i Danmark kun gør opdræt af arten mulig i lukkede recir-
kulationsanlæg. På global plan opdrættes fisken i alle typer anlæg fra ekstensivt opdræt til recirkulationsan-
læg og netbure.  

Produktion i recirkulationsanlæg er typisk 60 -120 kg m3. Arten er meget hårdfør og meget nem at opdræt-
te, har et lavere proteinkrav til foderet end de fleste øvrige omtalte arter (multe sandsynligvis undtaget).  

Hanner vokser bedre end hunner, desuden er en ulempe artens evne til at reproducere sig selv i landbasere-
de anlæg, hvilket gør arbejde med monosex kulturer nødvendigt. Fisken regnes ikke for en højværdi fisk. 

 

Summering af muligheder og udfordringer: 
Muligheder Udfordringer 

Hårdfør og nem at producere i mange forskellige 
anlægstyper 

Lukket recirkulations opdræt nødvendigt – for høj 
vækst 

 Monosex kulturer nødvendigt 

 Lav markedspris. 

 

 

Havbars & Guldbrasen  

  

Eksisterende opdræt af disse arter eksisterer ikke i Danmark, men har tidligere været forsøgt (Ensted fiske-
farm). Produktionen var en succes, men produktionsomkostningerne for høje. 

Udviklingen i opdrættet har foregået i relativt tæt parløb. I dag er opdrættet af disse to arter det næst-
største i Europa efter laksefisk. Samlet akvakultur produktion i 2007 var > 180.000 tons. Det er primært 
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lande i Sydeuropa, der står bag denne udvikling (Spanien, Italien, Portugal, Tyrkiet, Grækenland, Israel, 
Tunesien mfl.).  

Udviklingen af opdræt af disse arter tog for alvor fart i begyndelsen af 1990erne, især på grund af for-
bedrede produktionsmetoder såvel i larve som i juvenil og ongrowing faser, samt på grund af avlsarbejde. 
Ligeledes har der været indgående arbejde og forskning med hensyn til undersøgelse af biologiske og ernæ-
ringsmæssige krav, som bevirker at de fleste af disse aspekter er kendt. Produktionen er typisk intensiv. Lar-
ver og yngel produceres typisk i landbaserede systemer, mens ongrowing mest foregår i netbure (prod. 70 
kg m-3).  

Markedstørrelse er + 250 -300g varierende for de 2 arter og produktionstiden er typisk 15-18 mdr. 

 

Produktionsforhold: 
Begge arter har et relativt højt temperatur optimum for havbars ca. 22 ˚C og for guldbrasen ca. 24 ˚C. Beg-
ge arter kræver intensivt klækkeri med dyrkning af foderkulturer. Larver af guldbrasen er mindre end for 
havbars og kræver hjuldyr som startfoder, dette vil også være en fordel for havbars, som dog kan startfod-
res direkte med Artemia nauplii. Der foregår produktion af larver året rundt ved manipulering af temperatur 
og dagslængde i moderfiske faciliteterne. Produktion af larver/yngel udgør typisk ca. 30 procent af total-
omkostninger i produktionen. 

 

  

FIG. 4: EKSEMPLER PÅ OPDRÆT I SYDEUROPA 

 

Summering af muligheder og udfordringer: 
Muligheder Udfordringer 

Kendt viden vedrørende teknologi og biologi og 
produktion 

Lukket recirkulationsanlæg nødvendigt i DK 

Afprøvet med succes i recirkulation Intensivt klækkeri, - foderkulturer nødvendigt 

Hårdføre  Guldbrasen forholdsvis stress sensitiv 

Relativ høje tætheder muligt  
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Stør (der findes > 25 arter) 

 

Der eksisterer ikke egentligt kommerciel skala-opdræt af stør i DK til konsum. Der har været gennemført for-
søgsproduktioner i mindre skala med diverse hybrider. Mange arter er udryddelsestruede i naturen, og efter-
stræbes på grund af både kaviar og kød. Fangsterne af vildfisk er styrtdykket, mens akvakulturproduktionen 
er steget markant og på får år har oversteget 15.000 t globalt (FAO, 2007).  

 

Produktionsforhold: 
De fleste arter har et relativt højt temperatur optimum. Flere af arterne arter kan dyrkes under meget høje 
tætheder (180 kg m-3), hvilket gør dem velegnede i recirkulation. Temperaturkrav er typisk 16-21 ºC eller 
højere for at opnå en god vækst. Nogle arter vokser relativt hurtigt. Reproduktionstiden er meget lang typisk 
over 9 år.  

Klækkeri med levende foderkulturer, Artemia er nødvendigt og larve produktionen kan være vanskelig, og 
som for sandart en del kannibalisme. Hyppig sortering velegnet. Når først larver er tilvænnet tørfoder er 
dødelighed generelt lav.  

 

Summering af muligheder og udfordringer: 
Muligheder Udfordringer 

Hårdføre  Lukket recirkulationsanlæg nødvendig i DK 

Relativ høje tætheder muligt Intensivt klækkeri, foderkulturer nødvendigt 

Sansynligvis velegnet i recirkulation Reproduktion langsom 

 Manglende viden om vækst og produktionsforhold 
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5.2  FØI (RASMUS NIELSEN/MAX NIELSEN): NYE ARTER – ØKONOMISKE 
PERSPEKTIVER  
 

Formålet med denne del af analysen er generelt at vurdere markedsudsigterne for en række udvalgte nye 
arter. I analysen inddrages så vidt muligt produktionsomkostninger, salgspriser og en vurdering af markedet 
for de pågældende arter.  

Hovedelementerne i analysen vil være en kort overordnet vurdering af, om det vil være økonomisk rentabelt 
at introducere og producere udvalgte nye arter i dansk akvakultur. Data til analysen er primært baseret på 
Eurostats data, samt interviews med enkelte virksomheder, som producerer eller har kendskab til produktion 
af de pågældende arter. 

For at kunne introducere nye arter kræves det, at det er både teknisk og biologisk muligt at producere de 
nye arter. Herudover skal det være muligt at afsætte de producerede fisk til en pris der ligger over produk-
tionsprisen på både kort og mellemlang sigt.  

Private virksomheder kan i princippet investere og producere alle de arter de har lyst til, hvis de har de for-
nødne teknologier, ressourcer og en tro på at produktionen er rentabel. Offentlige midler bør derfor kun 
anvendes, hvis der er særlige omstændigheder der gør, at en opstart af produktion ikke er rentabel for pri-
vate producenter, men på længere sigt vil være et aktiv for erhvervet og samfundsøkonomien som helhed.  

I akvakultur kan der være store udgifter forbundet med en produktion af en ny art, da der ofte skal udvikles 
nye metoder til produktion af yngel, foder og eventuelt nye produktionsfaciliteter. I en sådan situation kan et 
privat/offentligt samarbejde, med en målrettet offentlig støtte i en opstartsfase være en fordel. Yderligere 
kan en samlet sektorstrategi være fordelagtig, hvis der er stordriftsfordele i produktionen.  

Hovedforudsætningen for at en produktion vil finde sted er, at det skal være økonomisk rentabelt, og at de 
fremtidige markedsudsigter skal være fornuftige. Med fornuftige markedsudsigter menes et marked hvor 
fisken vedvarende kan afsættes til en pris, der gør fortsat produktion og produktionsudvikling økonomisk for-
delagtig. Hvor høj denne pris skal være afhænger af typen af opdræt, men den skal under alle omstændig-
heder kunne dække omkostninger ved produktionen. En anden væsentlig faktor er, at prisen skal være nogen-
lunde stabil, det vil sige at arter med gode markedsudsigter er arter, hvor en stor stigning i opdræt ikke be-
tyder at prisen falder kraftigt. 

Et marked kan beskrives som et område indenfor hvilket priserne bestemmes. Et marked kan være afgrænset 
af et geografisk område eller være kulturelt bestemt. Et marked kan også være bestemt af typen af produk-
ter for eksempel fersk eller frosset fisk. Der kan indenfor markedet være forskelle i priserne som følge af 
transportomkostninger og kvalitetsforskel. Hvis der er tale om ét marked for forskellige produkter vil priserne 
variere ens over tid. 

Bestemmelsen af priserne på fiskemarkederne afhænger blandt andet af fiskens størrelse, kvalitet, behand-
ling, fangstmetoder eller produktionsmetoder m.m.  

Prisen på markedet er også afhængig af udbud og efterspørgsel. Udbuddet er afhængigt af hvor meget der 
produceres af det pågældende produkt eller substitutter til dette, mens efterspørgselen kan være drevet af 
for eksempel stigende indkomst og præferencer for specielle produkter som luksusprodukter eller mere basa-
le produkter. 

Andre vigtige ting, som kan indvirke på prisen er valutakurserne, når man ser på internationale eller globale 
markeder. Yderligere kan størrelsen af de lagrede mængder af et produkt indvirke på prisen 
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For de fleste arter af fisk er markedet ét globalt integreret marked, som vist nedenfor på grupper af arter: 

Rejer – delvist integreret, men mange arter 
Tun - integreret  
Hvidfisk – delvist integreret - torsk, kulmule, pollack, pengasius, portionsørreder? 
Salmonider – integreret - laks, store ørred 
Fladfisk – differentieret – tunge, pighvar, rødspætte 
Ferskvandsfisk – differentieret – områder uden kystlinje  
 

Markedet kan også opdeles på produktformer som levende, fersk, frosset, filet og røget, hvor markederne 
for de forskellige produktformer er differentierede. Det er derfor ikke kun arten der bestemmer graden af 
substitution mellem forskellige fiskeprodukter, men også produktform, størrelse, prisniveau, farve af kødet, 
fedtindhold og form. 

Markedet for fisk er stadig langt mere differentieret end for eksempel markedet for kød. Kødmarkedet kan 
opdeles på blot to segmenter, hvor køer, grise, får, kyllinger og kalkuner udgør mere end 80% af markedet, 
mens de sidste 20% er små nichemarkeder der forsynes af mange forskellige arter. 

Til sammenligning udnyttes 800 arter i det kommercielle fiskeri, mens markedet for opdrætsfisk består af ca. 
360 arter. De 5 mest betydende arter i opdrætssektoren udgør 30% af markedsværdien, mens de største 10 
arter udgør 48% af værdien. Markedet for opdræt er også blevet betydeligt mere koncentreret på for-
holdsvis få betydende arter og 4 ud af de 6 mest spiste arter i USA er produceret i akvakultur, hvorimod kun 
3 ud af 10 fisk kom fra opdræt i 1970’erne. Sammensætningen af forbruget er dog noget mere differentie-
ret i EU. 

Forbruget på markedet for fisk har ændret sig betydeligt over de seneste 20 til 30 år. Dette fremgår speci-
elt af den koncentration der er sket på færre arter. Som et eksempel er forbruget af fisk i USA blevet kon-
centreret på færre arter, hvor de 5 vigtigste arter i 1980’erne udgjorde 56%, udgør de i dag mere end 
75%. Yderligere er der sket en koncentration mod arter produceret i akvakultur frem for fiskeri. Dette skyl-
des specielt at større supermarkedskæder har overtaget en stor del af salget af fisk, hvilket har betydet en 
koncentration på færre arter og mere fokus på forsyningssikkerhed, hvor akvakultur har en fordel frem for 
det traditionelle fiskeri.  

I forbindelse med evalueringen af mulighederne for produktion af en ny art bør det indgå i overvejelserne 
om der skal produceres til et eksisterende marked med stort udbud af arter eller til et nichemarked. På et 
eksisterende marked med stort udbud, vil prisen ofte være lavere end på et nichemarked, til gengæld vil en 
forøgelse af udbuddet ikke have så stor effekt på prisen. Modsat vil et nichemarked ofte have en høj pris, 
men prisen vil være mere følsom overfor et øget udbud. 

Når man skal vurdere mulighederne for at opstarte en succesfuld produktion af en ny eller på nuværende 
tidspunkt mindre kommerciel art, er det derfor vigtigt at inddrage den eksisterende viden om de nuværende 
markedsforhold. Dette kan være med til at sikre, at der er et økonomisk grundlag for produktion og salg af 
fisken på både kort og mellemlang sigt og at en offentlig investering vil bidrage til en samfundsøkonomisk 
gevinst på mellemlang sigt.  

 

Beregning af priser mængder og omkostninger 
I projektet er omkostninger på forskellige typer af anlæg beregnet/anslået på baggrund af oplysninger fra 
Regnskabsstatistik for Akvakultur 2007-2009, relevante rapporter og statistik, samt oplysninger fra perso-
ner/virksomheder, som har arbejdet med produktion af de pågældende arter. Den beregnede omkostning 
ved produktion er beregnet som en totalproduktionspris, hvor det antages at der skal investeres i nyt anlæg 
til produktionen.  
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Oplysninger om pris og mængder er baseret på Eurostat og FAO, men skal tolkes med forsigtighed, da stati-
stikkerne og de enkelte landes indberetninger ofte er behæftet med usikkerhed. Herudover kan der være 
forskel i måden der indberettes på, hvilket kan gøre beregningen af en gennemsnitlig kilopris på de pågæl-
dende arter endog meget usikre.  Det har været vanskeligt at skaffe oplysninger på nogle af de udvalgte 
arter, da disse nye arter enten ikke produceres kommercielt på nuværende tidspunkt eller kun i meget små 
mængder. 

Ud fra dette materiale gives der i projektet et ”bedste bud” på hvad produktionsomkostningerne og salgspris 
vil være for en produktion i Danmark af den pågældende art. Den globale og europæiske udvikling i de 
producerede mængder fra 2000 til 2009 angives sammen med produktionen i 2009. Yderligere angives den 
beregnede markedspris i 2009, hvis det har været muligt at beregne en fornuftig pris på baggrund af de 
oplyste data. 

 

SANDART 

 

Det største marked for denne fine spisefisk er i Europa, hvor de forskellige markeder er præget af lokale 
forhold. Der er fiskeri på vilde bestande i både Øst- og Vesteuropa. Der er et kommercielt opdræt i Dan-
mark, hvor der med succes produceres både yngel og spisefisk.  

I Danmark opdrættes sandart i recirkulerede anlæg. Dette betyder, at produktionsomkostninger er forholdsvis 
høje sammenlignet med en produktion i traditionelle jorddamme. Det er specielt omkostningerne til vand, 
strøm og foder som er højere i produktionen. Yderligere er der betydelige omkostninger til udvikling og pro-
duktion af yngel m.m., da arten er forholdsvis ny i akvakultursammenhæng. Det vurderes, at omkostningerne 
ved produktion kan reduceres fra de nuværende ca. 50 kr. per kilo i de eksisterende anlæg til ca. 35 kr. per 
kilo i nybyggede anlæg. Salgsprisen vurderes at ligge over 50 kr. per kilo i dag og der er derfor et økono-
misk potentiale i produktion af sandart.  

Den samlede produktion af sandart har været faldende fra 2000 til 2009 og akvakulturproduktionen bør 
derfor kunne øges for at dække de reducerede fangster. Det må dog forventes, at der vil ske en reduktion i 
prisen, hvis produktionen øges markant, men det er svært at forudsige, hvor stor en mængde markedet kan 
bære før prisen vil falde. 

 

TABEL 1: PRODUKTION AF SANDART 

 Produktion i ton 2009 Ændring i % fra 00-09 

Total 15.392 -6 

-Europa 9.629 -23 

-Akvakultur 653  

Kilde: Eurostat 

Markedsmæssigt vurderes det, at sandart er substitut på hvidfiskemarkedet. Sandart udgør i dag et specielt 
marked med et begrænset udbud, og fisken må grundet størrelse og karakter betegnes som et luksusprodukt.  

Prisen er således også væsentligt højere end de fleste andre ferskvandsfisk. På grund af den forholdsvis be-
grænsede produktion i Europa vil et væsentligt forøget udbud formodentlig have en betydelig indvirkning på 
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prisen i negativ retning. Samtidig er det dog også klart, at der startes på et noget højere prisniveau end for 
andre arter, og at det samlede hvidfiskemarked nok vil sikre en bund under prisen. 

 

PIGHVAR 

 

I 1990’erne blev pighvar anset for en af de kommende store opdrætsarter. I dag er der i Danmark kun få 
producenter tilbage, og det primære produkt er yngel til udsætning og salg til udenlandske opdrættere.  

I Europa er den største producent Spanien, som dominerer det europæiske marked. Pighvar produceres dog 
også i Portugal og Frankrig i mindre mængder. Kina er verdens største producent med en produktion på mel-
lem 60-80.000 tons om året. Produktionen går dog fortrinsvis til hjemmemarkedet og påvirker således ikke 
det europæiske marked. 

Pighvar kan i dag produceres i recirkulerede anlæg. Produktionsprisen vurderes i de nuværende anlæg at 
være omkring 40-50 kr., mens et moderne anlæg vil kunne producere til en pris mellem 30-35 kr. kiloet. Det-
te kræver dog væsentlige investeringer på mellem 30-40 millioner kr. i nye anlæg, da en kapacitet på 300 
tons betragtes som et minimum for at opnå den bedst mulige kapacitetsudnyttelse.  

Af den samlede produktion af pighvar produceres ca. 90 % i akvakultur. Det Europæiske marked er præget 
af lokale forhold, hvor de sydeuropæiske lande dominerer. Både mængden og prisen har været stigende fra 
år 2000 til 2009. På det europæiske marked vurderes det at andre dyre fladfisk såsom tunge er substitutter 
til pighvar. Mængden af tunge har været faldende over den samme periode og kan være med til at forkla-
rer, at prisen på pighvar har været stigende selvom mængden er øget. 

TABEL 2. PRODUKTION AF PIGHVAR.   

 
Produktion i ton 

2009 

Ændring i % fra  

00-09 Priser i kr. 2009 

Ændring i % fra  

00-09 

Total 75.430 427   

-Kina 60.000 1.100 39 -39 

-Europa 14.670 30 51 13 

Kilde: Eurostat. 

På længere sigt må det forventes at prisen vil falde med et øget udbud, som det har været tilfældet i Kina. 
Det vil formentlig være vanskeligt at konkurrerer med de spanske og kinesiske opdrættere i fremtiden, da de 
har lavere omkostninger til blandt andet løn, samt at de spanske opdrættere har en dominerende rolle på 
afsætningsmarkedet i Europa.  

Arten er interessant økonomisk set, og der opdrættes som nævnt allerede yngel i Danmark. En væsentlig ud-
videlse af produktionen kræver dog forholdsvis store investeringer og det må forventes, at et væsentligt øget 
udbud vil have en betydelig negativ indvirkning på prisen. Yderligere domineres markedet for salg og distri-
bution af de sydeuropæiske lande, hvilket kan påvirke mulighederne for en rentabel produktion i Danmark. 
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HELT 

 

Denne art er naturligt forekommende i den danske natur. Der har tidligere været et betragteligt fiskeri i 
blandt andet Ringkøbing Fjord. Dette sammenholdt med, at klækning af helt har været udført i forbindelse 
med udsætning i mere end 30 år, gør at arten er en potentiel kandidat i fremtidig akvakulturproduktion.  

Det vurderes dog, at de nuværende afsætningsmuligheder er forholdsvis begrænsede og præget af lokale 
danske/europæiske forhold. Ud over den danske produktion, som primært går til udsætning i Ringkøbing 
Fjord m.fl., er der en mindre produktion i Finland (anslået 1000 t/år).   

Helt kan opdrættes i traditionelle jorddamme og en sådan produktion vil eventuelt kunne være et supplement 
til den traditionelle produktion af regnbueørred, hvis der etableres muligheder for afsætning. Opdræt af helt 
i modeldambrug eller recirkulerede anlæg kræver, at der produceres større mængder, og det er usikkert om 
der er afsætningsmuligheder for en større produktion. 

Det har ikke været muligt at finde oplysninger om den aktuelle produktion af helt i akvakultur, og der er der-
for ikke opgivet en afsætningspris for arten. Det vurderes, at produktionsprisen i almindelige jorddamme vil 
være lidt højere end for regnbueørred. 

 

MULTE 

 

Multen er naturligt forekommende i danske farvande. Multen er en saltvandsfisk som hovedsagelig produce-
res og spises i sydeuropæiske lande som Grækenland og Italien samt i Asien. Der er i dag ingen produktion 
af multe i Danmark.  

Ideen med en produktion af multe-yngel i Danmark skal ses i sammenhæng med den danske havbrugsproduk-
tion. I de danske havbrug kan multen anvendes til at fjerne den naturlige algevækst på netburene. Hvis mul-
ten udsættes i en passende størrelse, så den forbliver i netburene kan den således afhjælpe dette problem. 
De udsatte fisk vil ikke skulle fodres og sparer havbrugerne for omkostningerne ved at skulle rense netburene, 
samtidig med at miljøet skånes for de stoffer som ellers anvendes til disse formål. Yderligere vil fiskene kunne 
sælges når burene tømmes for fisk. 

 

 

TABEL 3. PRODUKTION AF MULTE. 

 Produktion i ton 2009 Ændring i % fra 00-09 

Total 444.034 37 

-Europa 37.059 4 

Kilde: Eurostat. 
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Produktionen af multe-yngel vil kunne foregå i indpumpningsanlæg eller recirkulerede anlæg. I Norge er man 
på lignende vis begyndt at producere arten Ballon wrasse til at bekæmpe lakselus på laks i havbrugsproduk-
tionen. Dette nedsætter behovet for anvendelse af miljøfremmede stoffer til bekæmpelse af lusene.  

Der kan således være en fremtid i denne form for nicheproduktion, hvor forskellige arters interaktion udnyttes 
til fordel for både produktion og miljøet. Det er dog på nuværende tidspunkt uvist om en sådan produktion vil 
være økonomisk rentabel i Danmark. 

 

HAVBARS og GULDBRARSEN     

  

Havbars er en vigtig opdrætsart i Middelhavsområdet. Arten har først fået en kommerciel betydning i op-
dræt fra omkring år 1990, men har været i kraftig vækst (FAO 2008). Gennemsnitsprisen for den samlede 
import til EU var i 2009 på 36 kr. pr. kg. I perioden 2000-09 steg prisen sig med 29 %, dog efter et for-
holdsvist stort fald i perioden 2000-03. Grækenland er klart det vigtigste opdrætsland og fisken forbruges 
hovedsagelig i Grækenland, Italien og Spanien.  

Guldbrasen er ligesom havbars en art, der har vundet indpas som opdrætsart i Middelhavsområdet især 
siden år 1990 og har tilsvarende også fået stor betydning siden da (FAO 2008). Gennemsnitsprisen for den 
samlede import til EU var i 2009 på 29 kr. pr. kg. I perioden 2000-09 steg prisen med 13 %. 

 

TABEL 4. PRODUKTION AF HAVBARS OG GULDBRASEN  

 
Produktion i ton 

2009 Ændring i % fra 00-09 Priser i kr. 2009 Ændring i % fra 00-09 

Havbars total  125.586 58   

- Europa  69.185 38 36 29 

Guldbrasentotal  250.670 20   

- Europa  99.431 60 29 13 

Kilde: Eurostat. 

 

Havbars og Guldbrasen produceres ikke i Danmark, da temperaturen i havet omkring Danmark er lavere end 
i middelhavet og derfor ikke giver optimale produktionsbetingelser. Produktionen har desuden været præget 
af en meget kraftig nedtur i starten af 2000-2003 på grund af et væsentligt øget udbud op gennem halv-
femserne. Produktionsprisen vurderes at ligge omkring 30 kr. kiloet. Set i forhold til det nuværende prisniveau 
på mellem 29-36 kr. vurderes det, at arterne ikke er økonomisk attraktive for danske opdrættere.   
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TILAPIA 

 

Tilapia opdrættes ikke i Danmark, men andre europæiske lande som Holland har forsøgt at opdrætte arten i 
recirkulerede anlæg. Producenterne i Europa har haft meget begrænset succes med at producere denne art 
på grund af det store udbud til en meget billig pris fra lande i Asien og Afrika.  

Tilapia er en del af det globale hvidfiskemarked og er en lavprisfisk på linje med Pangasius. Hvis et opdræt 
af denne art skal blive en succes kræver det, at producenter i Europa kan producere til de samme lave om-
kostninger som de konkurrerende producenter i Asien og Afrika.  

 

TABEL 5. PRODUKTION AF TILAPIA 

 
Produktion i ton 

2009 Ændring i % fra 00-09 Priser i kr. 2009 Ændring i % fra 00-09 

Total  2.797.198 130   

- Akvakultur 2.542.960   8 21 

Kilde: Eurostat. 

Det vurderes, at det på nuværende tidspunkt ikke er økonomisk rentabelt at producere hvidfisk til dette lav-
prissegment, da omkostningerne i Danmark/Europa er for høje.  

 

TUNGE 

 

I Danmark har man tidligere forsøgt at opdrættet tunge i recirkulerede anlæg. Det har dog vist sig at være 
vanskeligt at opnå gode resultater, da arten foreløbig reagere negativt ved høje populationstætheder. Det 
er derfor vanskeligt at opnå populationstætheder, der er økonomisk rentable.  

Udbuddet af tunge på det europæiske marked er derfor fortrinsvis baseret på fiskeri, men der er også min-
dre produktioner i akvakultur i Italien, Portugal og Holland. Bemærk: Disse produktioner er dog af søsterarten 
solea senegalensis. 

De fangede mængder af tunge har været faldende fra 2000 til 2009.  

TABEL 6. PRODUKTION AF TUNGE.  

 Produktion i ton 2009 Ændring i % fra 00-09 Priser i kr. 2009 

Total 40.183 -17  

-Europa 30.916 -20 65 

Kilde: Eurostat. 
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Omkostningerne ved en produktion i recirkulerede anlæg vurderes at være på mellem 50 til 60 kr. per kilo, 
hvor salgsprisen i 2009 var på 65 kr. kiloet. Hvis der på længere sigt kan opnås en højere populationstæt-
hed i produktionen vil arten være interessant for produktion i dansk akvakultur, men det må forventes at 
salgsprisen vil falde ved et væsentligt øget udbud. 

 

STØR 

 

Støren opdrættes ikke i Danmark i kommerciel skala. I Europa produceres der stør i recirkulerede anlæg i 
blandt andet Spanien. Produktionen er primært baseret på rogn til kaviar, som sælges på det globale mar-
ked, men kødet sælges også til konsum. Både pris og produktion har været stigende fra år 2000 til 2009. 

 

TABEL 7. PRODUKTION AF STØR  

Produktion ton Produktion i ton 2009 Ændring i % fra 00-09 

Total  32.931 581 

-Europa 3.614 11 

Kilde: Eurostat. 

Substitutter for kaviar kan være ørredrogn, som blandt andet produceres i danske havbrug. Kaviar er et 
luksusprodukt og det må forventes at priserne vil falde, hvis produktionen øges væsentligt.  

Det har ud fra de tilgængelige oplysninger ikke været muligt at vurdere om en dansk produktion af stør vil 
være rentabel, men da der ikke eksisterer en privat kommerciel produktion i Danmark vurderes det, at det 
ikke på nuværende tidspunkt er økonomisk attraktivt at producere denne art.   

 

Sammenfatning: ”Det er svært at spå om fremtiden” 
Hvis man skal/vil prioritere en satsning på nye arter, bør man kun satse på et begrænset antal, da opstart og 
udviklingsomkostningerne i forbindelse med produktion af nye arter er meget høje. I den sammenhæng er 
arterne sandart og pighvar for nuværende de mest interessante, men tingene ændrer sig hurtigt. 

Teknisk er opdræt af mange arter mulig, hvis man har penge nok. På baggrund af den økonomiske gennem-
gang af de udvalgte arter, vurderes det, at man ud fra en økonomisk betragtning alt andet lige vil få mest 
ud af at satse og prioritere de traditionelle arter der allerede produceres i Danmark. Det kan ikke udelukkes, 
at nye arter kan fører til et nyt lakse- eller pangasius eventyr, men på nuværende tidspunkt er det meget 
svært at udpege de arter, som vil have dette potentiale. 
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5.3 GENNEMFØRELSE AF SEMINAR OM NYE ARTER I BILLUND 
 

Tirsdag, den 15. november 2011 blev der afholdt et seminar på Hotel Propellen i Billund med henblik 
på gennemgang og drøftelse af rapportens afsnit 5.1 og 5.2 om henholdsvis teknologiske og økonomiske 
perspektiver ved overvejelse af hvilke (om nogen) nye arter, der med fordel vil kunne satses på udviklin-
gen af inden for dansk fiskeopdræt i de kommende år. Hertil kom supplerende indlæg fra en række 
andre relevante indlægsholdere fra ind- og udland med relevante emner og overvejelser i forhold til 
emnet: ”Nye arter i dansk akvakultur – muligheder og barrierer”. 

 

Dagens program var som følger: 
09.00 - 09.15 Introduktion v. Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur 

09.15 - 09.45 Keynote: New aquaculture species – The whitefish market, Atle G. Guttormsen, Norwegian 
University of Life Sciences (UMB) - Department of Economics and Resource Management, Norway 

09.45 - 10.15 Økonomiske perspektiver v. Rasmus Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut 

10.15 - 10.45 Tekniske perspektiver v. Ivar Lund, DTU-AQUA 

10.45 - 11.15 Pause 

11.15 - 11.30 Opdræt af sandart v. Julia Overton, AquaPri Innovation 

11.30 - 12.00 Opdræt af hvidfisk: Teknologi og økonomi v. InterAqua 

12.00 - 13.00 Frokost 

13.00 - 14.45 Paneldiskussion om muligheder og barrierer - Ordstyrer: Max Nielsen,  
Fødevareøkonomisk Institut 
 

14.45 - 15.00 Opsamling og afrunding v. Karl Iver Dahl-Madsen 

 

Kopi af det fremlagte præsentationsmateriale fra de enkelte indlægsholdere findes vedlagt i bilag.  

 

Der var 28 tilmeldte til seminaret fra en række forskellige grene af erhvervet (se tilmeldingsliste i bilag-8). 

Dagen var tilrettelagt således, at der om formiddagen blev fremlagt en række forskellige til emnet relevante 
indlæg med efterfølgende drøftelse i plenum. Over middag blev der gennemført en fælles drøftelse af em-
net med udgangspunkt i overskriften ”Nye arter i dansk fiskeopdræt – muligheder og barrierer”.  

Max Nielsen fra Fødevareøkonomisk Institut var ordstyrer. De vigtigste emner, som drøftedes samt bemærk-
ninger til disse findes i vedlagte referat fra den afsluttende diskussionsrunde i bilag-7. 
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6.0 KONKLUSION 
Formålet med projektet var via gennemførsel af et seminar med relevante indlæg fra ind- og udland og ef-
terfølgende fælles workshop med deltagelse af såvel faglige eksperter som fiskeopdrættere og andre med 
interesse i emnet, at få tilvejebragt et solidt fagligt grundlag til brug ved beslutning om, hvilke nye arter (om 
nogen?), der med fordel vil kunne satses på i det danske akvakulturerhverv i de kommende år. 

Efter gennemførsel af et seminar den 15. november 2011 i Billund, med præsentation af en række relevante 
indlæg af relevante faglige personer fra ind- og udland på området, samt efter gennemførsel af en efterføl-
gende fælles drøftelse blandt de fremmødte om mulige nye arter i dansk akvakultur, kunne dagens ordstyrer 
– Max Nielsen fra Fødevareøkonomisk Institut – opsummere følgende vigtige tendenser, som debatten havde 
bragt på banen:  

- der bør primært satses på produktudvikling og markedsføring frem for udvikling af produktion af 
nye arter 

- der bør satses på efter danske forhold kendte arter: Ørred, Ål, pighvar, Sandart, muslinger mv. 
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Bilag 7:  
 
Referat fra afsluttende debat på seminar om nye arter i dansk akvakultur – afholdt i Billund, 
den 15.11.11. Ref: Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur 
 
Ordstyrer under debatten var Max Nielsen, Fødevareøkonomisk Institut, da denne kunne udgøre en 
tilstrækkelig neutral part under de resulterende drøftelser deltagerne imellem. 
 
Max Nielsen havde medbragt følgende spørgsmål, der blev præsenteret for deltagerne indledningsvist, 
for herved at skabe et fundament at lade drøftelserne tage udgangspunkt i: 
 

1) Skal der satses på nye arter eller produktudvikling af eksisterende? 
2) Hvor mange nye arter skal der satses på? 
3) Hvilke arter – og hvorfor? 
4) Hvad er udfordringen for disse arter 

 
Formiddagens indlæg kombineret med de fremlagte spørgsmål gav anledning til livlig debat blandt de 
fremmødte deltagere. I det følgende findes et anonymiseret udpluk af bemærkninger og kommentarer 
fra debatten: 
 
 

- Stigning i produktionen i Norge de sidste 20 år skyldes produktudvikling/markedsføring 
 

- Er det nye arter, der skal satses på eller produktudvikling af ørred? 
 

- Efter hvad vi har hørt i dag må konklusionen være: Ingen nye arter 
 

- Det virker som om, at det er produktudvikling der bør satses på frem for nye arter 
 

- Man taler meget om polykulturer i udlandet – måske OK at se på den vinkel igen? 
 

- Arten Claresse er blot 28 uger om at nå 1 kg/stk!! 
 

- Hvis udviklingen sker i recirkulerede anlæg – hvorfor da vælge at placere produktionen i DK? 
(Svaret blev drøftet til at kunne være: Traditionel fiskerination, Know How) 

 
- Store muligheder i produktion af østers, nye teknologier vinder frem 

 
- I Danmark har vi 20 års erfaring i produktion af pighvaryngel. Den know how burde man bygge 

videre på. 
 

- Der bør satses på produktudvikling frem for nye arter – evt. andre salmonider (bækørred, 
kildeørred mv.) 

 
- Der skal ikke satses på nye arter, men på nye forbedrede teknikker i produktionen 

 
- Der bør fokuseres på forbedret fiskekvalitet 

 
- Der bør fokuseres målrettet på forbedret afsætning af de eksisterende produktionsarter i 

Danmark 
 



 

 

- Arbejdet med udviklingen af aborre var et godt eksempel på at produktionen kunne udvikles, 
men at markedet ikke var tilstede (ikke tilstrækkelig undersøgt ved opstart) 

 
- Vi skal arbejde på at blive bedre til det vi er gode til: Ørred, ål. Skabe forbedrede 

produktionsmetoder, bedre produkter (produktudvikling) og bedre afsætning. 
 

- Begynd med aftagerne – hvad vil de have? 
 

- I stedet for udvikling af nye arter bør vi fremme afsætning af de eksisterende 
 

- Ingen nye arter!! 
 

- Der bør satses på få nye arter, da små støttepuljer ikke giver nogen effekt/succes 
 

- Sikre uddannelse af næste generation af fiskeopdrættere, så know how ikke tabes på jorden 
 

- Det er et problem hvis man ved opstart af en ny art straks ønsker at øge produktionen drastisk 
fra 0 – 1000 tons. Accepter at udviklingen skal tage tid. 200 tons i nogle år er OK! 

 
- Vi bør satse på de arter som allerede er i produktion i DK (Ørred, Ål, Pighvar, Sandart, 

muslinger) 
 

- Frem for satsning på nye arter, bør der investeres i forbedrede ”servicefunktioner” i 
produktionen af eksisterende arter (Sygdomsforebyggelse, vaccination mv.) 

 
- Tilstrækkelig viden omkring sundhed, sygdomme og sygdomsforebyggelse – herunder vacciner 

er helt afgørende for en succesfuld introduktion af en ny art. Få år med held og dermed ingen 
sygdomsudbrud giver ingen sikkerhed for fremtidig succes 

 
- Måske skulle vi se på hvilke af de nye arter, der lever vildt i DK. Det gør helten, og vi kender i 

rimelig grad dermed afsætningsmønstret og de relaterede priser.  
 

- Furunkolose er et problem ved produktion af helt, men produktion af helt finder sted i fuld 
skala i Finland (ca. 1000 tons/år) 

 
- Næste skridt i udviklingen af sandartproduktionen i DK kan naturligt blive et nyt stort 

produktionsanlæg til konsumfisk 
 

- Stenbidder er også en mulighed. Rognen sælges til op mod 100 kr/kg 
 

- Ved valg af en ny art er kvalitet og sygdomsresistens via avlsarbejde meget vigtigt 
 

- Produktionsvolumen er vigtig. Da kan man gøre som man har gjort i svineproduktionen. 
 

- Avlsarbejde er måske det allervigtigste. 
 

- Udvikling af produktionen af helt nye arter er ikke det forskerne skal leve af 
 

- Næste skridt i udvikling af den danske pighvarproduktion kunne være en yderligere 
rationalisering af pighvaryngelproduktionen 

 
- Kritisk masse er vigtig at overvinde i forbindelse med opstart af en ny art (og en ny produktion 

for den sags skyld) 
 



    

 

- Bemærk venligst: Prisen på portionsørred i Øst-EU ligger over prisen på portionsørred i resten 
af EU!! 

 
 
Ved mødets slutning opsummerede ordstyrer Max Nielsen de vigtigste tendenser debatten havde bragt 
på banen.  
 
Opsummeringen blev som følger: 
 

- der bør primært satses på produktudvikling og markedsføring frem udvikling af produktion af 
nye arter 

- der bør satses på efter danske forhold kendte arter: Ørred, Ål, pighvar, Sandart, muslinger mv. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



    

 

Bilag 8:  
Tilmeldte til seminar – Nye Arter - 15.11.11 i Billund (opdateret 15.11.11): 
 
Nr. Navn Organisation/Virksomhed 
1 Karl Iver Dahl Madsen  Dansk Akvakultur 
2 Atle G. Guttomsen  Norwegian University of Life Sciences (UMB) - 

Department of Economics and Resource 
Management, Norway 

3 Rasmus Nielsen Fødevareøkonomisk Institut 
4 Max Nielsen  Fødevareøkonomisk Institut 
5 Ivar Lund DTU Aqua 
6 Brian Thomsen Dansk Akvakultur (afbud) 
7 Julia Overton  Aquapri 
8 Jens Ole Olesen  Interaqua 
9 Villy J. Larsen Dansk Akvakultur 
10 Henning Priess Aquapri 
11 Christian Graver Dansk Åleproducentforening 
12 Kirsten Engell-Sørensen Fishlab 
13 Louise H. Nørremark Fishlab 
14 Alfred Jokumsen DTU Aqua 
15 Lars Bjerregaard Lykkegaard A/S 
16 Svend Christensen Lykkegaard A/S 
17 Jesper Heldbo Aquacircle (afbud) 
18 Laurits Bernitt Oyster Boat 
19 Ole Schmidt Aller Aqua A/S 
20 Morten Risager Hansen Aller Aqua A/S 
21 Anders Lejbach Musholm 
22 Kasper Rossing - 
23 Peder Nielsen Nielsen Consulting 
24 Anders Thinggaard Pedersen Maximus A/S 
25 Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur 
26 Pia Haecky Fishlab 
27 Bjarne Olsen Billund Aquakultur Service 
28 Jørgen Kiærskou Aller Aqua A/S 
29   
30   
  




