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Indledning

Med en voksende verdensbefolkning og den stigende efterspørgsel 
for animalsk protein, står vi over for store udfordringer i 
fødevareproduktionen. En mulig løsning er akvakultur, som kan 
understøtte den globale efterspørgsel efter akvatiske fødevarer, og 
presset på de naturlige fiskebestande kan reduceres. I dag er det 
den hurtigst voksende fødevaresektor i verden. Desværre er dette 
ikke er tilfældet for den sydlige Østersøregionen, hvor akvakultur 
produktion er faldende siden 1990.
EU-projektet "InnoAquaTech" har sat sig det mål at fremme 
udvikling og overførsel af innovative, bæredygtige og miljøvenlige 
akvakulturteknologi i den sydlige Østersøregionen med det 
grænseoverskridende samarbejde.

Udfordringen

Landene i den sydlige Østersøregion råder over viden om 
højteknologiske akvakultursystemer. De største forhindringer for 
akvakulturerhvervet i Regionen er mangel på strategier for 
markedsføring, en lav social accept ifm. fiskeopdræt og 
betydelige etableringsomkostninger.

Aim

What did you aim to achieve with this project?

Projektfokus

• Akvakultur i Zoo – Demonstrationsanlægget forklarer 
moderne RAS teknologien

• Akvakulturnavigator – en Online platform som bruges som 
et beslutningsværktøj til fremtidige investeringer 

• 4 Pilotstudier – innovative undersøgelser for at udpege 
potentielle udviklingsområder for regionale akvakultur

• South Baltic Aquaculture Alliance – et netværk af 
informationsudvekling for akvakulturaktøraktører

InnoAquaTech
Et projekt for grænseoverskridende udvikling og udveksling af 
innovativ Akvakulturteknologi
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Rejeproduktion med Geotermi i Litauen –
Varmvandsrejer produceres i recirkuleret 
akvakultur system (RAS) opvarmet med hjælp af 
geotermisk kildevand.

Kæmperejer i Polen – Dette studie undersøger 
de økonomiske, økologiske og kvalitetsmæssige 
fordele ved regionalproduceret rejer.

Fish and…plants! Akvaponi i Tyskland –
Kombinationen af fisk- og plantedyrkning er en 
innovativ koncept for ressourceeffektiv 
fødevareproduktion.

Sundhed Plus! Mikroalger i Danmark – Kan 
fiskevand fra moderne fiskopdrætanlæg være en 
basis for en økonomiske fordelagtig og bæredygtig 
mikroalge produktion?
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Alle services er skabt i den grænseoverskridende udveksling af 
innovative og bæredygtige RAS anlægsteknologier og samles i 
løbet af projektperioden i et internationalt netværk:
"South Baltic Aquaculture Alliance".
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