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Indhold:

• Vellykket Temadag 1. oktober om
Klimaændringer og global samhandel

• SeafoodCircle på DanFish messe i Aalborg

• SeafoodCircle er respekteret i erhvervet.

SeafoodCircle er et kompetencecenter, der med støtte fra Fødevareministeriet og Den 
Europæiske Fiskerifond, EFF, er oprettet for den danske fiskeindustri med sekretariat hos:  

DTU Aqua – Institut for Akvatiske Ressourcer

Kontaktperson for SeafoodCircle:  Carsten Østerberg, DTU Aqua
Tlf. 45 25 25 35  - E-mail: car@aqua.dtu.dk

Fødevare-
ministeriet

Den Europæiske 
Fiskerifond

Vellykket temadag.

Det var store spørgsmål og problemstillinger, 
der var på dagsordenen ved SeafoodCircle 
temadagen den 1. oktober, hvor hovedover-
skrifterne var  Klimaændringer samt 
Udfordringer ved import af eksotiske fisk.

Fælles for alle de indlæg, der blev fremlagt og 
gennemgået var, at emnet af og i erhvervet 
var identificeret som relevant, samt at der 
var/er et behov for mere oplysning. Denne 
identifikation af emner er sket ved Seafood-
Circle's forskellige aktiviteter og opsøgende 
arbejde som f.eks.  virksomhedsbesøg, brain-
storm-seminarer, andre temadage samt på 
konferencer og messer.

Dagens spørgsmål og problemstillinger var:

- Klima forandringer og fisk – Står der dansk
sværdfisk på spisekortet om få?

- Klimaforandringer og skaldyr – Bliver danske
skaldyr truet eller favoriseret?

- Klimaforandringer og alger – Dansk tang til
hverdag og fest

- Carbon footprint” – mulighed eller trussel
for fiskeindustrien?

Fortsættes

- Hvordan kan klima- og miljøforhold i
leverandørkæden operationelt indarbejdes
i virksomhedens ledelsessystemer?

- Økonomien i ”det globale supermarked”
- ”Du er hvad du spiser” – gælder det også for 
fisk?

- Dyrevelfærd og fisk – hvad har det med hin-
anden at gøre?

- Seafood og kemisk fødevaresikkerhed – klas-
sikere og newcomers!

- Et myndighedssyn på importen af eksotiske
fisk.

Til at kaste et lys over disse mange spørgsmål 
og problemstillinger var indkaldt en lange ræk-
ke forskere, myndighedsfolk og konsulenter, 
som gav deres bud på tingenes tilstand. 

De mange gode foredrag gav anledning til de-
bat efter hvert indlæg, i pauserne, ved den 
planlagte afsluttende diskussion og ved den 
efterfølgende SeafoodCircle-middag. 

Præsentationer kan hentes/downloades fra
www.SeafoodCircle.dk

I temadagen deltog et bredt udsnit af erhver-
vet; der var således blandt de 42 deltagere
repræsentanter fra både de største og de mel-
lemstore fiskeindustrier, supermarkedskæder,
fiskeforretninger og brancheorganisationer.

Ligeledes var der deltagelse fra forskningsver-
denen, videnscentre, konsulenter og myndig-
heder - alle var de mødt op for at høre om
nogle de udfordringer, som erhvervet allerede
har eller kan forvente i en nær fremtid.

Et udpluk af dagens talere :  B. MacKenzie,  A. Schmidt, P. Dolmer,
A. Ramløse,  J. Sloth, M. Nielsen og længst til højre N.H. Henriksen

mailto:car@aqua.dtu.dk
http://www.seafoodcircle.dk/
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SeafoodCircle på DanFish
SeafoodCircle deltog dette år i messen i Ålborg 
sammen med andre DTU Aqua projekter.

Der viste sig også her stor interesse for Sea-
foodCircles arbejde og interesse i den formid-
ling af forskningsresultater som SeafoodCircle 
yder gennem opsøgende kontakt til virksom-
heder og igennem faktablade og nyhedsbreve.

SeafoodCircle som bindeled eller brobygger 
mellem forskning og erhverv er en nødvendig-
hed for fuld kompetenceudnyttelse lød det fra 
flere aktører.

SeafoodCircels interessegrupper ved DanFish 
messen var primært repræsentanter for akva-
kultur, fiskeri, havne, fiskeindustri og anden 
industri, andre videncentre og brancheorgani-
sationer.

Efter formiddagens og eftermiddagens præ-
sentationer og diskussioner fortsattes der 
om aftenen med den årligt tilbagevendende 
SeafoodCircle-middag. Ved middagen var 
der, som ved frokostbuffeten, rig mulighed 
for at smage på nogle af de bedste produk-
ter, som dansk fiskeindustri og akvakultur 
kan præstere. 

Af dagens store sponsorer af fiskeprodukter 
kan nævnes:

AquaPri, der leverede en særdeles velsma-
gende dansk, opdrættet sandart.

Polar Seafood leverede kammuslinger, 
hellefisk og varmrøget laks med peber.

Af andre sponsorer, der bidrog med gode 
smagsoplevelser, og som var med til at gø-
re dagen mulig, kan nævnes Lykkeberg, 
Bornholm A/S og Cavi-Art.

SeafoodCircle har opbakning i 
erhvervet.
På blot 1 ½ år har SeafoodCircle opnået at 
få en læsergruppe på 440 e-mailadresser ud 
over DTU Aquas egne læsere (i alt 530 e-
mailadresser).

Læsergruppen, der modtager de elektroniske 
faktablade og nyhedsbreve, repræsenterer 
såvel enkeltpersoner, som firmaer, branche-
organisationer, institutioner og myndigheder.
Tilbagemeldingerne, vi får fra  erhvervet og 
brancheorganisationerne er både positive og 
konstruktive, hvilket vi tager som en opmun-
tring til at forsætte på denne måde.

For faktabladene har vi registreret en stigen-
de efterspørgsel for at få dem oversat, så de 
kan bruges på eksportmarkederne. Denne in-
teresse skyldes, at informationerne opfattes 
som troværdige, og at SeafoodCircle er en 
pålidelig informationskanal. 

SeafoodCircle Prisen 2009
I forbindelse med middagen blev Seafood-
Circle Prisen for 2009 uddelt. Prisen tildeles 
den virksomhed, som igennem året har væ-
ret ”bedst til forskningssamarbejde”.

I år gik prisen til:  Lykkeberg A/S der er 
”Danmarks ældste sildeproducent”.

Som baggrund for valget af Lykkeberg A/S 
nævnte Torger Børresen, at firmaet i sam-
arbejde med forskerne havde arbejdet med 
at forstå de komplekse processer, der ligger 
bag et gammeldags, klassisk produkt.

SeafoodCircle er et kompetencecenter, der med støtte fra Fødevareministeriet og Den 
Europæiske Fiskerifond, EFF, er oprettet for den danske fiskeindustri med sekretariat hos:  

DTU Aqua – Institut for Akvatiske Ressourcer

Kontaktperson for SeafoodCircle:  Carsten Østerberg, DTU Aqua
Tlf. 45 25 25 35  - E-mail: car@aqua.dtu.dk
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Hovedretten i årets SeafoodCircle-middag var skind-
sprødstegt sandart  (ses til højre) med diverse bagt tilbehør 

Torger Børresen (t.h.) overrækker produktchef Jørgen 
Andersen, Lykkeberg A/S, SeafoodCircle Prisen 2009

SeafoodCircle Prisen tildeles virksomheder som: 
- Er videnssøgende
- Er interesseret i at udvikle egen virksomhed ved

innovation
- Afsætter tid og ressourcer til forskningssamarbejde
- Er interesseret i at indgå i projekter.
- Ønsker at deltage i workshops og temadage for at 

øge kompetenceniveauet.
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