
 

 

 
Dansk Akvakultur repræsenterer det samlede opdrætserhverv for fisk, skaldyr og tang. Med en eksport på ca. 1,5 mia. kr. bidrager vores medlemmer positivt 

til dansk økonomi og beskæftigelse – primært i landdistrikterne. Vores målsætning er at fremme bæredygtig vækst og produktion af gode og sunde 

akvakulturprodukter. Det gør vi ved at sikre bedre rammevilkår og synliggøre akvakulturerhvervets værdi for samfundet. 
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Transportkursus, fisk 
 
 

Til dem som transporterer fisk udover 65 km. 
 
I medfør af Transportforordningen (1/2005/EF) og bekendtgørelse nr. 1471/2015 er det 
påkrævet at alle personer skal gennemføre et kursus, hvis man i økonomisk øjemed transportere 
fisk ud over 65 km.  
Kravet som har været gældende siden 1. januar 2008, gælder dog ikke transport af fisk i sikrede 
containere, som ikke er en del af køretøjet f.eks. lukkede flamingokasser. 
 
Dansk Akvakultur afholder kursus med fokus på fisk ca. en gang årlig. Næste kursus afholdes 

 

Tirsdag d. 14. marts 2023, kl. 9.00 – 17.00 
 
Efter gennemført kursus vil kursusdeltagerne få udleveret eller tilsendt et certifikat, der 
kvalificerer til kørsel med fisk i Danmark og i det øvrige EU. 
 
Kursus foregår denne gang:   
   

Agro Food Park 15, 8200 Århus N 
mødelokale 9 

 
 
Tilmelding er bindende og skal foregå senest tirsdag d. 7/3 2023 til niels@danskakvakultur.dk  
Anvend venligst vedlagte tilmeldingsblanket. 
 
Prisen pr. deltager er kr. 2.000,- for medlemmer af Dansk Akvakultur og 2.500,- for ikke-
medlemmer. 
 

Der er denne gang plads til maximalt 20 kursister. Først til mølle-princippet. 
 
 
Venlig hilsen 
Dansk Akvakultur 
 

 
Niels Henrik Henriksen 
Dyrlæge 

Programmet ses på næste side  

mailto:niels@danskakvakultur.dk


 
 
 

Program for transportkursus, tirsdag d. 14/3 2023 
 

 

 
09.00 – 09.15  Velkomst, inkl. kaffe/te 

Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur 
 
09.15 – 10.00 Regel- og lovgrundlag 

Gennemgang af den relevante lovgivning, herunder de aktuelle afsnit i 
Transportforordningen + diverse bekendtgørelser 
Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur   
     

10.00 – 10.20 Optagelse af ilt + udskillelse af affaldsstoffer 
Hvordan fungerer gællerne og fiskens respiration 
Alfred Jokumsen, biolog DTU Aqua 

  
10.20 – 10.45   Fiskevelfærd, smerte + stress 

Kan fisk føle/opfatte smerte. Stress hvordan påvirker dette fisken og hvordan undgås det. 
Artsforskelle. 

 Alfred Jokumsen, biolog DTU Aqua  
 
10.45 – 11.15   Fiskevelfærd, regler 

Orientering om nationale og internationale lovgivninger og anbefalinger. 
Niels Henrik Henriksen, dyrlæge Dansk Akvakultur 

    
11.15 – 11.25 Pause 
 
11.25 – 12.30 Planlægning, transporten, nødprocedurer og desinfektion. 

Gennemgang af sanitære regler, transporten, dokumenter ombord, vandskifte, 
læssepladser, nødaflivning osv..  

 Rita Fjellvik Djuve, dyrlæge Fødevarestyrelsen, VeterinærafdelingSyd 
 
12.30 – 13.15 Frokost 
   
13.15 – 15.00   Kontrollen + kørehviletidsbestemmelser 
 Hvem og hvordan. 
 Svend Otto Pedersen, konsulent/sagsbehandler køre- og hviletids sager 
 
15.00 – 15.15   Pause + kaffe/te 
 
15.15 – 16.00   Transportegnethed herunder fokus på gælleproblemer 

Hvornår er fisken egnet til transport? Hvordan ser raske / syge fisk ud? Normal / unormal 
adfærd. Er der forskel på arterne? Gælleproblemer under transporten herunder 
korrigerende handlinger. 
Thomas Clausen, praktiserende fiskedyrlæge 

 
16.00 – 16.30   Iltning + afgasning af vand. Teori + praktiske erfaringer 

Jens Jensen, Transportør, Freia Forellen 
 
16.30 – 16.45  Praktisk iltstyring, Erfaringer fra udlandet 
 Henrik Levy, OxyGuard 
 
16.45 – 17.00   Diskussion + afrunding 


