AKVAKULTUR I EU
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Vidste du det?
Akvakultur vil snart overstige den naturlige fiskebestand
som hovedkilde til fisk og skaldyr. Dette afspejler
overgangen på land i den seneste tid med udviklingen fra
jagt til opdræt.
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EU’s akvakultur leverer en fersk og
lokal forsyning af sunde fisk og skaldyr
og følger strenge regler for at beskytte
forbrugeren, fiskene og miljøet.

I år 79 beskrev Plinius den Ældre opdræt af fisk
og østers i sin bog Naturhistorie.
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Størstedelen af EU's
akvakulturs produktion
konsumeres i Europa.
Norge er EU’s
hovedleverandør af
akvakulturprodukter.
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Vidste du det?
Ni ud af ti muslinger,
der spises i EU,
er nu opdrættet.
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85 000

personer er direkte beskæiget inden
for den europæiske akvakultur
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hvoraf 90 % er
mikrovirksomheder (med
under 10 ansatte)

Fisk og skaldyr leverer
olier, sunde proteiner og
mineraler.
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Opdrættede
fisk og
skaldyr kan
spores på
hvert trin
fra æg til
tallerken

Bæredygtig akvakultur er nødvendig, idet fiskere
alene ikke kan opfylde det voksende globale
behov for fisk og skaldyr. Akvakultur kan også
hjælpe med til at reducere trykket på
de vildtlevende
fiskebestande.

