
 

 

Sandart er en luksusfisk, 
som laves i Gamst, men næ-
sten ikke spises i Danmark. 

Det kunne der laves om på. 

 

Af Viggo Kaspersen. 
 

I 2016 åbnede fætrene Henning og 

Morten Priess en arbejdsplads i 
Gamst, som lige nu årligt leverer 
400 tons af fisken Sandart, en luk-
susfisk som sælges for omkring 

250 kr. kiloet i butikkerne, men 
som nævnt ikke ret meget i Dan-
mark. 

95% af de 400 tons går til eksport 
og giver en omsætning på ca. 18,5 
mill. kr. 

 
Målet er at få produktionen op på 
550 tons årligt. Men det kræver 

avlsarbejde med fisken, og sådan 
et arbejde foregår hele tiden, idet 
de bedste (hurtigstvoksende) fisk 

tages fra til videre avl.  

Læs i denne avis om: 

Firmaet har også anlæg i Egtved, 
og der findes moderfiskene, hvor-

fra æg stryges til avl. 
 

Der stryges æg 4 gange om året, 
og ca. 100-120.000 pr. gang kom-
mer til Gamst, når fiskene er ble-

vet 3 mdr. og er vokset til 15-20g. 

 

I Gamst starter de i første omgang 
i ”børnehaven”, dvs. i mindre tan-
ke, hvor de går i 11/2-3 mdr. , af-

hængig af, hvor hurtigt de vokser.  
 

Derefter havner de i de store tan-
ke, og i alt er der så mellem 400-

475.000 fisk i de forskellige tanke 
i Gamst. Fiskene vokser med me-
get forskellig hastighed. 
 

En hurtigvoksende fisk kan blive 

1,5 kg på 400 dage, mens det tager 
en langsomtvoksende 600 dage at 
blive blot 1,2 kg. 
 

Derfor er avlsarbejdet vig-

tigt! 
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Da fiskene trives bedst sammen 
med dem, der har samme størrel-
se, foregår der jævnligt en sorte-
ring.  
I maskinen her sorteres fiskene i 
tre forskellige størrelser og sendes 
herfra til den rigtige tank. 
 
 

 

Langsomt øges den samlede vægt 
i tankene, efterhånden som fiske-
ne vokser. 
Avlsarbejdet ser ud til at give en 
bedre og mere rolig fisk, og det 
giver samtidig en bedre tilvækst. 
 
Det opleves også, at avlsarbejdet 
giver en fisk, der er mindre rov-
dyrsagtig. 
De tilvænner sig det, at de går 
sammen med en masse andre fisk. 

Da fiskene hele tiden 
producerer affald, er det 
vigtigt, at vandet bliver 
skiftet ud. 
Det sker 21/2 gang i ti-
men, og hele tiden er 
rensningen af vandet i 
gang. 

 

Det betyder så, at der bli-
ver en hel del gylle, og 
den sendes ud i den store 
gylletank, hvor det stille 
renses, når gødningen 
synker til bunds. 
 
Det rene vand herfra 
pumpes så videre til 3 
åbne laguner ude på 
mark-området.  
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I den første, mindre får vandet ro 
til yderligere at bundfælde de re-
ster af gødning, der stadig kan 
være i vandet, og derfra pumpes 
vandet videre til de to større lagu-
ner.  
Spildevandet bruges til markvan-
ding, dels af Aqua-pri selv på de-
res ca. 13 ha jord, dels af Gamst 
Maskinstation. 
Vandet fra den lille lagune røres 
op med bundfaldet og bruges som 
gødning. 
 

Hvor kommer vandet fra? 
Der hentes vand fra 2 boringer, 
og aftalen med kommunen er, at 
der må bruges 90.000 m3 vand 
årligt.  
Der bruges ca. 70.000 m3 på nu-
værende tidspunkt. 
 
Der er i alt 7.500 m3 vand i tan-
kene, og med en udskiftning 21/2 
gang i timen, er det ikke svært at 
regne ud, hvor meget vand der 
skulle tilføres, hvis det ikke blev 
renset og genanvendt. 
 
Teknikken forklarer, hvorfor det 
er muligt at lave fisk på en mark i 
Gamst. 
 

Efter klargøring pakkes de hele 
fisk i kasser med 10 kg, hvorefter 
de sendes af sted til en hel række 
lande. 

 

De få %, der sælges i 
Danmark, skyldes 
nok, at fisken ikke er 
almindeligt kendt her-
hjemme, men måske 
også, at den koster lidt 
mere end andre gode 
fisk, ca. 250 kr./kg 
som filet. 
 

Selvom der er megen 
teknik på stedet, skal 
der også arbejdskraft 
til. 
Der er 13 heltidsstil-
linger, som det kører 
nu:  
7 i produktionen, 
3 i pakkeriet, 1 til 
vedligeholdelse 
og 2-3 eksterne tekni-
kere til de løbende 
reparationer. 
 

Der er 100 pumper, der hele tiden 
skal holdes i gang, og det nødven-
diggør de udefra kommende tek-
nikere. 
 

Fiskene fodres med piller lavet af 
fiskemel og fiskeolie, og i 
”børnehaven” får de også ”bør-
nemad”. De piller, der fodres 
med, varierer i størrelser fra 11/2 
mm over 2, 3, 6 til 8 mm. 

 

I fabrikken er man meget 
glad for den lokale arbejds-
kraft. 
Der er i alt 7, og man ser 
gerne ansøgninger lokalt fra. 
 

Evt. spørgsmål kan rettes 
til: 
 

Jens Aage Larsen,  
53 61 04 32. 



 
 
 
   

Af Viggo Kaspersen. 
 
Der var solskin, biden-
de kulde og glade børn 
og voksne i Anlægget 
lørdag, d. 6. februar. 

Der var pølser og brød på 
grillen, og de kunne ny-
des, som det sig hør og 
bør, med røg i øjnene og i 
godt selskab. 
Her fik coronaen ikke lov 

til at bestem-
me. 
Kælkebanerne 

gav god fart, og de bar ty-
deligt præg af at have væ-
ret flittigt brugt, for der 
var ikke megen sne tilba-
ge. 
 
Man kommer til at tænke 
på glade dage på skibak-
kerne. 

Hver morgen var der kørt 
med maskiner, som havde 
klargjort og udbedret pi-
sterne. 
 
Der kunne med det eksi-
sterende vejr og de vedva-
rende kuldegrader opstå 
drømme om, at der kom 
nogen og fornyede/skov-
lede ny sne på bakkerne. 
 
Men man kan jo drømme 
om så meget! 
 



 
 
 
  Fra Verdens Bedste Nyheder. 
 

For første gang nogen-
sinde overhalede elpro-
duktion fra vedvarende 
energikilder de fossile 
brændstoffer og er ble-
vet EU's største og vig-
tigste elektricitetskilde.  
 
I fremtiden kan 2020 meget 

vel blive husket som året, 

hvor loddet på vægtskålen 

mellem grøn og sort elektrici-

tet i EU endelig tippede til 

klimaets fordel. 

Næsten en femtedel af Europas 

strømproduktion i 2020 kom fra 

vindmøller og solceller, som sam-

men med biomasse og vandkraft-

værker udgjorde hele 38 procent 

af europæernes elektrici-

tetsproduktion. Også Europas kul-

produktion tog et dyk nedad – 

med et fald på 20 procent i 

2020 og lige knapt en halvering 

siden 2015. Til sammen har det 

fået strøm fra vedvarende energi 

til at løbe med sejren over fossile 

brændstoffer, der faldt til 37 pro-

cent. Det viser en ny rapport. 

 

På landebasis så England, Tysk-

land og Spanien også for første 

gang i 2020, at deres produktion 

fra grøn elektricitet overhalede 

sort. 

Bestyrelsesmedlem fra Agora 

Energiewende, Patrick Graichen, 

beskriver udviklingen som ”en 

milepæl mod Europas overgang 

til ren energi”.  

 

Dog er budskabet i rapporten 

klart: Væksten af vedvarende 

energi går stadig for langsomt, og 

vind- og solproduktionen skal næ-

sten tredobles for at nå EU’s mål 

om 55 procents reduktion af driv-

husgasser inden 2030. 

Fremtiden bliver grønnere 

Forskellige biobrændsler bliver af 

FN’s klimapanel også regnet for 

bæredygtig produktion, men stjer-

nespillerne har derimod været sol 

– og vindenergi, som siden 2015 

har stået for alt væksten af Euro-

pas vedvarende energi: Alene i 

2020 steg elproduktionen fra vind 

med ni procent og sol med 15 

procent – det førte til en stigning 

på 51 terawatt timer, TWh, i 

2020. Én TWh kan forsyne cirka 

250.000 danske husstande med 

strøm i et år. 
 

Stigningen i 2020 er et godt styk-

ke over det årlige gennemsnit fra 

2010-2020 på 38 TWh. Men for 

at nå 55 procents reduktion inden 

2030 er det ikke nok. Her skal 

produktionen af elektricitet fra sol 

og vind stige til 100 TWh hvert år 

frem til 2030 – hvilket svarer til 

en tredobling af det hidtil årlige 

gennemsnit. 

”Jeg er optimistisk omkring, at 

det kan lade sig gøre,” siger Ma-

rie Münster, der er professor på 

DTU’s Institut for Teknologi, Le-

delse og Økonomi og specialist i 

bæredygtige energisystemer. 

”Vi har allerede øget produktio-

nen på vind og sol med over 230  

 

procent fra år 2010 til 2020. De 

næste ti år skal vi tilsvarende øge 

produktionen fra de nuværende 

540 TWh til 1500 TWh om året – 

det svarer til lige knapt 180 pro-

cent. Det er altså en procentvis 

mindre stigning end i det tidligere 

årti.” 
 

Hun understreger, at der selvføl-

gelig skal installeres mange flere 

anlæg per år end tidligere, men at 

teknologierne har rundet et hjør-

ne, der betyder, at det bliver nem-

mere i fremtiden. 
 

”Stigningen det sidste årti er sket, 

mens sol og vindenergi ikke var 

økonomisk konkurrencedygtige 

og krævede tilskud. Nu er tekno-

logierne ikke kun blevet konkur-

rencedygtige, men billigere end 

elektricitet fra fossile brændstof-

fer. Derfor er det muligt at instal-

lere endnu mere fremover end de 

sidste ti år”. 
 

Der er vej endnu 
”Men udviklingen er kun gået 

frem ad de sidste mange år – og 

det tror jeg, den vil fortsætte med. 

Så jeg er fortrøstningsfuld for, at 

vi nok skal få det løst.  

Men det kræver en dedikeret 

indsats”. 

GRØN STRØM OVERHALER SORT I EU 
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HOOLIGAN 

”Bølle, forbryder”, nu især om fodboldbøl-

le. Efter Patrick Hooligan, som var leder af 

en gruppe forbrydere, som lavede ballade, 

hærværk og vold i London i slutningen af 

1800-tallet. 

Allerede i 1918 blev ordet brugt i en artikel 

i Berlingske Tidende om politiske optøjer, 

men først i 1980’erne blev ordet kendt i sin 

videre betydning om voldelige fodboldtil-

hængere. 

I 1970’erne opstod især i England fanklub-

ber eller støtteklubber til de enkelte fod-

boldklubber med det formål at skabe uro 

og ballade omkring kampen. 

I Danmark blev fænomenet omskabt til ro-

liganbevægelsen, hvor støtteklubberne også 

skaber uro, men i mindre målestok og med 

fredeligt sigte og med udstyr som klaphat, 

bemaling i ansigt og øl. 
 

Roligan: fredelig dansk fodboldtilskuer. 

Bevingede ORD 
 

 

Nu er jeg søvnig indeni. 
 

Nu er jeg søvnig indeni. 
Nu kan jeg bare høre 

den gode stilhed gå forbi 
med nøglen til mit øre. 

 
Først låser han for vind og træk 

og lukker larmen ude. 
Så gemmer han sin nøgle væk 

bag Ibens hovedpude! 
 

Halfdan Rasmussen. 



 

 

 

Der er nogen, der ikke 
har helt styr på forsam-
lingsforbudet 

Indleveringsfrister - avisen@andstavisen.dk tirsdag kl. 19 eller på papir efter forudgående aftale til én i udvalget - alt tydeligt mærket ” Andst Avisen, afsender + evt. annoncestr.” Udgiver: Andst Avisen, Oplag 624  
Avisudvalg:  Viggo K.4041-8206(Ansv. red./skriv/annonc), Rikke Ulbrandt Henriksen, 4082-6088 (formand), ), Bente Ehmsen, 4045-5091 (Økonomi),  Tage 7558-8478 (Faste annonc.),  - www.Andst.info 

Korrekturlæsning: Randy Johansen. 

 

 
 
 
 
 
 

 

ALT ER AFLYST PÅ 
SOLHØJ. 
 
24/2 - 2021 kl. 14.00 og 
25/2 - 2021 kl. 09.30 
Krolf på Solhøj 
 
28/2 - 2021 kl. 10.30 
En halv times gudstjeneste 
2. s. i fasten 

 

EHMSEN  AUT. EL-INST.  

 Gamstvej 44 • 6600 Vejen 
Tlf. 4045 5095 

Privat7558 8595 

 

Fremover vil det være muligt at blive kvik- 
testet ved ABA (Andst Borger og Aktivi-
tetscenter) hver onsdag, kl. 13.00 - 15.00 

Hjælp med at få stoppet smitten! 

 
 
 

Foredrag ved 
Poul Marcus 
i Andst Kirke 

23/2 
kl. 19.00 

 

Foredraget er aflyst! 


