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Korte omschrijving inhoud The overall vision of the OrAqua project is the economic 

growth of the organic aquaculture sector in Europe, 

supported by science based regulations in line with the 

organic principles and consumer confidence. 

 

 

 

Uitvoerende partijen 

Betrokken kennisinstellingen NOFIMA AS Nofima Norway  

COISPA TECNOLOGIA & RICERCA SCARL COISPA Italy  

DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET DTU Denmark  

INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR 

L'EXPLOITATION DE LA 

MER IFREMER France  

JIHOCESKA UNIVERZITA V CESKYCH BUDEJOVICICH 

USB Czech Republic  

SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET SLU Sweden  

STICHTING DIENST LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK 

DLO Netherlands  

DEBIO ASSOCIATION Debio Norway  

ISTITUTO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA ED 

AMBIENTALE ICEA Italy  

AARHUS UNIVERSITET ICROFS Denmark 

Fédération Européenne des Producteurs Aquacoles FEAP 

France  

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE 

VENEZIE IZSVe Italy  

CULMAREX SA 

Overige partijen  - 

 

 

Resultaten en deliverables  

1. Welke deliverables zijn 

opgeleverd, en is dit conform 

het projectplan? (geef een 

korte beschrijving per 

deliverable uit het 

projectplan) 

Final report: European Organic Aquaculture - Science-

based recommendations for further development of the 

EU regulatory framework and to underpin future growth 

in the sector. 

 

Deliverable Recommendations for organic aquaculture 

regulation: The information of the workpackages have 

been taken into consideration in order to outline 

recommendations, which reflect the holistic perspective 

of the project. 

 

Deliverable Facilitation of Stakeholder events: 



Based on a collaborative planning process, and by 

liaising with the workpackages, a final program and 

detailed schedule for Stakeholder Events  were 

performed. The deliverable contains the transcription 

and documentation of the outputs (although the final 

analysis of the outcomes and outputs are not included in 

this Deliverable).  

 

2. Indien bepaalde 

deliverables niet gehaald zijn, 

wat was daarvoor de reden? 

N.v.t. 

3. Heeft het project 

onverwachte 

(neven)uitkomsten 

opgeleverd, die vooraf niet 

waren voorzien? Zo ja, 

benoem deze.  

Nee 

4. Op welke wijze is over het 

project en de resultaten 

gecommuniceerd  

Three Stakeholder Events: Istanbul, Turkey (11-10-

2014);  

EAS conference Rotterdam (21-10-2015), also oral 

presentation; Venice, Italy (22-02-2016). 

EAS Edinburgh (20-09-2016) oral presentation. 

5. In hoeverre heeft het 

project bijgedragen aan de 

ontwikkeling van de 

betrokken kennisinstel-

ling(en)? (bijv. 

wetenschappelijk track 

record, nieuwe technologie, 

nieuwe samenwerkingen) 

The research has improved our understanding of the 

economics of organic aquaculture production and the 

competitive position of organic aquaculture products in 

EU markets. Costs and benefits analyses were 

performed for the farm and chain and how these affect 

the competitiveness of European organic aquaculture.  

6. Krijgt het project een 

vervolg in de vorm van een 

nieuw project of een nieuwe 

samenwerking? Zo ja, geef 

een toelichting.  

Not at this moment. 

 

 

Highlights 

De complexiteit van de productie wetgeving en handhaving zorgen voor een vertraging 

in de omslag naar biologische aquacultuur. Er is veel onzekerheid over wetgeving en 

transitieperiode. Op nationaal niveau zijn er beperkte programma’s beschikbaar om deze 

transitie te ondersteunen. Door het ontbreken van marktinformatie is het lastig om de 

huidige status van de biologische productie te geven. Er zijn ook veel zorgen over de 

kosten van de certificering vooral voor kleine producenten.  

 

 

Aantal opgeleverde producten 

Wetenschappelijke 

artikelen 

Rapporten Artikelen in 

vakbladen 

Inleidingen/ workshops/ 

invited lectures 
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Bijlage: Titels van de producten of een link naar de producten op een openbare 

website  

 

Reports: 

Final report. 

Deliverable Recommendations for organic aquaculture regulation. 

Deliverable Facilitation of Stakeholder events.  

 

Workshops: https://www.oraqua.eu/Dissemination  

 

Leaflet: https://www.oraqua.eu/Dissemination  
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