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Indledning
Dette er resultatet af lyntest foretaget i perioden 24 –28/11/2008 af det
spanske marked for foderstoffer til fiskeopdræt.
Denne lyntest kan være anledning til:
1) at foretage komplet markedsanalyse
2) at påbegynde introduktion af produkt
3) at fravælge det spanske marked
Lyntesten begrænser sig til de oplysninger, det har været muligt at
indhente på 5 arbejdsdage via telefon, email og internetsøgning.
Udover telefonopringninger til markedets hovedaktører har jeg har sendt
mails til 12 forskellige firmaer, foreninger, etc. Jeg følger op på disse næste
uge, hvorved jeg forventer at kunne tilføje yderligere info til denne lyntest.

Midlertidig konklusion
Ifølge nedenfor omtalte årsrapport, ser det ud til, at Spanien er
selvforsynende med fiskefoder til fiskeopdræt. Men på den anden side er
der enkelte firmaer, der ser ud til at importere. Og at landet er
selvforsynende betyder ikke nødvendigvis, at der ikke er plads til Unimex’
produkt og service, der som udgangspunkt synes at være
konkurrencedygtige i forhold til de eksisterende produkter.
For at konkretisere samt for at indhente yderligere info, vil jeg skulle ligge
mere tid i det. I siger til, hvis I mener, at det er relevant.
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Uddrag af årsrapport
Nedenfor et kort uddrag af årsrapport for ”Spaniens Akvakultur for Havfisk,
2008” (La Acuicultura Marina de Peces en España 2008). Jeg vedhæfter
endvidere hele rapporten (på spansk).
Uddrag af rapporten:
Den spanske sektor af producenter af fiskeopdræt er baseret på en
konkurrencedygtig foderproduktionsindustri af en passende
størrelse med få virksomheder.
Der er 3 foderstoffabrikanter med produktionsfaciliteter i Spanien,
som er suppleret med import fra andre producenter fra andre EUlande.
Deres produktionsteknologi er moderne og deres
produktionskapacitet fortsætter med at være over nationale behov,
hvorfor en del af produktionen går til eksport.
Modellen nedenfor illustrerer udviklingen i forbrug af fiskefoder til
fiskeopdræt for perioden 2000-2007 med prognose for 2008:
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Ultrakort om markedet
Iflg. samtale (2008/11/25) med Luis fra Acuinuga (jf. nedenfor), er der tale
om et yderst konkurrencepresset marked med hård konkurrence fra de
multinationale firmaer. Specielt er lande som Grækenland og Tyrkiet
stærke på det spanske marked.

Kilder og kontakter
Jeg har kontaktet de fabrikanter, foreninger og virksomheder, som
umiddelbart synes at være hovedaktørerne på markedet. Jeg har ringet til
samtlige, og for nogle af dem er det lykkedes at komme igennem til en
relevant kontaktperson. Samtlige har modtaget mail med kort beskrivelse
og links til både UNI-FEED og Unimex. Enkelte har endvidere været
relevante i forbindelse med Unimex Water Solutions, og disse har
modtaget vores spanske katalog samt link til UnimexWaterSolutions.com
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Markedets aktører
AFTAGERE AF FISKEFODER
Liste over foreninger og virksomheder, som jeg har kontaktet og forventer
info fra:
Acuinuga S.L.
Att.: Luis
Alcalde Lorenzo 1,1,
15220 Bertamiráns, Ames, Coruña
T: 981 88 46 26
F: 981 88 46 09
luis@acuinuga.com
http://www.acuinuga.com/
-

-

-

Fabrikanter (og vist også importør?) af fiskefoder og –næring,
udstyr til produktion og procesbehandling samt af udstyr til water
treatment
Deres katalog med priser:.
http://www.acuinuga.com/catalogo.php?lang=ing
2008/11/27:Talte med Luis. Vil gerne modtage tilbud. Men de
anvender ikke så meget af denne slags (go mulighed for os!).
Anvender ca. ton pr. måned. Komposition af piensos på deres
web
2008/11/25: Talte med Luis (bad om du-form) og sendte mail for
at kunne give tilbud
Talte med kolega til Luis, som bad mig sende mail + ringe igen
mandag. Luis på messe i Portugal

Aguas Vivas SL
Att.: Alberto Bermejo
(Director Técnico)
Alto de las Veneras s/n
39478 Puente Arce, Cantabria
T: 942 589 827
F: 942 589 831
abermejo@aguasvivas.com
www.aguasvivas.com
- Fabrikanter af drivhuse og “cetereas” til skaldyr med biologisk
rensningssystem
- 2008/11/27: Talte med Alberto og sendte mail for at kunne give
tilbud
- 2008/11/25: Jeg ringede. Alberto virkede meget interesseret. Bad
mig sende link til UNI-FEED samt vores spanske katalog på water
treatment – sendt!
- 2008/11/24: Alberto ringede dagen efter at jeg havde sendt mail
for at bede mig om at gensende emailen, da den var blevet væk
for dem. Og denne gang bad de mig sende den til direktionen.
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Valaqua
Valencia de Acuicultura SA
Att.: Rodolfo Barrera
P.O. Box 65
46530 Puzol-Valencia
Tel: 34 961 421 711
Fax: 34 961 421 750
www.valaqua.com
rodolfo.barrera@valaqua.com
- Fiskeproduktion i stor volumen
- 2008/11/27: Rodolfo først tilbage på mandag og han var den
eneste, jeg kunne tale med om det emne
- 2008/11/26: sendte ham tilføjelse+xtra beskrivelse + spec af hvilke
oplysninger vi skal have for at kunne give tilbud
- 2008/11/25: Talte med Alberto og sendte mail for at kunne give
tilbud
- Var interesseret i vores produkt. Bad om yderligere info. Sendt

Victoriano Puchades SL
Att.: Martin Quiros
C/Játiva, 1
46002 Valencia
T/F: 963 525 785
M: 647 477 817
Ingen web
martinquiros@gmail.com
- Produktion af ål og ”mullets” – årlig produktion: 600 TM
- 2008/11/25: Ville gerne modtage info på vores produkt og firma sendt

FABRIKANTER AF FISKEFODER
Liptosa
C/ San Romualdo 12-14, 3º-1 .
28037 Madrid (España) .
Tel.: +34 902 15 77 11 .
fax: +34 91 356 73 00
http://www.liptosa.com/empresa-en.htm
- Fabrikant af food additives og næringsprodukter
- Produkter: Immunostimulants, ecological non-antibiotic growth
promoters, Neutriceuticals, attractants, binders, mycotoxin
binders, antioxidants, mineral quelates
- Eksporterer til 48 lande
- Eksisteret i 20 år
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FORENINGER OG ANDRE KILDER
APROMAR

(Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos)
Apartado postal 266
Ctra. Del Marquesado, km. 3400
11130 Chiclana, Cádiz
www.apromar.es
M: 659.094.894
T: 956.40.42.16
F: 956 40 33 88
- Forening af producenter af “cultivos marinos” =
havdyrkninger/ -produkter
- Virker til at være den mest objektive, officielle og troværdige
informationskilde – indtil videre!...
- 2008/11/24: Talte med lederen over mobilen. Henviste til
info i deres Årsrapport (vedhæftet). Det er den jeg har taget
ovennævnte uddrag fra.

SEDE CENTRAL SERVICIO PESCAPLUS
Fundación Innovamar
Att.: Clive Dove (cdove@innvamar.org)
c/Trespaderne, 29, 4ª planta.
Edificio Barajas 1
28042 Madrid (Madrid)
Telf. - 902 104 580 (91 747 21 16)
info@pescaplus.es
www.pescaplus.es
- Spaniens Ministerium for Hav- og Rural-Miljø
- 2008/11/24: Anbefalede www.apromar.es – meget
hjælpsomlig og grundig, men lå ikke inde med konkret info
og henviste derfor til Apromar
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AFAMSA

Apartado 171
Vigo,SP ES
http://www.afamsa.com/
Contact: Mr. Alberto Losada
losada@afamsa.com
- Fabrikanter af Fish oil processors
- 2008/11/25: Talte med Alberto. De kunne/ville ikke give info

Fundación CESFAC

(Confederacion Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos
para Animales)
Diego de Leon, 54
28006 Madrid
T: 91563 34 13
F: 91 561 59 92
www.cesfac.com
- “Confederacion” af Spanske fabrikanter af sammensatte
kostelementer til dyr
- 2008/11/25: Jeg ringede. Bad mig maile – gjort
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