Holstebro har Danmarksrekord i grønt fiskeopdræt
Ny Mølle Dambrug og Mølbak Dambrug opnåede i den forgangne uge den globalt
anerkendte miljøcertificering ASC. Mandag indledes certificeringen af et tredje
dambrug – også i Holstebro. Med de nye certificeringer lægger Holstebro Kommune sig
helt i front, når det gælder grønt fiskeopdræt.
Holstebro er den grønneste plet på landkortet. I hvert fald, når vi taler ansvarligt fiskeopdræt.
Ingen anden kommune i landet kan nemlig prale af at have så mange dokumenteret miljøvenlige
dambrug som Holstebro.
Mølbak Dambrug og Ny Mølle Dambrug har netop fået det internationalt anerkendte miljømærke
ASC, som er en garanti for, at dambrugene opfylder høje krav til arbejdsforhold, miljøansvarlighed
og fiskenes sundhed. På mandag indledes endnu en ASC-certificering i Holstebro Kommune, når
Munkbro Dambrug får besøg af de officielle auditører fra certificeringsbureauet Bureau Veritas.
På Mølbak og Ny Mølle Dambrug glæder man sig over, at det hårde arbejde med grøn produktion
nu anerkendes med en ASC-certificering.
”Vi har længe arbejdet med ASC-projektet, og vi er stolte af, at vi nu har opnået certificeringen.
ASC-mærket er et bevis på, at vores opdræt lever op til en række høje internationale standarder,
og samtlige dele af vores produktion er blevet gennemgået. Det har været et mål for os at opnå
ASC-certificeringen, da vi kan mærke efterspørgslen på miljømærkede produkter fra detailledet.
For et opdræt som vores er det en nødvendighed at kunne levere ASC-mærkede varer for at være
med på fremtidens fødevaremarked,” siger Peter Jessen, som er driftsleder på de to dambrug.
Holstebro går forrest
Christiansminde Dambrug ved Holstebro opnåede – som det første ørreddambrug i verden – at
blive ASC-certificeret i sommer. Med de nye certificeringer af Ny Mølle Dambrug og Mølbak
Dambrug samt den kommende certificering af Munkbro sætter Holstebro Kommune to streger
under sin førerposition, når det gælder ansvarligt fiskeopdræt.
”Dambrugene i Holstebro Kommune er meget teknologisk udviklede og har høje miljøstandarder.
Det er ASC-certificeringerne et bevis på. I Holstebro kommune er vi glade for fiskeopdrætternes
store arbejde med miljøvenlig produktion, og ASC-certificeringerne er et stærkt signal om, at
dambrugene i vores kommune går forrest på dette område,” fortæller Jakob Larsen, som er biolog
i Natur & Miljø i Holstebro Kommune.
Hos de danske opdrætteres brancheorganisation, Dansk Akvakultur, roser man dambrugernes
dedikerede arbejde med certificeringen.
”Det danske ASC-projekt er stadigvæk nyt, og derfor er det også imponerende, at så mange
dambrug allerede nu kan bryste sig af ASC-certificeringer. Certificeringsprocessen kræver et stort
fodarbejde, men vi er sikre på, at arbejdet er givet godt ud. Markedet efterspørger ansvarligt
producerede produkter, og det er denne efterspørgsel, som de danske dambrugere imødekommer
med ASC-mærkningen af deres produkter,” siger Lisbeth Plessner, som er chefkonsulent i Dansk
Akvakultur.
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Fakta: Hvad er ASC?
ASC (Aquaculture Stewardship Council) er en miljøcertificering for opdrættede fisk og skaldyr
grundlagt af Verdensnaturfonden (WWF) og den hollandske handelsorganisation IDH. ASC opstiller
en række globale standarder for ansvarligt opdræt. En ASC-certificering sikrer blandt andet:
- At vandforurening så vidt muligt minimeres
- At forbrug af kemikalier begrænses og så vidt muligt udfases
- At man undgår stressede og syge fisk
- At der benyttes fiskefoder, der ikke er produceret af fisk fra overfiskede bestande
- At produktionen foregår på en fornuftig måde, som tager hensyn til arbejdsmiljø og
lokalsamfund
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