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GUDP afholdt fire workshops for og med fiskerisektoren den 10. oktober 2013 i forbin-
delse med DanFish i Ålborg. Der blev i forbindelse med de fire workshops udarbejdet et 
fælles idekatalog af de ca. 70 deltagere, der deltog i de interaktive workshops. 

På baggrund af motiverende oplæg fra to op
lægsholdere i hver workshop, blev en række 
nøglespørgsmål drøftet i mindre grupper og 
rapporteret i plenum via online værktøjet ZING. 

Idékataloget indeholder i sin fulde længde mere 
end 100 idéer og kommentarer fra workshop

pens deltagere. Den rå version kan fremsendes 
ved forespørgsel til GUDP@naturervherv.dk. 
Nærværende dokument er en opsummering og 
sammenskrivning af idéerne til i alt 10 forslag 
til initiativer og indsatsområder til udviklingspo
tentialer i havfiskeri og fiskeindustri.

De fire workshops og de spørgsmål der blev  
debatteret var:

Workshop 1 
Potentialer for at styrke ressourceeffektivitet og  
in no va tion i fiskeriet:  
Hvordan styrker vi innovation og ressourceeffektivitet i  
fremtidens fiskeri?

 Workshop 2
Fremtidige muligheder indenfor fiskeindustrien:  
Hvordan styrker vi innovationssamarbejder langs værdikæden i  
fiskeri sektoren – fiskeri/forarbejdning/afsætning?

 Workshop 3
Hvad kan forskning og ny teknologi bidrage med:  
Hvordan kan vi skabe mere innovation ved anvendelse af forskningsviden 
og ny teknologi i fiskerisektoren?

Workshop 4
Nye innovative udnyttelser af havets ressourcer:
Hvordan kan vi skabe gode forretninger ud af ikke-udnyttede ressourcer?



Mulige indsatsområder til øget ressource
effektivitet i fiskeri og fiskeforarbejdning

Udvikling af nye fangstteknologier i  
det primære fiskeri
Der er fortsat potentialer i fortsat udvikling af 
nye fangstteknologier i fiskeriet, som kan ef
fektivisere søge og selektionsprocessen under 
fiskeriet. Ideen er at styrke udvikling af tek
nologier til at identificere fiskestimer & type, 
udvikling af selektivitet og selektive redskaber, 
herunder muligheder for bedre videndeling 
mellem fartøjer og brug af akustik i det pelagi
ske fiskeri.

Udvikling af nye teknologier til fangst
håndtering på fartøjerne
Ideen er at intensivere udviklingen af nye tek
nologier til fangsthåndtering på fiskefartøjerne. 
Fokus kan med fordel være på at udvikle ener
girigtige køle og fryseanlæg på fartøjerne til 
konservering direkte efter fangst, teknologier til 
forarbejdning/forædling og pakning af fangster 
om bord, herunder bedre muligheder for øget 
kvalitetsdifferentiering.

Udvikling af sensorbaserede teknologier  
i fiskeforarbejdning
Initiativet er rettet mod at øge ressourceef
fektivitet og kvalitet i fiskeforarbejdning ved 
systematisk integration af sensorteknologi og 
databaser i forbindelse med de forarbejdnings
processer, kvalitets og produktudvikling i fiske
industrien.

Markedsudvikling og certificering af fisk 
og fiskeprodukter
Fiskeriet kan fortsat øge værditilvæksten pr. 
kg råvare gennem markedsudvikling. Initia
tivet er en indsats der omfatter koordineret 
markedsføring af nye produkter på tværs af 
værdikæden, herunder endnu større udnyttelse 

af særlige segmenter og nicher som fx sushi 
og levende fisk. Markedsudvikling kan med 
fordel have særligt fokus på den gode historie, 
bæredygtighed og certificeringer. Certificering 
bør tænkes i en mere helhedsorienteret retning 
(klima, CO2, økosystem, arbejdsforhold, sund
hed), som løftestang for styrket forbrugertillid. 
Endvidere kan en udvidet varedeklaration 
igennem hele værdikæden styrke forbrugerens 
positive opfattelse af dansk fisk samt mulig
gøre en reel kvalitetsdifferentiering og dermed 
prisgraduering.

Øget værditilvækst med afsæt i  
brugerens behov
Ideen er at tage langt stærkere afsæt i (for)
brugerens behov, når vi tænker innovation 
og produktudvikling i sektoren. Brugeren kan 
være forbrugere eller professionelle brugere i 
catering og foodservice. Med afsæt i brugernes 
behov kan vi i højere grad diversificere arter 
og produkter ift. brugernes behov og derved 
øge værditilvækst og ressourceeffektivitet. Li
gesom grisens forskellige dele får til forskellige 
markeder i verden. Ideen spiller sammen med 
en styrket certificering – fx New Nordic Fish og 
mere præcis oprindelsesdokumentation. Initia
tivet kan afspejle sig i en større inddragelse af 
brugerne i GUDPprojekterne, fx detailkæder, 
foodser vicekæder, storkøkkener mm.

Regulering der motiverer for bedre  
ressourceeffektivitet
Ideen er at sikre en regulering af fiskeriet, der 
sikrer den bedst mulige ressourceeffektivitet 
inden for rammerne af en bæredygtig ressour
ceudnyttelse. Der bør ses nærmere og udvikles 
modeller for mindre detailstyring og mere selv
forvaltning i fiskerierne og det bør undersøges, 
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hvilke gevinster, der kan være ved frit valg af 
fiskeriredskaber. Desuden bør nye innovative 
finansieringsmuligheder fx konvertering af af
giftsfritagelser til tilskudsordninger overvejes. 
Endelig kan der med fordel ske en bedre sa
mordning af forskellige tværministerielle miljø
krav og reguleringer for fiskeri og akvakultur.

Udnyttelse af underudnyttede arter
Initiativer er rettet mod at udnytte ikke eller 
underudnyttede arter. Der pågår mange projek
ter, men der vurderes at være et endnu større 
potentiale fx i udnyttelse af strandkrabber, 
taskekrabber, slimål, søstjerne, knivmuslinger 
mm. Initiativer kan med fordel tage afsæt i 
efterspørgslen i andre madkulturer og sammen
holde med de uudnyttede arter, der findes i 
Danmark og der bør være fokus på at fortælle 
historien om smag og oprindelse. Det kan ind
gå i et brand om Ny Nordisk Mad (hvad med et 
fælles brand ’New Nordic Seafood’).

Udnyttelse af bifangst, udsmid (discard) 
og biprodukter
Det kommende discardforbud i EU gør det 
tvingende nødvendigt at se, hvordan vi bedst 
muligt kan udnytte bifangster og discard. Ideen 
er at vi med fordel kan igangsætte initiativer 
hurtigst muligt og få firstmover fordele ud af 
den kommende regulering ved allerede nu at 
udvikle teknologier og produkter baseret på 
bifangster og discard fra fiskeriet, fx inden for 
rejer til andre formål, fermenteringsanlæg om 
bord på fartøjerne mm. Det bør inkludere bi
produkter fra fiskeindustrien. Det kan give me

ning at gennemføre en udvidet analyse af de 
globale markedsmuligheder for de estimerede 
discardmængder og deres ’tilstand’.

Styrket samarbejde, vidensdeling og  
netværk mellem forskning og virksom
heder
Der er for langt mellem forskning og erhvervs
praksis og der bør gennemføres initiativer der 
kan styrke samarbejdet; bedre kommunikation 
mellem alle aktører, incitamentordninger der 
giver forskere kredit for at arbejde sammen 
med fiskerisektoren, rejsende vidensambassa
dører, videnspilotordning for små og mellem
store virksomheder, en styrkelse og fremme 
af klynger og netværk, database over forsk
ningskompetencer eller ligefrem etablering af 
en fiskerierhvervets forskningsenhed der kan 
samordne forskning langs hele værdikæden, 
delvist finansieret af erhvervet, som det kendes 
MATIS på Island.

Etablering af fiskeriets innovationsnet
værk – ’Danish Fish Cluster’
En af de konkrete ideer for at styrke samarbej
det er at etablere et forum der sikrer udveksling 
af viden mellem industri og forskningen (tidli
gere ”Konsumfiskmøder’ arrangeret af DTU). 
Det kan være et nationalt netværk ’Danish Fisk 
Cluster’ med deltagelse af fiskere, industri, 
leverandører og universiteter, der sætter fokus 
på innovation, nye teknologier, ny forsknings
viden, virksomhedernes behov, certificering og 
mærkning, potentialer i udnyttelse af discard, 
markedsudvikling mm.


