
Projektets titel
Netværksprojekt om superkøl i fiskeindustrien

Projektets formål
At øge den danske fiskeindustris viden om og betydning af superkøling til ferske produkter 
i fiskebranchen.

Projektets tidslinje med faser og milepæle

Projektets vigtigste læring

Hvilken del/dele af værdikæden hører projektet under? 
  Produktionsled                    Forarbejdningsled                    Afsætningsled

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra grøn bæredygtighed?

Hvad er de vigtigste erfaringer fra projektet set ud fra økonomisk bæredygtighed?

Hvad er de bedste råd, I kan give til andre, der gerne vil lave et lignende projekt og  
engagere sig i grøn omstilling?

Milepæl 2
Virksomhedsforløb gennemført

Milepæl 1
8 netværksmøder gennemført

Projektets støtte fra GUDP
kr. 662.445

Projektets samlede budget
kr. 1.324.890

Projektets væsentligste resultater: Projektet har 
vist, at Danmarks styrkeposition som storek-
sportør af fersk fisk til Sydeuropa er udfordret 
af Island og Norge, som i stigende grad udny-
tter superkøling til at forlænge holdbarheden 
af deres kølede fisk. Island og Norge kan derfor 
konkurrere på det traditionelt danskdominerede 
marked for fersk fisk i Sydeuropa – en position 
for Danmark, der hovedsageligt er opnået gen-

nem meget effektiv logistik, intakt kølekæde og 
konstant fokusering på at levere en enstartet fisk 
med høj kvalitet.

Projektets største udfordring: Der er mange 
faktorer, der skal være på plads, hvis superkøl 
og således holdbarhedsforlængelse skal opnås. 
Teknologien er tilgængelig, men opnåelse af 
kommerciel succes kræver, at hele værdikæden 

indgår i en ny ”kølekæde” og forbrugernes  
accept af teknologien.

Hvorfor gør projektet en forskel for samfundet: 
Længere holdbarhed vil give adgang til nye eu-
ropæiske markeder og en merværdi per  
råvareenhed pga. større friskhed/kvalitet.

Potentialet for øget transportkapacitet er op til 
30 % pr. lastbil, hvis is erstattes med superkøling.

Effekten af superkøl vil afhjælpe kapacitets krisen 
på de europæiske veje og reducere CO2 fra 
transport af fersk fisk med 30 %.

Superkøl vil kunne erstatte fiskekasser med is, 
hvilket vil øge transportkapaciteten med op til  
30 % pr. lastbil.

Superkøl vil reducere madsvind i værdikæden.

Undgå foredragsfælden. Aktiver og inddrag deltagernes kompetencer. Gennemfør praktiske forsøg - om muligt.
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