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UDVIKLING AF EUROPÆISK AKVAKULTUR  
 
 
Kommissionen strategi for en bæredygtig udvikling af europæisk akvakultur 
 
Kommissionen fremsendte den 8. april 2009 en strategi for bæredygtig udvikling af europæisk 
akvakultur, der søger at identificere og adressere grunden til den europæiske stagnation i akvakul-
turproduktionen. Formålet var samtidigt at øge bevidstheden hos de politiske beslutningstagere og 
offentlige organer om betydningen af akvakultur i EU. Kommissionen foreslår, at EU bør fremme 
en konkurrencedygtig og bredspektret akvakulturindustri, der understøttes af avanceret teknologi og 
forskning, dækker hele fødekæden og imødekommer forbrugernes krav om en bæredygtig produkti-
on.   
 
Kommissionens akvakultur strategi indeholder bl.a. følgende punkter: 
 

• Behovet for at sikre en bæredygtig og mere konkurrencedygtig akvakultursektor.  
• Vigtigheden af en hensigtsmæssig balance mellem udvikling af akvakultur og miljø  
• Behovet for en forenkling og forbedring af sammenhængen i retsforskrifter, særlig i relation 

til tilladelsesprocedurer og reduktion af de administrative hindringer nævnes.  
• Vigtigheden af retningslinjer for national implementering af fællesskabslovgivning under-

streges. 
• Behovet for at fremme forskning og udvikling 
• Fremme eksport og teknologi og at sikre lige vilkår for indenlandske og importerede akva-

kulturprodukter.  
 
For at imødekomme ovenstående opfordres til bl.a. følgende: 
  

• Kommissionen og medlemsstaterne til at udnytte de eksisterende finansieringsmekanismer 
fuldt ud og evt. at overveje at yde supplerende støtte til akvakultur, idet vigtigheden af en 
markedsbaseret udvikling samtidig understreges.  

• Kommissionen til i sit kommende forslag om reform af den fælles markedsordning for fisk 
og akvakulturprodukter at sikre en tilfredsstillende funktion af markedet for akvakulturpro-
dukter og at øge offentlighedens kendskab til produkterne.  
 

For så vidt angår miljøaspektet understreger Kommissionen betydningen af en miljømæssig bære-
dygtig udvikling af akvakultur gennem lovgivning og initiativer. 
 



Rådet for Den Europæiske Union har på baggrund af Kommissionens strategi for en bæredygtig ud-
vikling af Fællesskabets akvakultur drøftet Rådets meddelelse og vedtaget rådskonklusionerne (som 
ovenfor) i juni 2009. 
 
 
Danmarks udspil om akvakulturudviklingen i EU 
 
Fødevareministeren fremsendte i marts 2009 et positionspapir til EU om Danmarks synspunkter på 
akvakulturudviklingen.  

I det danske positionspapir peges på, at udviklingen skal ske som en “Grøn Vækst”, hvor produkti-
onsværdien skal ses i forhold til miljøbelastningen, således, at strategien baseres på:  

 

• Grøn Vækst, som politisk princip, hvilket indebærer, at miljøbelastningen afspejles i pro-
duktionsomkostningerne, og at markedets påskønnelse af “grønne” produkter understøttes 

• En sammenhængende EU politik som grundlag for national udvikling  

• Forskning og udvikling, for at accelerere og kvalificere udviklingen 
 

Papiret nævner en række supplerende initiativer til støtte for udviklingen, herunder uddannelse, cer-
tificering og øget offentlig opmærksomhed om akvakulturens potentialer. 
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