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Produktionsdata

To forskellige databaser: 
• Akvakulturstatistikken under Fiskeristyrelsen
• Regnskabsstatistikken under Danmarks Statistik.

Akvakulturstatistikken:
• data indsamlet via lovpligtige årlige indberetninger 

fra akvakulturbrugerne til Fiskeristyrelsen

Regnskabsstatistikken:
• frivillige indberetninger via akvakulturbrugerenes 

tilknyttede revisorer.

Produktionsopgørelser kan variere. Generelt set 
anvendes oftest data fra Regnskabsstatistikken da disse 
data kan korreleres til økonomiske data.



Produktionsdata



Antibiotika
Vetstat



Hjælpestoffer



Konklusioner
Produktion

• Omlægningen af den danske ørredproduktion fra 
traditionelle jorddambrug til forskellige former for recirkule-
ring (RAS) begynder at tage fart i 2004/2005 i forbindelse 
med den officielle modeldambrugs forsøgsordning. 

• I årene frem til 2008-2009 omlægger mange af de dengang 
største jorddambrug til enten model 1 eller model 3 anlæg. 

• I 2009 udgør produktionen (ørred) i modeldambrugene 
allerede ca. 25 % af den totale danske fiskeproduktion i 
ferskvand

• Siden da er både mængden og andelen af fisk der laves i 
recirkulering blot steget yderligere. Vi nærmer os snart 60 
% af den totale ferskvandsproduktion.



Konklusioner
Dødelighed

• Relativ lav dødelighed 2009-2015:          
ca 4 % af produceret biomasse på de nye 
modeldambrug. 

• Dødeligheden stiger i årene 2015-2019 på 
alle anlæg, men især i model 3 hvor 
dødeligheden i årene ligger helt op til 
mellem 6 – 11 % af produceret biomasse.

• Model 1 dambrugene ligger i samme 
periode med 3-7 % dødelighed hvilket kun 
er svagt over det som opleves i 
traditionelle jorddambrug.



Konklusion 
Medicin

• Siden 2014 har mængden af anvendt 
antibiotika per kg produceret fisk generelt 
været faldende på danske 
ferskvandsdambrug. 

• Dette samtidig med at produktionen både 
totalt set og specifikt i recirkulerede anlæg 
har været stigende. Der er således intet 
der tyder på at behovet for antibiotika 
stiger ved overgang til recirkulering.



Konklusion 
Hjælpestoffer

• Forbruget at hjælpestoffer er derimod 
stigende generelt set i erhvervet. 

• Specielt forbruget af formalin er relativt 
højt i modeldambrugene sammenlignet 
med andre anlæg. 

• Dette skyldes behov for større 
forebyggelse af parasitter og bakterier i 
vandet generelt.


