
• Udsætning af ørred og laks i vandløb 2014 

• Udsætning af fisk i forhold til veterinære sygdomszoner  

• Udsætning af fisk i vandløb  

• Vejledning til fiskeleverandører - elektronisk fakturering mv  

• Afregning for udsatte fisk og krebs i vandløb eller søer (pdf) 

• Anmeldelse om udsætning af fisk og krebs til Fiskerikontrollen (pdf)  

• Køreseddel for transport af fisk betalt af Fiskeplejen (pdf) 

 

Her er links til skemaer og vejledning om udsætning af fisk   

Klik her og tilmeld dig nyhedsbrev  
-og få mere viden om udsætning af fisk 

og  andre former for fiskepleje 

http://www.fiskepleje.dk/
http://www.fiskepleje.dk/~/media/Sites/Fiskepleje/Raadgivning/Vejledninger/medelelse_om_udsaetning_af_fisk_2012/medelelse_om_udsaetning_af_fisk_2012.ashx
http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/udsaetning/regler_for_udsaetning_af_fisk/foedevarestyrelsen
http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/udsaetning
http://www.fiskepleje.dk/~/media/Sites/Fiskepleje/Raadgivning/Vejledninger/fiskeleverandoerernesopgaveriforbindelsemedleveringaflaksefisktiludsaetning.ashx
http://www.fiskepleje.dk/~/media/Sites/Fiskepleje/Raadgivning/skemaer/regnsskabsskema_udsaetning_fisk_og_krebs_i_soeer.pdf.ashx
http://www.fiskepleje.dk/~/media/Sites/Fiskepleje/Raadgivning/skemaer/tilmeldingtilfiskerikontrolomudsaetningaffiskogkrebspdf.ashx
http://www.fiskepleje.dk/~/media/Sites/Fiskepleje/Raadgivning/skemaer/koereseddel_til_udbringning_af_fisk.ashx
http://www.fiskepleje.dk/Nyheder
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Til udsætningsforeninger  
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Ref.: 

J.nr.:  

 
 
Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2014 finansieret af Fiskeplejeord-
ningen 
 
Handlingsplanen for Fiskeplejen er endnu ikke vedtaget. De samlede ørred- og lakseudsæt-
ninger, der finansieres af Fiskeplejen forventes dog i 2014 at få et økonomisk omfang på i alt 
ca. 8,7 mill. kr. fordelt således: 
 
- Udsætning af ørred i ferskvand ifølge godkendte udsætningsplaner  1.93 mill. kr. 
- Udsætninger af ørred i åmundinger   4.10 mill. kr. 
- Udsætninger af laks i vandløb   2.38 mill. kr. 
- Udsætninger af laks i åmunding (Gudenå)   0.25 mill. kr. 
 
Beløbene er ekskl. moms, og udsætningsaktiviteterne vil hovedsageligt blive finansieret via fi-
sketegnsmidlerne. 
 
Anvendelsen af ørred som er afkom fra deciderede dambrugsstammer blev udfaset i 2005, 
hvorefter al udsætningsmateriale nu og fremover skal være baseret på afkom af vildfisk. 
 
I en del vandløb må der kun udsættes afkom af de lokale ørredstammer, men det vil fremgå af 
udsætningsskemaet til de enkelte foreninger. 
 
Alle udsætninger i vandløb af yngel, ½-års og 1-års ørred bliver i princippet fuldt finansieret, 
idet der dog opereres med faste stykpriser, der fremgår af de relevante udsætningsskemaer. 
For udsætningerne gælder i øvrigt følgende: 
 
- Mundingsudsætning af ørred: 
 Ud fra nogle objektive retningslinier har DTU Aqua foretaget en beregning af behovet for 
mundingsudsætninger i de aktuelle vandløb. Disse tal anvendes som en generel fordelings-
nøgle for de udsætninger der finansieres af Fiskeplejen. Hertil skal så lægges evt. udsæt-
ningsmængder fra de tidligere kystudsætninger. I 2014 er mundingsudsætningerne ophørt i 
visse vestjyske vandløb, da de desværre har vist sig at give et særdeles ringe udbytte. 

 
- Vandløbsudsætninger af laks: 
 Fiskeplejen finansierer disse udsætninger i henhold til "Laksehandlingsplanen" (DFU 1999 
med senere justeringer). 
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Afregningen af Fiskeplejens udsætninger har i 2013 fungeret godt. Langt de fleste dambrugere 
fremsender nu faktura gennem www.virk.dk 
  
Desværre er der fortsat mange foreninger der ikke fremsender det udfyldte regnskabsskema + 
kopi af faktura fra leverandøren til DTU Aqua rettidigt, hvilket medfører betydelige forsinkelser i 
afregningen til opdrætterne. 
 
Fiskeriforeningens kontaktperson modtager foruden denne skrivelse et eller flere af udsæt-
ningsskemaerne 1, 2, 4, og 7 samt regnskabsskemaer, der skal indsendes sammen med kopi 
af regningerne fra fiskeleverandøren til DTU Aqua 
Fiskeleverandøren skal selv sørge for at fakturaen for udsætningen fremsendes til DTU Aqua 
elektronisk (f. eks. Virk.dk). 
 
Kun udsætninger der udføres ifølge de fremsendte udsætningsskemaer vil blive finansieret af 
Fiskeplejen.  
 
Hvis en fiskeriforening af den ene eller anden grund ikke ser sig i stand til at opfylde udsæt-
ningsplanen for samtlige udsætningsområder den administrerer, bedes dette meddelt DTU Aqua 
snarest og senest i forbindelse med fremsendelsen af regnskabsskemaerne fra de øvrige ud-
sætninger. 
 
 
De enkelte udsætningsskemaer 
 
Udsætningsskema 1 
Skemaet indeholder en oversigt over de vandsystemer, som foreningen/sammenslutningen 
normalt administrerer. Udsætningsskema 1 omfatter udsætning af størrelsesgrupperne yngel, 
½-års og 1-års fisk. For hvert vandsystem er angivet det samlede antal af ørred i de respektive 
størrelsesgrupper, i henhold til den gældende udsætningsplan. 
 
Yngel og 1-års udsættes sædvanligvis i april og ½-års i september-oktober. 
 
For 2014 er fastsat følgende maksimumpriser: 
 
 Yngel : 0,33 kr.  
 ½-års : 0,90 kr.  
 1-års : 2,13 kr.  
 
 
Foreninger, der udsætter dyrere (større) fisk, end hvad der fremgår af udsætningsskemaet og 
dermed vil overskride rådighedsbeløbet, kan vælge at udsætte færre fisk på de enkelte ud-
sætningspositioner eller selv betale differencen til fiskeproducenten. Udsætningsplanernes 
udsætningstal er baseret på fisk af bestemte størrelser, som fremgår af udsætningsskemaet. 
Der er angivet et samlet rådighedsbeløb på udsætningsskemaet. Mindre prisafvigelser mellem 
størrelsesgrupperne kan accepteres, men Fiskeplejen finansierer kun indtil det samlede rådig-
hedsbeløb. 
 

http://www.virk.dk/
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Foreninger, der i 2014 har fået aftalt revision af udsætningsplanen, skal være opmærk-
somme på, at yngeludsætningerne er suspenderet og ændret til udsætning af ½-års 
fisk.  
 
Foreninger, hvis udsætningsplaner p.t. er under revision, vil få en foreløbig udsætningsplan til-
sendt senest 1. april, 2014.  
 
Alle beløb på skemaet er inklusive transport, men eksklusive moms. Det vil sige at leverandø-
ren indenfor beløbsrammen skal transportere fiskene frem til vandsystemet. 
 
De fiskeriforeninger, der udsætter afkom af indfangede vildfisk fra egne vandsystemer af stør-
relsesgrupperne yngel, ½-års og 1-års, vil sidst på året få udbetalt yderligere 40 % af fiskens 
pris (eksklusiv moms og transport). Dette beløb fremgår ikke på skema 1. Vildfisketillægget er 
beregnet til at dække foreningernes udgifter i forbindelse med indfangningen af moderfisk. 
 
 
Udsætningsskema 2  
Skemaet angiver de vandløbsmundinger, hvor der kan foretages Fiskeplejefinansierede ud-
sætninger af smoltificerede ørred. 
 
Mundingsudsætning af smoltificerede 1- eller 2-års ørred skal ske i april. Udsætninger der 
sker tidligere på året kan ikke forventes dækket af Fiskeplejen. 
Nyere undersøgelser tyder på at det mest hensigtsmæssige tidspunkt ligger i uge 15 – 17. 
Det er vigtigt at temperaturen i det nærliggende havområde er på mindst 8 grader på udsæt-
ningstidspunktet, især i de tilfælde hvor udsætningerne sker i mindre vandsystemer. Såfremt 
foråret har været koldt, bør udsætningerne rykkes til slutningen af ovennævnte periode. Sker 
udsætningen imidlertid senere end uge 18 er der stor risiko for at fiskene afsmoltificerer og bli-
ver stående i vandløbet.  
 
Den vejledende pris for smolt er 3,22 kr./stk. Prisen er baseret på fisk på 37 gr. (ca. 15 cm). 
Fiskene skal være fuldt smoltificeret og ligge i størrelsesintervallet 14-17 cm.  
Fisk der er under 13,5 cm afregnes som 1-års fisk.  
Der udbetales ikke vildfisketillæg for denne udsætningsgruppe. 
 
Foreninger der ønsker at udsætte et større antal smolt end det fremgår af skemaet, har mulig-
hed for dispensation ved henvendelse til Fiskerikontrollen eller DTU Aqua.  
 
For at minimere evt. fugleprædation kan det visse steder være hensigtsmæssigt at foretage 
udsætningerne omkring mørkets frembrud. 
 
 
Udsætningsskema 4 
Vandløbsudsætninger af laks i henhold til udsætningsplanen. Her henvises endvidere til tidli-
gere indgåede aftaler vedr. ”stamme” og evt. mærkning. 
 
Udsætningsskema 7 
På Udsætningsskema 7 er angivet tilskudsberettigede saltvandsudsætninger af helt og mun-
dingsudsætning af laks. Udsætningerne skal ske i henhold til de foreliggende udsætningspla-
ner eller efter nærmere aftale med DTU Aqua. 
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Generelt 
Alt udsætningsmateriale i såvel fersk- og saltvand skal altid være fra registrerede VHS-frie 
dambrug (Egtved-syge). Danmark er pr 1. januar 2014 erklæret VHS-frit og Fødevarestyrel-
sens hidtidige sygdomszoner er ophævet. Samtidig skal vi dog henlede opmærksomheden på 
bestemmelserne vedrørende udsætning af fisk ovenfor visse ferskvandsdambrug, hvor det og-
så kræves, at udsætningsmaterialet er IPN-frit (Infektiøs Pancreas Necrose) og BKD-frit (bak-
teriel Nyresygdom). Da udsætningsmateriale baseret på afkom af vildfisk pr. definition ikke kan 
erklæres fri for de nævnte sygdomme skal udsætning her helt undlades.  
Dambrugenes sygdomsstatus kan ændres fra år til år, hvorfor den største opmærksomhed til-
rådes. Reglerne administreres af Fødevarestyrelsen: 

Fødevarestyrelsen, Sektion for Akvakultur, Fødevareregion Syd, Tysklandsvej 7, 7100 Vejle.  
Telefon: 72 27 69 00. Telefax:  72 27 55 03, e-mail: region.syd@fvst.dk  

Og på Fødevarestyrelsens hjemmeside: 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Fisk_og_akvakultur/Sider/Forside.aspx 

findes både henvisning til det relevante lovgrundlag samt en oversigt over danske akvakultur-
anlæg og deres aktuelle sygdomsstatus. 
 

 
Fiskerikontrollen skal informeres skriftligt om tid og sted for de enkelte udsætninger senest 
8 dage før. Anmeldelsen til Fiskeriinspektoratet skal ske på det vedlagte skema. Anmeldelsen 
kan også ske via mail. Her er et link som giver en oversigt over Fiskeriinspektoraternes rele-
vante mailadresser: http://naturerhverv.fvm.dk/adresser_og_aabningstider.aspx?ID=46804 (kig 
nederst på siden). 
Såfremt fiskeriforeningen i forbindelse med mundings- og saltvandsudsætninger samtidig fi-
nansierer udsætninger af egne midler, dvs. udover hvad Fiskeplejen betaler, bedes foreningen 
meddele størrelse og antal til DTU Aqua samtidig med fremsendelsen af regnskabsskemaet. 
Disse udsætninger skal også anmeldes til Fiskeridirektoratet. 
 
Fiskeriforeningerne bedes yderligere informere deres leverandører om følgende: 
Der skal udfærdiges køreseddel for hvert parti (tank/læs) med angivelse af art gennemsnits-
størrelse, antal og vægt og udsætningssted. Køreseddel skal være udfærdiget inden partiet 
forlader opdrætsanlægget og skal forevises til Fiskeridirektoratet ved kontrol.  
Såfremt den enkelte udsætning afviger fra det som i forvejen er anmeldt til Fiskeriinspektoratet 
skal dette meddeles det lokale Fiskeriinspektorat pr. e-mail eller fax inden partiet forlader op-
drætsanlægget. Transportdokumentet skal opbevares på opdrætsanlægget i 5 år og forevises 
til Fiskeridirektoratet ved kontrol.  
 
 
Afregning 
For alle udsætninger finansieret af Fiskeplejen gælder følgende: 
 
Leverandøren skal som tidligere udfærdige separate regninger for hver størrelsesgruppe dvs. 
yngel, ½-års, 1-år, munding osv. Fisk af samme størrelse, men udsat i forskellige vandløb 
skal på samme faktura. 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Fisk_og_akvakultur/Sider/Forside.aspx
http://naturerhverv.fvm.dk/adresser_og_aabningstider.aspx?ID=46804
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Fakturaen udstedes til DTU Aqua. Det skal fremgå af regningen hvilken forening der har bestilt 
fiskene og hvem der er foreningens kontaktperson. 
 
Faktura fra fiskeleverandøren påført DTU Aqua’s EAN nr. 5798000877344 og stednr. 2542 
fremsendes til DTU Aqua, elektronisk f.eks. via www.virk.dk   
 
 
Kontaktpersonens opgaver: 
Foreningens kontaktperson udfylder Regnskabsskemaet - der skal udfyldes et separat regn-
skabsskema for hver enkelt udsætningstype (yngel, ½-års, 1-års og munding) - 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 og -økologi, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg), eller indskannet pr. e-mail til ffi@aqua.dtu.dk   
 
Alle beløb på udsætningsskemaerne er inkl. leverandørens transport, men excl. moms. 
 
Regnskabsskemaet er tilpasset de aktuelle udsætningstyper. Regnskabsskemaet skal med 
hensyn til punkterne 1 og 2 indeholde tallet fra den totale udsætning (leverandørens faktura). 
Punktet vedr. fiskestørrelse skal udfyldes. Foreningens eventuelle udgifter til f.eks. kørsel og 
bådleje i forbindelse med udsætningen kan påføres og lægges til. Dette giver de "samlede ud-
sætningsomkostninger". Foreningernes kørsel kan honoreres med indtil 3,73 kr. pr. km – efter 
regnskab. DTU Aqua forbeholder sig ret til at foretage en skønsmæssig vurdering af kørsels-
udgifterne i forhold til de enkelte udsætningsplaner. 
 
Vedhæftet denne skrivelse er et fortrykt Regnskabsskema og  "Anmeldelsesskema til Fiskeridi-
rektoratet". Skemaerne kan også hentes på www.fiskepleje.dk. 
 
Fremsendte, men mangelfuldt udfyldte regninger og regnskabsskemaer vil blive tilbagesendt. 
 
OBS!! 
-  Det er foreningernes ansvar at få videresendt leverandørernes fakturakopier senest 8 

dage efter modtagelsen, idet dette er en forudsætning for at DTU Aqua kan betale le-
verandøren. 

 
-  Regninger i forbindelse med forårets udsætninger (yngel, 1-års og mundingsudsæt-

ninger) skal være DTU Aqua i hænde senest den 15. juni for at blive dækket. 
 
-  Regninger i forbindelse med efterårets udsætninger (½-års fisk) skal være DTU Aqua 

i hænde senest den 10. november for at blive dækket. 
 
Eventuelle forespørgsler om dispensationer m.v. bedes rettet skriftligt til DTU Aqua, gerne som 
e-mail til pgh@aqua.dtu.dk. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Peter Geertz-Hansen 

http://www.virk.dk/
mailto:pgh@aqua.dtu.dk


REGNSKABSSKEMA 
 

TIL DTU AQUA, AFDELING FOR FERSKVANDSFISKERI OG -ØKOLOGI, SILKEBORG 
(E A N   L O K A T I O N S N U M M E R    5 7 9 8 0 0 0 8 7 7 3 4 4     S T E D N U M M E R   2 5 4 2)) 

 
FORENINGENS NAVN: ……………………………………………………        FORENINGENS NR. ……………… 
 
UDSÆTNINGSDATO:……………………………. FISKERIKONTROLDISTRIKT: …………………….. 
 
LEVERANDØR: …………………………………. 
 
FISKEART: ………………………… 
 
Er udsætningen overværet af fiskerikontrollen ja     □  nej   □ 

 

Afkom af foreningens indfangede moderfisk  ja     □  nej   □ 
   
Er leverandøren momsregistreret  ja     □  nej   □ 
      
UDSÆTNINGSFISK: yngel ½-års 1-års           mundingsfisk sættefisk 
understreg 
 
SKEMATYPE                            1                     2                     4                      6                        7 
understreg 
 
 
Samlet 
udsætning 
 
 
 
 
 
Samlet  
indkøb 
 

ANTAL STK  HVOR ER DER SAT UD ? 

ANTAL KG  (Vandløbs- / sø-nr.) 

GENNEMSNITSLÆNGDE    

GENNEMSNITSVÆGT    

PRIS PR. STK. (EXCL. MOMS)    

 

INDKØBSPRIS (EXCL. MOMS)   

TRANSPORTUDGIFTER (leverandør)  

I ALT  

MOMS  

FAKTURABELØB (leverandør)  

FORENINGENS EVT. TRANSPORTUDGIFTER  

SAMLEDE UDSÆTNINGSOMKOSTNINGER  

Oplysning om foreningen transportudgifter: ved større beløb fremsendes 
dokumentation 
Beløbet indsættes i: 
Bankens navn 
 
 

Reg. nr. 
Kontonr. 

 
 
…………………………                                           ………………………………………………………. 
            Dato                               Kontaktpersonens underskrift 




	123 Info til udsætningsforeninger.pdf
	Slide Number 1

	123 uds.2014.pdf
	oerred2014
	REGNSKABSSKEMA2012
	Skema fiskerikontrol


