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Generelle anlægsoplysninger* 

Anlægsnr. CVR-nr. (eller CPR-nr).  Driftstatuskodea 

    

Anlægsnavn  Dato for evt. statusskift 

   

Adresse  P-nr. 

   

Postnr. By  CHR-nr. 

    

Kommune   Dyrlægepraksisnr. 

   

Telefonnr. E-mail  Regnskabsafslutning (dato) 

    
 

Drives anlægget i fælles drift med andre anlæg, med ét fælles regnskab? (sæt X) 
Ja  Nej  

 

Samlede antal anlæg der er omfattet af denne indberetning   

Øvrige anlæg der er omfattet af denne indberetning 

Flere anlæg kan kun indberettes på samme skema, efter tilladelse fra NaturErhvervstyrelsen! 

 

 Anlægsnr. Anlægsnavn Driftstatuskode Dato for 
statusskift 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

aDriftstatuskoder 

A = i drift  I = ikke i drift (kun hvis anlægget har været inaktivt hele 
produktionsåret)  

X = nedlagt 

                                                
* Vejledning for hjælp til udfyldelse af skemaet kan hentes her: 

http://lbst.dk/fiskeri/akvakultur/aarlig-akvakulturindberetning/  

http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Fiskeri/Akvakultur/Akva_aarsindberetning/Vejledning.pdf
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Personoplysninger 

Kontaktoplysninger på person eller virksomhed som ejer anlægget 

(Næste års skema sendes til denne adresse, hvis ikke andet er anført) 

Person- eller virksomhedsnavn CVR (eller CPR-nr.) Telefon 1 

   

Adresse Telefon 2 

  

Postnr. By E-mail 

   
 

Kontaktoplysninger på eventuel kontaktperson, forpagter eller ny ejer  

 

 

Kontaktperson   Forpagter  Ny ejer   

Navn CPR eller CVR-nr. Telefon 1 

   

Adresse Telefon 2 

  

Postnr. By E-mail 

   
 

 

Brev vedr. næste års indberetning skal ikke sendes ejer, men til adressen ovenfor (sæt x)  

Kontaktoplysninger på eventuel revisor 

Person- eller virksomhedsnavn Telefonnr. 

  
 

Beskæftigede (antal) Kan anføres med en decimal, f.eks. hvis en person arbejder på flere anlæg med separate 

indberetninger. 

 
Ejer, familie, frivilligt arbejde Lønnede ansatte 

Mænd Kvinder Mænd Kvinder 

Fuldtidsbeskæftigede     

Deltidsbeskæftigede     

Sæsonbeskæftigede     
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Produktionsmæssige anlægsoplysninger 

Anlægstype (sæt ét x) * 

 

Ferskvandsdambrug  Modeldambrug type I  Modeldambrug type III  

Havbrug  Recirkuleret anlæg  Indpumpningsanlæg  

Muslinge-/Østersanlæg  Anden akvakultur (beskriv)  

 
 
 

Er anlægget godkendt som økologisk akvakulturbrug? Ja  Nej  

 

Vandtype (sæt x)* Ferskvand  Saltvand   Brakvand  Kølevand  

 

Opdrætsarter 

Anfør samtlige opdrætsarter der indgik i anlæggets produktion i 2012. 

 
 

 Art  Art 

1.  5.  

2.  6.  

3.  7.  

4.  8.  

 

Produktionsenheder* 

Angiv antallet af de enkelte typer produktionsenheder der anvendes, samt tilhørende volumen/areal 

Fiske- og 
skaldyrsproduktion 

Antal enheder 
Totale areal (m2)  

af enheder 
Totale volumen (m3)  

af enheder 

Damme    

Kanaler    

Tanke/kummer/kar    

Bure    

Indhegninger    
 

 

Muslinge-
/østersproduktion 

Antal enheder  
Totale areal (m2)  

med bløddyrsproduktion 

Over bunden   

På bunden   
 

Andre produktionsenheder 

Anfør anden produktionsenhed Antal enheder 
Totale areal (m2)  

af enheder 
Totale volumen (m2)  

af enheder 

    
 

                                                
* Vejledning kan hentes her: http://lbst.dk/fiskeri/akvakultur/aarlig-akvakulturindberetning/ 

http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Fiskeri/Akvakultur/Akva_aarsindberetning/Vejledning.pdf
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Produktionsoplysninger  

Årets tilførsel af opdrætsarter til anlægget  

Indberet separat for hver kombination af art, størrelse og oprindelse. 
Samlet købspris skal angives. 

Art 
Størrelses-

kodeb 

Oprindelses-
kodec Mængde i kg 

Mængde i styk 
(kun størrelse 2b) 

Samlet købspris  
(kr. eks. moms) 

      

       

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 
 

b Størrelseskoder c Oprindelseskoder 

1: Større individer (end yngel og ungfisk) og andet – fx tang 

2: Yngel og ungfisk (juvenile) som anvendes vil videre opdræt eller 
er indsamlet i naturen 

A: Fra andet akvakulturanlæg  
I: Intern overførsel (ml. forskellige 

anlæg med samme CVR-nr.) 

N: Indsamlet i naturen 

Andet: skal beskrives med ord 
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Produktionsoplysninger  

Årets fraførsel af opdrætsarter fra anlægget  

Indberet separat for hver kombination af art, størrelse og anvendelse. 
Samlet salgspris skal angives. 

Art 
Størrelses-

koded 

Anvendelses-

kodee Mængde i kg 
Mængde i styk 

(kun størrelse 2d) 

Samlet salgspris 

(kr. eks. moms) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

d Størrelseskoder e Anvendelseskoder 

1: Større individer (end yngel og ungfisk) og andet – fx tang 

2: Yngel og ungfisk (juvenile) som anvendes vil videre opdræt 

eller udsætning i naturen  

9: Rogn (til konsum) 

A: Til andet akvakulturanlæg  

E: Levende eksport  

H: Til dansk havbrug  

I: Intern overførsel  

K: Konsum   

N: Udsat i naturen  

P: Put & take/Lystfiskeri 

X: Døde, kasserede og undslupne (værdi skal 

ikke oplyses) 

Andet: skal beskrives med ord 



Indberetningsskema for akvakultur 2017 Fiskeristyrelsen 

 side 6 af 8 

 

 

Produktionsoplysninger (levende æg) 

Tilførsler  

Indberet separat for hver kombination af art og anvendelse. Samlet købspris skal angives. 

Art Oprindelseskodef Mængde  
(1000 stk.) 

Samlet købspris  
(kr. eks. moms) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Fraførsler 

Indberet separat for hver kombination af art og anvendelse. Samlet salgspris skal angives. 

 

Art Anvendelseskodef Mængde  
(1000 stk.) 

Samlet salgspris  
(kr. eks. moms) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

f Oprindelses- og anvendelseskoder 

A: Til/fra andet akvakulturanlæg  

E: Levende eksport  

I: Intern overførsel 

N: Indsamlet/Udsat i naturen  

X: Døde, kasserede og undslupne  

    (værdi skal ikke oplyses) 

Andet: skal beskrives med ord 
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Bestandsopgørelse 

Nuværende bestand  

Bestand pr. 31. 12. 2017 opgøres for hver art. 

Art Levende æg (1000 stk.) Yngel og ungfisk (kg) 
Større individer og 

andet (kg) 

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Sidste års bestand  

Bestand pr. 31. 12. 2016 opgøres for hver art. 

Art Levende æg (1000 stk.) Yngel og ungfisk (kg) 
Større individer og 

andet (kg) 
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Bemærkninger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

       /       - 2018   

Dato Navn (med blokbogstaver) Underskrift 

 
 

 


