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Meddelelse om fiskeplejeudsætninger af ørred i søer 2015

Kontaktpersonen for den enkelte sø, som er foreningens udsætnings-ansvarlige, modtager
sammen med dette brev et udsætningsskema som angiver, hvor meget der er tildelt i tilskud
til ørreder for år 2015. Meddelelse om fiskeplejeudsætninger af ål vil komme separat.

GENERELT OM UDSÆTNING

Råd og vejledning om udsætning af fisk og meget andet som berører fiskepleje finder man
på hjemmesiden www.fiskepleje.dk. Endvidere kan man på hjemmesiden tilmelde sig et ny-
hedsbrev og derved få oplysninger om fiskepleje i vandløb, søer og kystnære områder.
Ifølge Fiskeriloven § 63 skal der indhentes tilladelse til udsætning af fisk i Danmark. For ud-
sætninger, der er betalt af fiskeplejen, kan udsætningsskema 6 betragtes som udsætningstil-
ladelse.

Søer uden afløb er ikke omfattet af Fiskerilovens regler om udsætning. I de tilfælde kræves
der tilladelse efter anden lovgivning, dvs. Naturbeskyttelsesloven. Det skal ansøgeren selv
sørge for at få hos den pågældende kommune.

Der skal altid benyttes en leverandør, der er godkendt af veterinærmyndighederne ifølge
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri's regler om bekæmpelse af smitsomme syg-
domme hos ferskvandsfisk. Yderligere oplysninger kan indhentes hos:
Sektion for Akvakultur, Fødevareregion Vejle, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle, tlf. 79 43 22 00, e-
mail: foedevareregion.vejle@fdir.dk.
Vær opmærksom på, at fiskeplejen kun betaler for fisk som er klinisk fri for symptomer på
sygdom.
Fiskerikontrollen skal informeres skriftligt om tid og sted for alle udsætninger, senest 8 da-
ge før udsætningerne finder sted. Foreningens kontaktperson er ansvarlig for anmeldelse til
Fiskerikontrollen, som skal ske på det vedlagte skema.

Praktisk vejledning i hvordan fiskene skal sættes ud er vedlagt denne meddelelse, se ”UD-
SÆTNINGSTEKNIK”.



FORKLARING TIL UDSÆTNINGSSKEMAET
Der må kun udsættes i de mængder, der er beskrevet i skemaet og i de søer, der er nævnt.
De udsatte fisk skal overholde de størrelsesintervaller, der er angivet.

Der må maximalt indkøbes fisk for beløbet "I alt til rådighed fra fiskeplejen", inkl. transport-
omkostninger. Overskridelser dækkes ikke af fiskeplejen, men må betales af tilskudsmodta-
geren selv.

Alle beløb på udsætningsskemaet er inkl. leverandørens transport, men excl. moms

Hvis der opstår behov for eller ønsker om ændringer i forhold til det, der fremgår af udsæt-
ningsskemaet, skal ændringerne aftales med DTU Aqua, inden der sker udsætning.

REGLER FOR UDSÆTNING AF ØRRED
Udsætning af ørred i søer skal, som det er tilfældet med udsætninger i vandløb, ske på en
måde, der sikrer lighed med naturlige ørredbestandes levemåde, se vedlagte vejledning.

De ørreder, der bliver anvendt til udsætning i søer, skal være afkom af vildfisk, som er opfi-
sket i det vandsystem, hvor søen er beliggende. De moderfisk, der benyttes til at producere
udsætningsfisk, må ikke være fra ørredstammer, som gennem generationer har været til-
knyttet et dambrug.

For alle ørredudsætninger i søer gælder derudover følgende regler, som skal overholdes:

- Udsætning skal ske i perioden 1.- 15. juni, svarende til den sidste del af smolt-udtræks-
perioden. Den periode er valgt, fordi fiskene så bliver mere standfaste. En stor del vil
vandre mod havet, hvis de udsættes tidligere.

- Alle ørreder til en sø skal udsættes samme dag. Udsætningen må altså ikke opdeles i fle-
re portioner hen over ovennævnte periode. Det er en praktisk foranstaltning for at be-
grænse transportomkostningerne. Udsætningen i en sø må dog godt foretages på flere
steder.

- Udsætningsstørrelsen er 17-22 cm. Der må ikke udsættes større eller mindre ørreder.

AFREGNING AF ØRRED finansieret af fiskeplejen

Leverandøren skal udfærdige faktura på leveringen og denne skal sendes til DTU Aqua. Det
skal fremgå af regningen, hvilken forening, der har bestilt fiskene, og hvem der er forenin-
gens kontaktperson.

Samtidig skal leverandøren sende en kopi af fakturaen til foreningens kontaktperson.



Foreningens kontaktperson udfylder regnskabsskemaet og påtegner den fakturakopi, som
skal være fremsendt fra leverandøren.
Begge dele fremsendes til DTU Aqua, enten pr. post (DTU Aqua, Sektion for Ferskvandsfiske-
ri, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg), eller pr. e-mail til ffi@aqua.dtu.dk senest 8 dage efter ud-
sætningen har fundet sted. Først herefter kan DTU Aqua betale regningen.

Punkterne 1, 2, 3 og 4 i Regnskabsskemaet vedrørende antal og fiskestørrelse skal udfyldes.
Der gøres opmærksom på at prisen på levering fra producenten er inkl. kørsel og udsætning.
Foreningens eventuelle udgifter til f.eks. ekstra kørsel i særlige tilfælde, bådleje eller leje af
iltflasker i forbindelse med udsætning, kan i enkelte tilfælde efter aftale med DTU Aqua på-
føres (punkt 11), dog skal de samlede udsætningsomkostninger holdes indenfor det beløb,
der er bevilliget fra fiskeplejen. Kørsel i særlige tilfælde kan honoreres med indtil 3,56 kr. pr.
km. DTU-Aqua forbeholder sig ret til at foretage en skønsmæssig vurdering af foreningens
evt. transportudgifter i forhold til den enkelte udsætning.

Vedhæftet denne meddelelse: Udsætningsskema 2015, Anmeldelsesskema til Fiskerikontrol-
len*, Regnskabsskema* samt Udsætningsteknik.
(* Disse skemaer findes også på www.Fiskepleje.dk)

Eventuelle forespørgsler kan rettes til DTU Aqua.

Med venlig hilsen

Lene Jacobsen
Biolog


