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Vejledning vedr. ansøgning om godkendelse af dambrug som IHN-frit 
kompartment jf. 2020/689 art. 73  
 

Virksomheder kan ansøge om at blive et kompartment, jf. EU Forordning 2020/689 artikel 73 samt EU 

Forordning 2020/2002 artikel 11 

Ansøgningens indhold: 

Beskrivelse Lovgivning 

Geografisk beliggenhed af kompartmentet (længde- og breddegrad, kort over 

kompartmentet og beskrivelse af kompartmentets indretning1) 

For. 2020/689, art. 

47, stk. 2, litra c 

Procedure ved mistanke om smitsom sygdom i kompartmentet For. 2016/429, art. 

18, stk. 1 

Virksomhedens måldyrebestand2, samt beskrivelse af fortegnelser For. 2020/689, art. 4 

samt 2016/429, art. 

186 

Virksomhedens beskrivelse af procedure for transport og flytning af fisk, 

herunder: 

For. 2016/429, bl.a. 

art. 186, 192 og 197 

- Beskriv procedurer til overholdelse af dyresundhedsmæssige krav3 ved 

flytninger af fisk 

- Beskriv procedurer for certificering ved flytninger af fisk/yngel 

- Fortegnelser over flytninger af akvakulturdyr og animalske produkter 
heraf indenfor de seneste 2 år 

For. 2016/429, art. 
186 

o Beskriv hvorledes sporbarhed af den relevante bestand af fisk / 
yngel sikres 

For. 2020/689, art. 

73, stk. 1, litra a, nr. 

vi og Vejledning om 

sporbarhed – 

fødevarer især afsnit 

5.4 samt 2016/429 

art. 186 

Beskrivelse af nødvendige biosikringsforanstaltninger, herunder bl.a.: For. 2016/429, art. 

10, samt For. 

2020/691, bilag I 
- Fysiske: 

o Indelukning, indhegning, tagdækning, net 

                                                           
1 Herunder, om der er mere end én virksomhed i kompartmentet. 
2 Opdrættede dyr af listeopførte arter for VHS og IHN er angivet i: Bilag til gennemførselsforordning 2018/1882. 
3 ”Dyresundhedsmæssige krav”: Krav om beskyttelse, forebyggelse og bekæmpelse af dyresygdomme. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0689&from=DA#d1e4289-211-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0689&from=DA#d1e4289-211-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=DA#d1e4338-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=DA#d1e4338-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0689&from=DA#d1e1528-211-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=DA#d1e14042-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=DA#d1e14042-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=DA#d1e14042-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=DA#d1e14042-1-1
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Vejledning%20om%20sporbarhed%20-%20f%C3%B8devarer%202017.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Vejledning%20om%20sporbarhed%20-%20f%C3%B8devarer%202017.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Vejledning%20om%20sporbarhed%20-%20f%C3%B8devarer%202017.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=DA#d1e3714-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=DA#d1e3714-1-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0691&from=DA#d1e32-364-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0691&from=DA#d1e32-364-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1621337578992&uri=CELEX%3A32018R1882
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Beskrivelse Lovgivning 

o Rengøring, desinfektion og bekæmpelse af rovdyr, fugle og 

gnavere 

o Vandtilførsel og –fraførsel 

o Naturlige eller kunstige barrierer for omkringliggende vandløb, 

som hindrer akvatiske dyr i at komme ind på eller forlade den 

pågældende virksomhed, herunder foranstaltninger mod 

oversvømmelse eller indtrængning af vand fra omkringliggende 

vandløb 

- Håndteringsforanstaltninger: 

o Procedurer for hvordan dyr, produkter, køretøjer og personer 

(både personale og besøgende) kommer ind og ud af 

virksomheden, herunder desinfektionsfaciliteter og 

hygiejnebarrierer (inkl. arbejdstøj) 

o Procedurer for anvendelse, rengøring og desinfektion af udstyr 

o Betingelser for flytning af fisk /yngel på virksomheden baseret 

på de involverede risici4 

o Betingelser for indførsel af dyr eller produkter på 

virksomheden 

o Karantæne, isolation eller adskillelse af nyligt indførte eller 

syge dyr 

o Et system til sikker bortskaffelse af døde dyr og andre 

animalske biprodukter 

 

Beskriv om kompartmentet er afhængigt af omkringliggende naturlige 

vandområders sundhedsstatus: 

For. 2020/689, art. 

73, stk. 2, litra b 

- Uafhængigt  

- Afhængigt af omkringliggende vandområders sundhedsstatus, men 

effektiv sygdomsspecifik adskillelse fra modtagelige arter i andre 

bestande af dyr: 

o Beskriv virksomhedens geografiske placering i kompartmentet 

(hvis relevant) og arten af vandforsyning 

 

                                                           
4 Hvilke biosikringsforanstaltninger er der foretaget, for at mindske risikoen for smitte, når der flyttes fisk i 
kompartmentet. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0689&from=DA#d1e6105-211-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0689&from=DA#d1e6105-211-1
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Beskrivelse Lovgivning 

o Angiv sundhedsstatus for andre akvakulturvirksomheder i 

vandsystemet5 

 Angiv afstand og beliggenhed i forhold til 

kompartmentet – fugleflugtslinje og via vand 

 Angiv produktionsmængde, -metode og kilden til deres 

dyr 

o Forekomst og talrighed af vildtlevende akvatiske dyr af 

relevante listeopførte2 arter i vandsystemet og deres 

sundhedsstatus 

 Angiv, om de er vandrende eller ej 

 Sandsynligheden for, at de kommer ind i 

kompartmentet 

o Beskriv de generelle hydrologiske forhold i vandsystemet6  

- OBS: Enhver ændring i disse faktorer og foranstaltninger for at 

begrænse risici skal straks meddeles til EU. Oplysninger herom skal 

derfor straks indsendes til 11@fvst.dk 

For virksomheder i ikke-IHN-fri zone (2021/620):  

- Beskriv de sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger, der er foretaget i 

kompartmentet 

For. 2020/689, art. 

73, stk. 1, litra a, nr. 

iv 

 

                                                           
5 Alle akvakulturvirksomheder kan slås op i CHR-registeret: chr.fvst.dk 
6 Beskrivelse af å-systemet 

mailto:11@fvst.dk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0689&from=DA#d1e6105-211-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0689&from=DA#d1e6105-211-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0689&from=DA#d1e6105-211-1
https://chr.fvst.dk/chri/faces/frontpage

