
 

 

Basisoplysninger 
Dato: 26-8-2022 

Anlæggets navn: Skibelund Havørredopdræt 

Anlæggets adresse:  Skibelundvej 59a, 8850 Bjerringbro 

Virksomhedens navn: Gudenåens Ørredfond-Skibelund Havørredopdræt 

Anlæggets CHR-nr: 10 36 85 

Virksomhedens CVR-nr.: 3251 3190 

Anlæggets evt. godkendelses-nr. (CVR+CHR): - 

Anlæggets type (dambrug, havbrug, lineopdræt eller lign.): Vildfiskedambrug 

Arter der opdrættes: Havørred 

Forventet årlig produktion (tons): 3 

Evt. afgitring: Indløb/udløb (mm): 10mm ved udløb 

Vandforsyning: Kildevæld 

Baggrund 
EU´s Dyresundhedslov (429/2016) foreskriver at akvakulturvirksomheder, der enten ansøger om 

godkendelse eller er godkendte skal udarbejde og følge en anlægsspecifik biosikkerhedsplan. Jævnfør EU- 

Forordning 691/2020 skal biosikkerhedsplanen identificere de måder hvorpå sygdomsfremkaldende agens 

kan komme ind på virksomheden, spredes og overføres til det omgivende miljø/andre virksomheder samt 

tage hensyn til en række specifikke forhold.  

Herudover forpligtiger virksomheden sig til at deltage i myndighedernes risikobaserede overvågning.  

Måder hvorpå smitte kan komme ind på anlægget 
Smitte med forskellige sygdomsfremkaldende agens kan ske på flere måder, både når det drejer sig om 

smitte ind på anlægget, smitte rundt på anlægget og smitte fra anlægget.  

 

Smitte ind på anlægget. 
Smitte ind på anlægget kan ske på en række måder som bør identificeres og forsøges imødegået på bedste 

vis. Smitten kan ske på følgende måder: 

• Via æg/fisk der flyttes til anlægget  

• Via vandforsyningen 

• Via kontaminerede transportvogne 

• Via kontamineret udstyr 

• I forbindelse med afhentning af døde fisk 

• Via prædatorer (fugle, odder, rotter m.m.) 

• Via mandskab (hænder, tøj, fodtøj) 

• Via besøgende, herunder håndværkere, dyrlæger m.m. (hænder, tøj, fodtøj) 

• Via utilsigtede hændelser, f.eks. oversvømmelser 

Alle områder kræver fokus, men ikke alle er lige relevante på alle fiskeopdrætsanlæg. Smitte med fisk 

æg/fisk der flyttes til anlægget samt smitte via vandforsyningen er generelt set de mest vigtige områder og 

disse kræver et højt fokus, men alle nævnte forhold er afgørende for at opretholde det ønskede lave 

smittepres.  

Smitte via æg/fisk der flyttes til anlægget forsøges imødegået ved helt at undgå at flytte æg/fisk til 

anlægget (primært avlsanlæggene) eller ved kun at flytte æg/fisk, der har højere eller samme 



 

 

sundhedsstatus som fiskene der går på anlægget. På dette anlæg har vi gjort følgende overvejelser om 

indkøb af fisk: Vi tilfører kun moderfisk fra naturen, Moderfiskene kommer fra zone med samme status som 

dambruget. 

Omkring vandforsyningen er mange forhold ofte givne, men på relativt mange anlæg bruges der i dag ofte 

beskyttede vandforsyninger (bore-, dræn- eller kildevand) til enten hele eller dele af anlægget. 

På dette anlæg anvendes følgende vandforsyning(er): Kildevæld og returpumpning 

Opstrøms beliggende fiskeopdræt kan have stor betydning for smitte ind på anlægget. Der er i øjeblikket 

følgende antal fiskeopdræt opstrøms: 0   

Nedenstående er nævnt en række tiltag, der generelt imødegår eller begrænser smittespredningen ind på 

anlæggene. 

 

Smitte internt på anlægget 
Intern på anlægget reduceres smitte fra anlæg til anlæg. Specielt ønskes der at etablere smittebarriere 

mellem yngel og ældre fisk. Her skal der både være fokus på vandflow, men også pasningsrutiner og 

anvendelsen af udstyr er vigtig. Se nedenstående foranstaltninger. 

Smitte fra anlægget 
Smitte fra anlægget sker primært via fraførsel af æg/fisk, via vandet der løber fra anlægget og via udstyr, 

mandskab m.m.. 

Nedenstående er der nævnt forhold der forsøger at imødegå evt. smitte fra anlægget.  

 

Desinfektionsfaciliteter 
For at hindre smitte til og fra anlægget er der etableret følgende desinfektionsfaciliteter: 

 

Fodbad 

Der anvendes Virkon S i 1 % opløsning, skiftes regelmæssigt: 

• Fodbad er etableret ved indgang til anlæg + evt. følgende steder (indgang til 

klækkeri/yngelfacilitet): Klækkehus indenfor døren til  

 

Adskillelse af opdrætsenheder og evt. forarbejdning. 
1. Dette afsnit udfyldes såfremt der findes både yngel og videreopdræt på anlægget.  

Både yngel + videre opdræt:  Ja☒  Nej☐ 

Yngel er særlig følsomme overfor smitte fra ældre fisk. Derfor skal der etableres passende hygiejnebarriere 

mellem klækkeri /yngelanlæg og videreopdræt. 

På dette anlæg er der især fokus på følgende (vandforsyning, hånddesinfektion, fodbad, udstyr der 

anvendes i klækkeri/yngelopdræt, levering af foder, desinfektion af sorteringsudstyr): Kildevæld er 

overdækket for at minimere risiko for smitte fra dyr og fugle. Kildevandet ledes først til klækkehuset 

hvorefter det ledes videres til udendørs damme med de list større fisk. Når der er moderfisk i nederste 

afsnit recirkuleres dette vand ikke til øverste afsnit (for at undgå smitte).  

Der leveres kun tørfoder i tørre sække som ikke vurderes at yde smitte risiko. 

Sorteringsudstyr tørrer mindst 3 dage mellem sorteringer og vurderes derfor ikke at udgøre en smitterisiko. 

Ved indgang til klækkerum desinficeres fodtøj. 

Ved daglig pasning af fisk startes i klækkehus og afsluttes udendørs for at undgå at flytte smitte fra 

udendørs damme til yngel/klækkehuset.  

 



 

 

2. Dette afsnit udfyldes såfremt der findes forarbejdning sted på anlægget 

Både opdræt + forarbejdning opdræt:  Ja☐  Nej☒ 

Såfremt der finder forarbejdning sted skal opdræt og forarbejdningsområdet være rimeligt adskilt. På dette 

anlæg er der især fokus på (hånddesinfektion, fodbad, tøjskift m.m.): - 

 

Arbejdstøj + arbejdsfodtøj 
I forbindelse med det daglige arbejde på anlægget anvendes der udelukkende arbejdstøj og fodtøj der kun 

anvendes på det specifikke anlæg. Waders og støvler beregnet for den enkelte medarbejder står i 

klækkehusets kontor. Fodtøj tørrer mellem brug og desinficeres med  Virkon S i 1 % opløsning. 

 

Udstyr og opdrætsfaciliteter 
Som udgangspunkt anvendes der på anlægget udelukkende udstyr som ikke deles med andre anlæg. Skulle 

det undtagelsesvis ske at udstyr deles sker dette første efter følgende protokol: 

• Udstyret rengøres med højtryksrenser eller lignende (vand + sæbe + børste) 

• Udstyret desinficeres med Virkon S i 1 % opløsning 

Rengøring + desinfektionen foretages inden udstyret kommer ind på anlægsområdet. 

Al udstyr og faciliteter er som udgangspunkt fremstillet af materialer der kan rengøres og desinficeres. 

Afhængig af udstyret og faciliteten anvendes der primært følgende som smitteforebyggende tiltag: 

• På jordarealer: Hydratkalk (½ kg pr m2) anvendes som udtørring og pH-regulerende 

• På beton, stål, plastik og andre lignende faste overflader:  

o pH kontrol, typisk ved hjælp af lud eller saltsyre 

o Virkon S (1 % opløsning) 

Al udstyr bliver som udgangspunkt rengjort og desinficeret ved afslutning af hver produktionscyklus.  

Anlægget har følgende udstyr til rådighed til rengøring/desinfektion (f.eks. fodbade, rygsprøjte, 

højtryksrenser m.m.): Fodbad med Virkon S og der indkøbes en tryksprøjte til Virkon S. 

 

Besøgende 
Alle besøgende bliver kontrolleret. Såfremt de besøgende har været på andre akvakulturbrug eller kommer 

direkte fra arbejdsrelaterede- eller fritids aktiviteter i vandløb/havområder indenfor 48 timer skal: 

• Fodtøj enten skiftes eller desinficeres (fodbad med Virkon S) 

• Der bæres nyt eller rengjort/desinficeret beskyttelsesbeklædning som udleveres på 

akvakulturanlægget. 

 

Overvågning og anmeldepligt 
Opdrætteren er forpligtiget til: 

• At observere sundheden og adfærden blandt de dyr, som de er ansvarlige for. 

• At observere alle ændringer i de normale produktionsparametre, som kan give anledning til 

mistanke om, at ændringerne skyldes en listeopført sygdom eller en ny sygdom.  

• At være opmærksom på abnorm dødelighed og andre tegn på alvorlig sygdom hos dyr, som man er 

ansvarlig for.  



 

 

• At tilkalde en dyrlæge ved abnorm dødelighed og andre tegn på alvorlig sygdom eller markante fald 

i produktionen af ukendte årsager med henblik på yderligere undersøgelser, herunder 

prøveudtagning til laboratorieundersøgelse, når situationen kræver det. 

• At underrette den kompetente myndighed, hvis der er grund til mistanke om forekomst af en 

listeopført sygdom eller ny alvorlig sygdom. 

 

Døde dyr 
Døde dyr fjernes regelmæssigt fra anlægget. Drejer det sig om fiskeopdræt fjernes døde dyr dagligt. 

Dyrene samles i dertil egnede lukkede beholdere/tanke. 

Dødeligheden i de enkelte epidemiologiske enheder og andre sygdomsproblemer på 

akvakulturvirksomheden skal registreres og optegnes. 

Bortskaffes til biogas-anlæg eller andre anlæg godkendt til håndtering af kategori 2 materiale j.f. 

biproduktforordningen. 

Afhentning af de døde fisk sker på følgende måde, der reducerer risiko for smitte (beskrivelse af stedet 

hvor de døde fisk udleveres til transportøren af de døde fisk):  Døde fisk opbevares i en lukket nedgravet 

tank hvorfra de suges op i tankbil. Tanken er placeret udenfor indhegning til dambruget. 

 

Transport af akvakulturdyr til og fra anlægget 
Transportørens rengørings- og desinfektionsprocedure verificeres og noteres inden akvakulturdyrene på- 

eller aflæsses. Herudover registreres: 

• Det unikke godkendelses- eller registreringsnummer for oprindelsesakvakulturvirksomheden når 

der flyttes dyr til anlægget. 

Eller 

Det unikke godkendelses- eller registreringsnummer på bestemmelsesakvakulturvirksomhedens 

når der flyttes dyr fra anlægget. 

I DK er numrene en kombination af CVR+CHR. Gælder også ved flytning til lystfiskersøer eller 

slagterier.  

• Navn og adresse på transportører, der leverer akvatiske dyr til eller indsamler akvakulturdyr fra 

virksomheden. 

Kort beskrivelse af læssepladsen hvor der ikke må være mulighed for at spildt vand fra transportvognen 

løber til opdrættet: Fisk læsses på transport lastbil udenfor indhegning. 

 

Ved flytning af befrugtede æg til virksomheden 
Alle æg skal så vidt det er biologisk muligt desinficeres ved ankomst. Desinfektionen følger proceduren i 

bilag 1. 

 

Ansvar for biosikkerhedsplanen 
Følgende navngivne person er ansvarlig for gennemførelsen af virksomhedens biosikkerhedsplan, således 

at evt. øvrige personale rapporterer til vedkommende om biosikkerhedsanliggender: 

Ove Horn Pedersen og Per Frost Vedsted 

 



 

 

Prædatorkontrol 
Der er over og omkring de udendørs opdrætsfaciliteter etableret fuglenet i form af udspændte net eller 

tråde med en trådafstand på højst 25 cm. Afskærmningen dækker både over og ned langs alle sider af 

faciliteterne. 

Herud over kan der være etableret andre foranstaltninger f.eks. gaskanon, odderhegn, særskilt 

rottebekæmpelse m.m.. På dette anlæg er der igangsat følgende ekstra foranstaltninger: Oddersikring ved 

ved indhegning og elhegn. Rotter og mink bekæmpes når det er nødvendigt. 

 

Hygiejnestandard 
Anlægget holdes ryddeligt både udendørs og indendørs således at både intern/myndighedernes 

sundhedsovervågning kan foregå simpelt og let overskueligt.  

Affald fjernes løbende og opdrættet (damme, bassiner, kummer m.m. samt udstyr og bygninger) 

vedligeholdes løbende. 

 

Registrering generelt. 
Godkendte akvakulturbrug er forpligtiget til at registrere og optegne følgende løbende: 

• Arterne, kategorierne og mængden (antal, volumen eller vægt) af akvakulturdyr på virksomheden 

• Dødeligheden i de enkelte epidemiologiske enheder og andre sygdomsproblemer på 

akvakulturvirksomheden, alt efter hvad der er relevant for den pågældende produktionstype  

• Flytninger af akvakulturdyr og animalske produkter, der hidrører fra sådanne dyr, til og fra 

virksomheden med angivelse af følgende:  

o dyrenes oprindelses- eller bestemmelsessted 

o datoen for flytningerne 

o samt ovennævnte krav nævnt under ”Transport af akvakulturdyr til og fra anlægget” 

Eksempel på registreringsskema findes i bilag 2. 

• De dyresundhedscertifikater, der som papirdokumenter eller i elektronisk form skal ledsage 

akvakulturdyr, der ankommer til akvakulturvirksomheden 

• Biosikringsforanstaltninger, overvågning, behandlinger, undersøgelsesresultater og andre relevante 

oplysninger 

• Resultaterne af eventuelle påkrævede dyresundhedsbesøg fra myndighederne 

 

Optegnelserne skal føres og vedligeholdes i papir eller elektronisk form og føres på en sådan måde, at 

akvatiske dyrs oprindelses- og bestemmelsessted med sikkerhed kan spores. 

Virksomheden er forpligtiget til at stille dem til rådighed for den kompetente myndighed efter anmodning.  

Optegnelserne skal som udgangspunkt opbevares på den pågældende virksomhed, men kan dog alternativt 

opbevares på det kontor, hvorfra virksomheden administreres, når det fysisk ikke er muligt at opbevare 

dem på virksomheden. 

Virksomheden skal opbevare optegnelserne i et minimumstidsrum, der fastsættes af den kompetente 

myndighed, dog mindst tre år. 

 

 

Udarbejdet af: Per Frost Vedsted 13/9-2022 

 



 

 

Underskrift: Per Frost Vedsted 
 

Dato: 13/9-2022 



 

 

Bilag 1 
      Desinfektion af ørred-æg 

 
Formål 

Formålet med at desinficere ørredæg er at minimere eller fjerne risikoen for overførsel af 
sygdomme fra moderfisk-/opdrætsmiljøet til næste generation.  
Ikke alle virus, svampe og bakterier kan dog fjernes ved desinfektion, eksempelvis er det 
vist at BKD-bakterien og IPN-virus kan spredes vertikalt (fra moderfisk til æg) ved at 
ligge beskyttet inde i ægget, hvor desinfektionsvæsken ikke når ind. Desinfektion vil dog 

inaktivere langt hovedparten af de sygdomsfremkaldende organismer, der ligger på 
overfladen af æg og dermed nedsætte smittepresset også for IPN og BKD. Der er 
undersøgelser der har sandsynliggjort, at korrekt desinfektion også hindrer YDS-
bakterien i at blive overført fra moderfisk til afkommet.  
 

Hvornår 
Ørredæg kan desinficeres på tre stadier. Som grønæg, under hærdning, og/eller som 
øjenæg. Desinfektion udelukkende på øjenægs-stadiet er det mest anvendte, fordi dette 
foretages når æggene er mest robuste og sker på det tidspunkt, hvor æggene oftest flyttes 
mellem anlæg.  Desinfektion af øjenæg bør foretages senest 2-3 dage før forventet 
påbegyndt klækning.  

Det er i dag et lovkrav, at alle øjenæg skal desinficeres inden forsendelse til andre 
akvakulturbrug.  
Man bør dog så vidt muligt desinficere øjenæggene igen ved modtagelsen på det nye 
anlæg. Hermed mindsker man risikoen for smittespredning i forbindelse med 
transporten. 
Øjenægs-desinfektion kan med fordel kombineres med desinfektion på grønægs-stadiet. 
Udføres desinfektion af grønæg korrekt er denne form for desinfektion relativ ufarlig for 
æggene.  
Desinfektion under hærdningen anvendes eks. i USA i forbindelse med IHN-forebyggelse. 
Denne form for desinfektion kommer dybere ind i ægget og dræber dermed potentielt 
flere uønskede mikroorganismer. Desinfektion under hærdning er dog mere risikabel for 

æggene end de andre desinfektionsmetoder og kan nedsætte klækkeprocenten væsentlig. 
 

Hvilket middel 

Der anvendes typisk iodophor-produkter, som indeholder såkaldte polyvinyl-pyrrolidon-
iod komplekser, med en aktiv iod-koncentration på 1 %. Eksempelvis produktet Buffodine. 
Andre former for iod-desinfektions-produkter kan skade æggene og bør aldrig anvendes. 



 

 

Hvor 
Dette afhænger af systemet. Såfremt man har egne moderfisk og har egne æg til 
inkubation, er det vigtig at gøre sig bevidst om, at der bør være en tydelig barriere 
mellem ikke-desinficerede og desinficerede æg. Har man eks. specielle klækkeområder 
bør der kun være desinficerede øjenæg i dette område. Vand fra ikke-desinficerede æg må 
aldrig løbe videre til desinficerede æg. 
Såfremt man modtager øjenæg fra andre anlæg, bør øjenæggene altid desinficeres ved 
modtagelsen (eks i garage/forrum eller lign.) inden overførsel til klækkefaciliteterne. 

Procedure 
Overhold altid dosis og desinfektions-tider anvist på produktets indlægs-seddel/etikette.  

Husk at være opmærksom på en enstrenget arbejdsgang således at overførsel af bakterier, 
parasitter og virus via hænder, tøj og redskaber undgås.  
Det er optimalt at anvende forskelligt personale ved samtidig anvendelse af både ren og 
uren afdeling. Hvis personalet skal arbejde i begge afdelinger skal der være strikte 
forholdsregler inklusiv skift af arbejdstøj, fodtøj og håndvask i desinficerende sæbe. 
Proceduren for desinfektion af grønæg og øjenæg er forskellige. Ved desinfektion af 

grønæg er det eksempelvis helt afgørende, at der i forbindelse med desinfektions-
proceduren anvendes rent fysiologisk saltvand (0,9 % salt). 
På de følgende sider er angivet en vejledning der passer til desinfektion med anvendelse 

af produktet Buffodine. Proceduren vil også kunne bruges til andre iodophor-produkter, 
som indeholder polyvinyl-pyrrolidon-iod komplekser, men følg altid den til produktet 

tilknyttet anbefalet dosering og tider. Anvendelse af iodophor-produkter kræver, at pH 
under desinfektionen hverken er for lav eller for høj. pH skal holdes mellem pH 6,5 - 8,0. 
I stedet for at måle hver gang, kan korrekt pH sikres ved at tilsætte en buffer i form af 1 
teskefuld bagepulver (natriumbikarbonat) pr 10 liter vand. 
 

HUSK 
Æg-desinfektion er den billigste form for forsikring mod sygdomme. 

Brug den! 

  



 

 

 
Desinfektion af øjenæg 

 
Udstyr / materialer: 
• Øjenæg senest 2-3 dage før forventet klækning 
• Desinfektionsmiddel med iodophor: Eks. Buffodine 
• Rent vand. Borevand eller gerne vandet som æggene skal klækkes i. 
• Vandtemperaturen bør være den samme som æggene har (3-10 ˚C) 
• Bagepulver (natriumbikarbonat) 
• Målebæger 

• Ur 
• Termometer  
• Baljer eller kar 
• Ren plast grydeske til omrøring 
• Rene desinficeret klækkebakker. 
 
Procedure: 
Urent område: 

• Vandet kommes i baljen. Der skal bruges én del desinfektionsopløsning til én del 
æg. Altså ca. 10 liter vand pr 100.000 æg. 

• Der tilsættes 100 ml Buffodine pr. 10 l vand. 

• Tjek æg og vandtemperaturen. Temperaturerne skal være tilnærmelsesvis ens. Er 
dette ikke tilfældet skal æggene tempereres inden desinfektion (maks. 1 grad 
temperaturstigning per kvarter). 

• Der tilsættes 1 tsk. bagepulver pr 10 liter vand.  
• Den færdige desinfektionsopløsning bør max henstå nogle få timer 
• Æggene overføres til desinfektionsopløsningen. 

• Alle æg skal være dækket af desinfektionsopløsningen under hele 
desinfektionsperioden. 

• Æggene henstår i 10 minutter i opløsningen. Der omrøres et par gange under 
desinfektionen.  

• Dræn desinfektionsopløsningen fra, evt. via si som også er desinficeret i 

desinfektionsopløsningen. 
• Skyl evt. æggene 4-5 gange i rent klækkevand (iod-rester er giftigt for evt. fisk 

nedenstrøms og for bakterier i biofilter) 
Rent område: 

• Æggene overføres til rene klækkebakker og bringes ind i klækkeområdet. 
 



 

 



 

 

  

Flytninger af dyr til opdrættet 
Dato Hvor kommer dyrene fra? 

Navn + adresse 
Det unikke godkendelses- eller 
registreringsnummer for 
oprindelsesakvakulturvirksomheden 

Mængder Transportørens navn og 
adresse 

Tjek af transportørens 
rengørings- og 
desinfektionsprocedure 
(sæt kryds) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

 

 

Flytninger af dyr fra opdrættet 
Dato Hvor flyttes dyrene til? 

Navn + adresse 
Det unikke godkendelses- eller 
registreringsnummer for 
modtagerakvakulturvirksomheden 
eller navn på eksportør 

Mængder Transportørens navn og 
adresse 

Tjek af transportørens 
rengørings- og 
desinfektionsprocedure 
(sæt kryds) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      


