13. juli 2022

Transportørens ansvar ved flytning af fisk
Med ikrafttrædelsen af den nye Dyresundhedslov i 2021 er kravene blevet skærpet til hvilke veterinære
forpligtigelser transportører af opdrætsfisk har herunder hvilke oplysninger, som skal registreres og opbevares
hver gang man flytter akvakulturdyr.
Reglerne følger primært den nye Dyresundhedslov 429/2016 samt de dertil knyttede Forordninger 691/2020 og
990/2020.
Reglerne gælder alle der flytter opdrætsfisk, også når man transporterer egne fisk mellem anlæg.
Sekretariatet har nedenstående forsøgt at samle de væsentligste Dyresundhedslovsregler.
Vi gør dog opmærksom på, at der udover disse generelle regler også findes flere særregler. Det er til enhver tid
transportørens forpligtigelse at kende til reglerne. Læs evt. mere om transport af fisk på Dansk Akvakulturs
hjemmeside.
Grundliggende krav1
Transportører skal træffe passende foranstaltninger til at sikre, at flytning af akvatiske dyr ikke bringer
sundhedsstatussen på bestemmelsesstedet i fare for så vidt angår:
a) listeopførte sygdomme (EHN, VHS, IHN, Infektion med HPR-deleteret infektiøs lakseanæmi-virus)2
b) nye sygdomme.
Transportører må kun flytte akvatiske dyr ind på en akvakulturvirksomhed eller med henblik på konsum eller
sætte dem ud i naturen, hvis de pågældende dyr opfylder følgende betingelser:
a) Dyrene, bortset fra vildtlevende akvatiske dyr, kommer fra virksomheder, som er registreret af den eller
godkendt af den kompetente myndighed.
Operatører skal træffe alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at akvatiske dyr, efter at de har forladt deres
oprindelsessted, sendes direkte til det endelige bestemmelsessted.
Der må kun flyttes akvatiske dyr fra en akvakulturvirksomhed eller fra naturen til en andet akvakultur-virksomhed
eller udsætte dem i naturen, hvis de pågældende dyr:
a) ikke udviser sygdomssymptomer og
b) hidrører fra en akvakulturvirksomhed eller et miljø, hvor der ikke er abnorm dødelighed af ukendte
årsager.
Supplerende grundliggende krav3.
Transportører, skal sikre, at akvatiske dyr:
a) pålæsses og transporteres i vand, der ikke ændrer deres sundhedsstatus
b) ikke, fra de pålæsses, til de ankommer til bestemmelsesstedet, transporteres i det samme vand eller den
samme container som akvatiske dyr med en lavere sundhedsstatus.
c) transportmidler og containere er konstrueret og fremstillet på en sådan måde, at der på effektiv vis kan
udføres rengøring og desinfektion mellem sendinger med henblik på ikke at bringe de akvatiske dyrs
sundhedsstatus i fare under transport
d) containeren, hvis der ikke er tale om en engangscontainer, eller fartøjet samt andet transportudstyr
rengøres og desinficeres mellem sendinger.
e) den påkrævede rengøring og desinfektion udføres i overensstemmelse med en protokol, der er godkendt
af den kompetente myndighed på oprindelsesstedet, og som skal indeholde nærmere oplysninger om,
hvor og hvornår rengøringen og desinfektionen skal finde sted, og hvilken type desinfektionsmidler der
skal anvendes.
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Almindelige forpligtelser for operatører for så vidt angår krav vedrørende udskiftning og udledning af vand
under transport af akvatiske dyr.4
Transportører, skal sikre, at udskiftning af vand, såfremt der er behov herfor, kun finder sted:
a) ved landtransport: på vandudskiftningssteder, hvor udskiftningen ikke ændrer sundhedsstatussen for de
akvatiske dyr, der transporteres, eller for dyr, der befinder sig på bestemmelsesstedet eller er undervejs
til bestemmelsesstedet
b) ved transport med brøndbåd: i en afstand af mindst 10 km fra enhver akvakulturvirksomhed, der måtte
befinde sig på ruten fra pålæsningsstedet til bestemmelsesstedet.
Transportører, skal sikre, at udskiftning af vand, jf. stk. 1, ikke finder sted i områder, der er omfattet af
flytningsrestriktioner eller hasteforanstaltninger.
Operatørers forpligtelser for så vidt angår særlige transport- og mærkningskrav vedrørende transportmidler og
containere, som akvatiske dyr transporteres i.5
Transportører, af sendinger af akvatiske dyr, der ledsages af et dyresundhedscertifikat, skal sikre, at de
transportmidler eller containere, som de pågældende akvatiske dyr transporteres i, er identificeret ved hjælp af
en læselig etiket, som skal:
a) være anbragt på et synligt sted på containeren eller transportmidlet, alt efter hvad der er praktisk muligt
b) indeholde de oplysninger, der er nødvendige for tydeligt at forbinde sendingen med
dyresundhedscertifikatet.
Uanset litra b), kan etiketten, hvis der er tale om transport med brøndbåd, erstattes af en angivelse i
skibets manifest, som indeholder de oplysninger, der er nødvendige for tydeligt at forbinde sendingen
med det omhandlede dyresundhedscertifikat.

Registreringer.
Følgende skal registreres og opbevares på papir eller i elektronisk form i tre år.
Oplysningerne skal følge dyrene under transporten6:
• De arter, kategorier og den mængde (antal, volumen eller vægt) af akvatiske dyr, som de transporterer.
• Dødeligheden blandt de pågældende akvakulturdyr og vildtlevende akvatiske dyr under transporten.
• De akvakulturvirksomheder og sygdomsbekæmpelsesvirksomheder for akvatiske fødevarer, hvor
transportmidlerne har været.
• Eventuel udskiftning af vand under transporten med angivelse af, hvor det nye vand er kommet fra, og af
steder, hvor der er sket udtømning af vand.
• Rengøring og desinfektion af transportmidlerne.
Ud over disse basisoplysninger skal transportører af akvatiske dyr registrere og opbevare følgende oplysninger for
hvert transportmiddel, der anvendes til flytning af akvatiske dyr7:
• Nummeret på transportmidlets nummerplade i tilfælde af landtransport, dets IMOskibsidentifikationsnummer i tilfælde af søtransport eller et andet identifikationsmiddel, som entydigt
identificerer ethvert andet transportmiddel, der anvendes til transport af akvatiske dyr.
• Datoer og klokkeslæt for pålæsning af akvatiske dyr på oprindelsesakvakulturvirksomheden
eller - levestedet.
• Navn, adresse og entydigt registreringsnummer eller godkendelsesnummer (FVST accepterer CHRnummer) for hver besøgt akvakulturvirksomhed.
• Beliggenheden af hvert levested, hvorfra der er indsamlet vildtlevende akvatiske dyr.
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•
•
•

Datoer og klokkeslæt for aflæsning af akvatiske dyr på bestemmelsesakvakulturvirksomheden
eller - levestedet.
Datoer, klokkeslæt og steder for eventuel udskiftning af vand.
Referencenumre på de dokumenter, der ledsager sendingerne af akvatiske dyr.

Model for transportdokumentet findes på Dansk Akvakulturs hjemmeside. Link

Flytning af levende æg/fisk til andet EU-land eller tredje-land
Her træder en lang række specielle regler i kraft.
Alle sendinger skal som udgangspunkt ledsages af enten et officielt udstedt certifikat eller en personlig erklæring.
Der skal bruges certifikat i følgende tilfælde8:
• Når de pågældende opdrætsfisk er af listeopførte arter for en eller flere listeopførte sygdomme9, og
dyrene skal føres ind i en EU-medlemsstat eller i en zone eller et kompartment, som er erklæret
sygdomsfri(t) eller som er omfattet af et udryddelsesprogram for en af de omhandlede listeopførte
sygdomme.
• Når der flyttes levende dyr fra anlæg/områder, der er underlagt flytterestriktioner eller
hasteforanstaltninger.
• Når der flyttes dyr til tredjeland.
Transportøren skal som udgangspunkt træffe alle fornødne foranstaltninger til at sikre, at
dyresundhedscertifikatet ledsager akvakulturdyrene fra deres oprindelsessted til deres endelige
bestemmelsessted.
Krav om EU-certifikater udløser automatisk krav om levende syn på afsendelsesanlægget.10 Normalt indenfor 72
timer før fisken flyttes. For levende æg dog indenfor 4 uger.
Personlige erklæringer anvendes kun når der ved flytning til andet EU-medlemsland ikke er krav om certifikat11.
Personlige erklæringer udfyldes af den ansvarlige for fiskeopdrættet. En personlig erklæring skal indeholde
oplysninger, hvor fiskene kommer fra, hvor de skal hen m.m..12 Erklæringen skal følge fiskene og afleveres hos
modtageren af fiskene.
Model for personlige erklæringer findes på Dansk Akvakulturs hjemmeside. Link.
Eksport/udførsel af levende dyr til EU eller 3. land skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen. Ved krav om syn
af dyrene benyttes Fødevarestyrelsen Eksportportal.
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