Vejledning til akvakulturindberetning
Hvem bruger tallene
Formålet med indberetningsskemaet er at indsamle officiel akvakulturstatistik samt opkræve restkoncentrationsafgift.
Danmark er desuden forpligtet til at fremsende akvakulturstatistik til EU, FAO og OECD.
Oplysningerne kan blive videregivet til andre offentlige myndigheder under iagttagelse af anden lovgivning – herunder
forvaltningsloven og lov om behandling af personoplysninger.

Sådan indberetter du
Indberetning foregår via vores elektroniske akvakulturblanket. Blanketten ligger på www.virk.dk og kan findes ved at
søge på akvakulturindberetning.
Elektronisk indberetning kræver NemID medarbejdersignatur. Signaturen udstedes gratis til alle virksomheder og
bestilles på virk.dk ud fra CVR-nr. (Se login-feltet oppe til højre på www.virk.dk)
Har du ikke mulighed for at indberette elektronisk, f.eks. hvis anlægget ikke er tilknyttet et CVR-nr., kan et tomt skema printes fra vores hjemmeside http://lfst.dk/fiskeri/akvakultur/aarlig-akvakulturindberetning/.

Hvad skal du indberette?
I den første del af blanketten skal du kontrollere og evt. rette de oplysninger vi har fra sidste års indberetning. Oplysningerne er forudfyldt i den elektroniske blanket på virk.dk, mens de skal udfyldes på ny hvis der anvendes papirskema.
Dernæst anføres oplysninger om tilførsler og fraførsler af opdrætsmateriale (fx æg, fisk, skaldyr eller tang) samt bestandsopgørelse.
Se udførlig vejledning til udfyldelse af blanketten på næste side.

Indberetningen er lovpligtig

Ifølge ’Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger om dansk akvakultur’ har du pligt til at indberette de oplysninger, der spørges om i skemaet – det gælder også værdiangivelserne. Værdioplysninger behandles fortroligt.
Frist for indberetning er 1. marts. Du skal være opmærksom på, at du kan få en bøde, hvis du ikke sender oplysningerne.

Én indberetning pr. akvakulturanlæg

Der skal indberettes separat for hvert enkelt anlæg – også selvom de hører under samme CVR-nr.
Er du ejer af flere anlæg af samme anlægstype, hvor der er samdrift, kan du søge om dispensation til samlet indberetning. Se hvordan du ansøger sidst i denne vejledning.
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Vejledning til udfyldelse af blanketten
Generelle anlægsoplysninger
Anlægsnr.: Svarer til Dambrugsnr. tildelt af Fødevarestyrelsen. Nummeret er unikt og knyttet til placeringen af hvert
enkelt akvakulturbrug. Nummeret svarer til internt-nr. i tidligere indberetninger.
CVR-nr. (eller CPR-nr.): Angiv CPR-nr. for den ansvarlige, hvis anlægget eller virksomheden som ejer anlægget
ikke har et CVR-nr. Husk at anføre købers navn og kontaktoplysninger på siden for ’Personoplysninger’, hvis anlægget er solgt.
Driftstatus: Angiv om anlægget er: A = i drift, I = ikke i drift (kun hvis anlægget har været inaktivt hele produktionsåret) eller X = nedlagt.
Dato for statusskift: Angiv dato hvis anlægget skifter driftstatus.
P-nr. (Produktionsenhedsnr.): Kan ses på www.cvr.dk ved opslag på dit CVR-nr., ellers anskaffes ved henvendelse til
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
CHR-nr.: Nummer fra det Centrale HusdyrbrugsRegister. Tildeles af Fødevarestyrelsen.
Se evt. på https://chr.fvst.dk/chri/faces/frontpage?_adf.ctrl-state=5ixjnbc4f_3.
Dyrlægeprksisnr.: Praksisnr. for den dyrlæge som normalt tilser din besætning.
Regnskabsafslutning (dato): Angiv dato for regnskabsårets afslutning i det år der indberettes for.
Øvrige anlæg der er omfattet af denne indberetning: Flere anlæg kan kun indberettes på samme skema, efter
tilladelse fra Fiskeristyrelsen. Tilladelsen skal være givet forud for indberetning og kræver b.la. tilknytning til
samme CVR-nr. Se hvordan du søger sidst i denne vejledning.

Personoplysninger
Kontaktoplysninger
CVR-nr. (eller CPR-nr.): Det er nødvendigt for Fiskeristyrelsen at kende CVR- eller CPR-nr. for at kunne registrere
udsendelsesadressen til næste års indberetningsskema. Det er frivilligt at oplyse CPR-nr., men er feltet blankt for
ejer eller anden modtager af næste års skema, vil Fiskeristyrelsen hente oplysningerne hos CPR.
Beskæftigede:
Ejer og familie: Arbejder på anlægget, men lønnen indgår som en del af virksomhedens overskud og er ikke defineret
separat som løn i virksomhedens regnskab. Omfatter også frivilligt arbejde.
Lønnede ansatte: Ansatte på anlægget, hvis løn er anført som post i virksomhedens regnskab.
Fuldtidsbeskæftigede: Anvender mindst 90 % af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Deltidsbeskæftigede: Anvender mellem 30 % og 90 % af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.
Sæsonbeskæftigede: Anvender under 30 % af den samlede årlige arbejdstid på anlægget.

Produktionsmæssige anlægsoplysninger
Anlægstype:
Ferskvandsdambrug: Indtager ferskvand og har afløb til vandløb, søer eller havet.
Havbrug: Netbure, trådkasser eller lignende placeret i marine vandområder, hvis drift forudsætter anvendelse af foder.
Indpumpningsanlæg: placeret på land med indtag af saltvand, herunder kølevand fra kraftværker eller lignende, og
hvis drift forudsætter anvendelse af foder.
Recirkulationsanlæg: Vandet genanvendes efter en eller anden form for behandling (f.eks. filtrering).
Muslinge-/østersanlæg: Liner, strømper, trådkonstruktioner eller lignende til opdræt af muslinger eller østers i marine vandområder.
Anden akvakultur: Anlæg, der ikke kan placeres i de øvrige kategorier, skal beskrives. F.eks. algebrug.
Økologisk: Angiv om anlægget er godkendt som økologisk jf.:
Fødevaredirektoratets bekendtgørelse nr. 1404 af 3. mart 2015 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur
m.v.
Kommissionens Forordning (EF) nr. 710/2009 af 5. august 2009 … for så vidt angår fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for økologisk produktion af akvakulturdyr og tang.
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Vandtype: Den type af vand, som der produceres i, afkrydses. Anvendes ferskvand som tilsættes salt angives saltvand. Med kølevand menes kølevand fra kraftværker eller lignende.
Opdrætsarter: Angiv alle arter, der indgår i anlæggets produktion. Herunder enhver art af fisk, alger, pighuder,
krebs- og bløddyr.
Produktionsenheder:
Antal: Det samlede antal indenfor hver type af produktionsenhed anføres. Omfatter indberetningen flere anlæg skal
du huske at summere antal for alle anlæggene indenfor hver type af produktionsenhed. Er der f.eks. 3 kanaler i
det ene anlæg og 2 i det andet anføres 5 i antal kanaler.
Totale areal (m2) af enheder: Det samlede overfladeareal indenfor hver type af produktionsenhed anføres. Er der flere
af samme type produktionsenhed angives summen af arealerne. Omfatter indberetningen flere anlæg, skal du
huske at summere arealet for alle anlæggene indenfor hver type af produktionsenhed. For muslinge- og østersanlæg angives overfladearealet af produktionsområdet.
Arealet af en firkant = længden (i meter) x bredden (i meter).
Arealet af en cirkel = afstand fra cirklens centrum til kanten i meter x 3,14 (A = r x 𝜋)
Totale volumen (m3) af enheder: Det samlede rumfang anføres. Er der flere af samme type produktionsenhed angives
den samlede volumen for den type. Omfatter indberetningen flere anlæg, skal du huske at summere volumen for
alle anlæggene indenfor typen af produktionsenhed.
Volumen af en ’kasse’ = længden (i meter) x bredden (i meter) x højden (i meter) (V = l x b x h)
Volumen af en cylender = afstand fra cirklens centrum til kanten (i meter) x sig selv x 3,14 x højden (i meter) (V =
r2 x 𝜋 x h)
Damme: Damme beliggende i jordniveau med vand af relativ ringe dybde og almindeligvis af begrænset størrelse,
oftest kunstigt anlagt, men kan også være en naturlig sø eller et mindre vandareal. Vandudskiftningen er relativt
ringe eller ikke eksisterende.
Kanaler: Kunstige enheder anlagt over eller under jordniveau for at sikre stor vandudskiftning.
Tanke/kummer/kar: Indretning til fisk eller vand, almindeligvis placeret over jorden, typisk med stor vandudskiftning
og nøje kontrolleret miljø.
Bure: Åben eller dækket struktur af net, garn eller porøst materiale, som tillader naturlig vandudskiftning. Burene kan
være flydende, ophængt eller forankret i bunden, men på en sådan måde at vandudskiftning også kan ske nedefra.
Indhegning: Vandområder afgrænset af net, garn eller andre spærreanordninger, der lader vandet cirkulere frit. Karakteristisk herfor er, at hele vandsøjlen fra bunden til vandoverfladen udnyttes i det afgrænsede område, som
generelt omslutter relativt store vandmængder.
Over bunden: F.eks. liner eller strømper anvendt til muslinge- og østersproduktion ophængt i vandsøjlen.
På bunden: F.eks. sække anvendt til muslinge- og østersproduktion liggende på bunden.
Andet: Skal beskrives. Kan f.eks. være enheder til algeproduktion.

Produktionsoplysninger
Art: Oplys opdrætsart, f.eks. Regnbueørred, Bækørred, blåmusling.
Størrelseskoder:
1: Større individer (og andet). Alt som ikke er rogn, æg eller yngel og ungfisk.
2: Yngel og ungfisk (juvenile). ikke kønsmodne fisk, som anvendes til videre opdræt eller er fanget/udsat i naturen i
Danmark
9: Rogn. Rogn/kaviar til konsum.
Oprindelses- og anvendelseskoder:
A: Fra/til andet akvakulturanlæg.
E: Levende eksport. Salg ud af landet eller til eksportvirksomhed
H: Til dansk havbrug. Salg af f.eks. regnbueørred til videre opdræt på havbrug
I: Intern overførsel. Overførsel af opdrætsmateriale mellem anlæg med samme ejer. Naturlig etablering af muslinger
og østers på net, liner m.m. skal ikke angives.
K: Konsum. Fraførsel til konsum eller videre forarbejdning på slagteri eller opskæringsvirksomhed.
N: Indsamlet eller udsat i naturen. F.eks. æg strøget fra vildfisk eller udsætning at yngel i frivand.
P: Put & take/Lystfiskeri. Fisk til udsætning i danske put and take søer
X: Døde, kasserede og undslupne (værdi skal ikke oplyses).
Andet: skal beskrives med ord. F.eks. forskning.
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Mængde: Angiv mængden (rund/urenset vægt) for de enkelte arter og anvendelseskoder i kg. Yngel og ungfisk til
videre opdræt skal også oplyses i stk. For bløddyr omfattes skallens vægt.
Øjenæg (1000 stk.): Æg til opdræt angives i 1.000 stk. F.eks. skrives 26.000 æg som 26 i skemaet.
Samlet købs-/salgspris: Den samlede købs-/salgspris ekskl. moms for den oplyste mængde, angivet i kr.

Bestandsopgørelse
Bestandsopgørelsen anvendes til at beregne årets nettoproduktion.
Nuværende bestand opgøres pr. 31. december det år der indberettes for.
Sidste års bestand er bestanden opgjort pr. 31. december året før, dvs. den bestand der var ved indsendelse af sidste
års indberetningsskema. Se evt. udsendte skema for sidste års tal.
Alle vægtangivelser angives som rund vægt (urenset) i kg. Øjenæg angives i 1.000 stk. for samtlige arter. F.eks. skrives
26.000 æg som 26 i skemaet.
Art: Hvis bestanden består af forskellige arter, f.eks. Regnbueørred og Bækørred, oplyser du bestanden for hver art for
sig fordelt på de 3 inddelinger:
Øjenæg: Befrugtede delvist udviklede æg, hvor fosterets øjne er synlige.
Større individer (og andet): Alt som ikke er æg eller yngel og ungfisk.
Yngel og ungfisk (juvenile): Ikke kønsmodne fisk, som anvendes til videre opdræt eller er fanget/udsat i naturen i
Danmark

Ansøgning om indberetning af flere akvakulturanlæg på ét
skema
Forudsætninger for dispensation
Før end du kan ansøge om dispensation skal følgende være opfyldt:
 Anlæggene drives i fælles drift med ét fælles regnskab (samme CVR-nr.)
 Det er ikke muligt at opgøre til- og fraførsler for de enkelte anlæg
 Anlæggene skal være af samme anlægstype
 Anlæggene skal have samme økologiske status
 Der anvendes samme vandtype i produktionen
 Der produceres samme arter
Ansøgningen skal indeholde:
 Navn på det anlæg som ønskes som hovedanlæg
 Anlægsnavn, anlægsnr. (=dambrugsnummer), adresse, anlægstype, økologisk status, produktionsvand og opdrætsart(er) for de anlæg der ønskes indberettet samlet
 Navn, adresse og telefonnummer på ejer og eventuel forpagter af anlæggene
 Begrundelse for hvorfor der ikke kan indberettes separat
 Ansøgers underskrift og kontaktoplysninger
Ansøgning om dispensation skal være modtaget i Fiskeristyrelsen, Frejasvej 1, 4100 Ringsted, senest d. 20. februar
forud for indberetningsfristen.

Har du brug for hjælp

Har du spørgsmål til udfyldelse af skemaet eller ansøgning om dispensation til samlet indberetning, er du velkommen
til at kontakte Julia L. Bendiksen på jub@fiskeristyrelsen.dk eller tlf.: 72 18 56 27.
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