
Sundhed, naturvidenskab og teknologi  

REGIONAL DAG 4. oktober 2021 
 
 
TID OG STED: Mandag d. 4 oktober kl. 9.00-15:00 

DTU Aqua (Indgang er bag ved Nordsøcenteret) 
Willemoesvej 2 
9850 Hirtshals 
 

KONTAKT: Anders Dannevig -  tlf: 30707454, adj@eucnord.dk  
Christina Mejlholm Larsen tlf: 72246279, chml@eucnord.dk  

 

TEMA: Verdensmål 14: Livet i havet med fokus på at sikre bæredygtig brug af verdens 
have og deres ressourcer.  

  
Mandag d. 4/10 2021 er vi ved DTU Aqua og Nordsø centeret i Hirtshals. Der vil 
være en ekstra dag d. 17. februar 2022 på HTX-Hjørring, hvor der arbejdes videre 
med opgaven. 

 

PROGRAM (ændringer kan forekomme): 
 

09.00 - 09.30 Kaffe og rundstykker hos DTU Aqua. Velkomst til dagen og præsentation af case. 
Inddeling i grupper – Den ene halvdel sendes i Nordsø Oceanarium, den anden 
halvdel bliver hos DTU.   

09.30 – 12:00 DTU:  

-Oplæg af Peter Vilhelm Skov om 
fiskeopdræt, de miljømæssige hensyn, 
cirkulær økonomi, brugen af 
sidestrømme fra andre processer og 
produktioner  

-Rundvisning på DTU 

-Evt. tid til at kigge i Nordsø Oceanarium  

Nordsø Oceanarium:  

-Undersøgelser i vådlaboratoriet af 
forskellige fisks alder, køn, størrelse.  

-Præsentation af nuværende måder 
at regulere fiskeriet på  

- Opgave inde på Nordsø Oceanarium  

12.00-12.30 Frokost på Nordsø Oceanarium.  

12.30-15:00 Nordsø Oceanarium:  

-Undersøgelser i vådlaboratoriet af 
forskellige fisks alder, køn, størrelse.  
- Præsentation af nuværende måder at 
regulere fiskeriet på  

- Opgave inde på Nordsø Oceanarium 

DTU:  

-Oplæg af Peter Vilhelm Skov om 
fiskeopdræt, de miljømæssige 
hensyn, cirkulær økonomi, brugen af 
sidestrømme fra andre processer og 
produktioner  

-Rundvisning på DTU 

-Evt. tid til at kigge i Nordsø 
Oceanarium  

15.00-17.00 Evaluering, kaffe, kage og farvel. I bestemmer selv, om I vil blive i Nordsøcenteret 
til de lukker kl. 17.00 eller tage hjem kl. 15.00 med et stykke kage i hånden. 

Der er ingen forberedelse til dagen 

BEMÆRK! HTX-Hjørring sørger for rundstykker, frokost og kage om eftermiddagen til alle deltagere 
på akademiet. 


