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Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2016 finansieret af Fiskepleje-
ordningen 

 
Handlingsplanen for Fiskeplejen er nu vedtaget. De samlede ørred- og lakseudsætninger, der 
finansieres af Fiskeplejen forventes i 2016 at få et økonomisk omfang på i alt ca. 8. mill. kr. for-
delt således: 
 
- Udsætning af ørred i ferskvand ifølge godkendte udsætningsplaner  1.90 mill. kr. 
- Udsætninger af ørred i åmundinger   3.58 mill. kr. 
- Udsætninger af laks i vandløb   2.19 mill. kr. 
- Udsætninger af laks i åmunding (Gudenå)   0.25 mill. kr. 
 
Beløbene er ekskl. moms, og udsætningsaktiviteterne vil blive finansieret via fisketegns-
midlerne. 
 
Anvendelsen af ørred, som er afkom fra deciderede dambrugsstammer, blev udfaset i 2005, 
hvorefter alt udsætningsmateriale nu og fremover vil 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 mun-
dingsudsætninger i de aktuelle vandløb. Disse tal anvendes som en generel fordelingsnøgle 
for de udsætninger der finansieres af Fiskeplejen. Hertil skal så lægges evt. udsætnings-
mængder fra de tidligere kystudsætninger.  

 
- Vandløbsudsætninger af laks: 

Fiskeplejen finansierer disse udsætninger i henhold til " National forvaltningsplan for laks, 

2004” (med senere justeringer). 
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Desværre er der fortsat en del foreninger, der ikke fremsender papirerne til DTU Aqua rettidigt, 
hvilket foruden ekstra arbejde 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. via 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 udsætnings-
planen for samtlige udsætningsområder, den administrerer, bedes dette meddelt DTU Aqua sna-
rest og senest i forbindelse med fremsendelsen af regnskabsskemaerne fra de øvrige udsætnin-
ger. 
 
 
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 maj og ½-års i september-oktober. 
 
For 2016 er fastsat følgende maksimumpriser: 
 
 Yngel : 0,34 kr.  
 ½-års : 0,93 kr.  
 1-års : 2,18 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 udsæt-
ningspositioner eller selv betale differencen til fiskeproducenten. Udsætningsplanernes udsæt-
ningstal 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. 
 
Foreninger, der i 2016 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, 2016.  
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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 udsæt-
ninger 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 3,30 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 ud-
sætningerne omkring mørkets frembrud. 
 
 
Udsætningsskema 4 
Vandløbsudsætninger af laks i henhold til udsætningsplanen. Her henvises endvidere til tidlige-
re indgåede aftaler vedr. ”stamme” og evt. mærkning. 
 
 
 
Udsætningsskema 7 
På Udsætningsskema 7 er angivet tilskudsberettigede saltvandsudsætninger af helt og evt. 
mundingsudsætning af laks. Udsætningerne skal ske i henhold til de foreliggende udsætnings-
planer 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 Fødevarestyrelsens 
hidtidige sygdomszoner er ophævet. Samtidig skal vi dog henlede opmærksomheden på be-
stemmelserne vedrørende udsætning af fisk ovenfor visse ferskvandsdambrug, hvor det også 
kræves, at udsætningsmaterialet er IPN-frit (Infektiøs Pancreas Necrose) og BKD-frit (bakteriel 
Nyresygdom). Da udsætningsmateriale baseret på afkom af vildfisk pr definition ikke kan erklæ-
res fri for de nævnte sygdomme skal udsætning her helt undlades.  
Dambrugenes sygdomsstatus kan ændres fra år til år, hvorfor den største opmærksomhed tilrå-
des. 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  

Læs mere på: http://www.fiskepleje.dk/fiskesygdomme 
 
 
Fiskerikontrollen skal informeres skriftligt om tid og sted for de enkelte udsætninger senest 
8 dage før. Anmeldelsen til Naturerhvervstyrelsen/Fiskerikontrollen skal ske på det vedlagte 
skema. Anmeldelsen kan også ske via mail. Her er et link som giver en oversigt over Fiskerikon-
trollens relevante mailadresser: http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/fiskeriregulering/fiskerikontrol 
Såfremt fiskeriforeningen i forbindelse med mundings- og saltvandsudsætninger samtidig finan-
sierer 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 gennemsnitsstør-
relse, 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 Fiskerikontrollen skal 
dette meddeles den lokale Fiskerikontrol pr. e-mail eller fax inden partiet forlader opdrætsan-
lægget. Transportdokumentet skal opbevares på opdrætsanlægget i 5 år og forevises til Fiskeri-
kontrollen 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. 
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   
 
 

http://www.fiskepleje.dk/
http://www.fiskepleje.dk/Vandloeb/fiskeriregulering/fiskerikontrol
http://www.virk.dk/
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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 Ferskvandsfiskeri, 
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 3,63 kr. pr. km – efter 
regnskab. DTU Aqua forbeholder sig ret til at foretage en skønsmæssig vurdering af kørselsud-
gifterne i forhold til de enkelte udsætningsplaner. 
 
Vedlagt denne skrivelse er 2 fortrykte Regnskabsskemaer og 2 "Anmeldelsesskemaer til Fiske-
ridirektoratet". Foreningerne bedes selv påtage sig yderligere kopiering i fornødent omfang, eller 
hente dem 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 

mailto:pgh@aqua.dtu.dk

