
 

 

   

  

  

 

 
Vejledning til indberetning af flere akvakulturanlæg på ét skema 

 
 
Er du ejer af flere anlæg af samme anlægstype, hvor der er samdrift, kan du søge om dispensation til 
samlet indberetning. 
 
Ansøgning om dispensation skal være modtaget i Fiskeristyrelsen, IT- & Datakontoret, Nyropsgade 
30, 1780 København V (mail@fiskeristyrelsen.dk), senest d. 20. februar i indberetningsåret, dvs. 9 
(til 10) dage inden indberetningsfristen. 
 
 
Forudsætninger for dispensation: 
Før end du kan ansøge om dispensation skal følgende være opfyldt: 

• Anlæggene drives i fælles drift med ét fælles regnskab (samme CVR-nr) 
• Det er ikke muligt at opgøre til- og fraførsler af opdrætsarter for de enkelte anlæg 
• Anlæggene skal være af samme anlægstype 
• Anlæggene skal have samme økologiske status 
• Der anvendes samme vandtype i produktionen 
• Der produceres samme arter 
• Anlæggene ligger på land 
• De producerede arter må ikke være toskallede bløddyr (dvs. muslinger og østers). 

 
 
Ansøgningen skal indeholde: 

• Navn, adresse og telefonnummer på ejer og eventuel forpagter af anlæggene 
• Anlægsnavn, anlægsnr. (=dambrugsnummer), adresse, anlægstype, økologisk status, 

produktionsvand og opdrætsart(er) for hovedanlæg og de underanlæg der ønskes 
indberettet på indberetningen for hovedanlægget 

• Begrundelse for hvorfor der ikke kan indberettes separat 
• Ansøgers underskrift og kontaktoplysninger  

 
 
Har du brug for mere hjælp? 
Gav denne vejledning, ikke den hjælp du havde brug for, er du velkommen til at kontakte Sidsel B. 
Meier kontaktes på tlf. nr. 72 18 59 18, sbme@fiskeristyrelsen.dk eller Julia L. Bendiksen på tlf. 72 

18 56 27, jub@fiskeristyrelsen.dk 
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