1(3)

ÅRSRAPPORT
2013-12-16

NYHET!
Årsrapport för året 2013
Du har i din hand Jordbruksverkets första årsrapport för dig att fylla i.
Informationen som du fyller i rapporten är kontaktuppgifter till respektive
vattenbruksanläggning samt information om produktionsåret 2013. Alla
uppgifter som du lämnar kommer att registreras i Jordbruksverkets centrala
vattenbruksregister (CVR).
En årsrapport fylls i för respektive anläggning. Är du ansvarig för flera
anläggningar så är det viktigt att du är noggrann med att hålla isär de olika
rapporterna.
Årsrapporten ska skickas in till Jordbruksverket senast den 31 januari 2014 till
Jordbruksverket, enheten för häst, fjäderfä och vilt, 551 82 Jönköping.
Vad används informationen till?
Jordbruksverket är skyldig att hålla uppdaterade uppgifter om svenska
vattenbruk i ett register. Vi behöver också uppdaterade uppgifter om varje
vattenbruksanläggning för att kunna göra en korrekt riskbedömning av
verksamheten.
Varför ska vattenbruksanläggningarna riskbedömas?
Den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad. Det betyder att antalet kontroller
beror på anläggningens risk att få in eller sprida sjukdomar. Riskbedömningen
som görs på Jordbruksverket baseras på uppgifterna som du lämnar i den här
årsrapporten. Genom att arbeta förebyggande med smittskydd och med
djurvälfärd kan varje djurägare påverka vilken riskklass man hamnar i och på så
sätt antalet kontroller man får.
Hur fyller jag i årsrapporten?
Längst upp på årsrapporten hittar du information om vattenbruksföretaget. Du
kan ändra dessa uppgifter genom att stryka de förtryckta uppgifterna och fylla i
de rätta uppgifterna under de befintliga. Det är viktigt att du skriver tydligt då
samtliga rapporter hanteras manuellt. Årsrapporten är sedan uppdelad i 4 delar;
A, B, C och D som du ska fylla i. Glöm inte att skriva under rapporten innan du
skickar in den.
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A. Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifterna gäller respektive anläggning. I den vänstra kolumnen
hittar du de uppgifter som är registrerade hos oss. I den högra kolumnen kan
du fylla i rätt uppgifter om de till vänster inte stämmer eller om du vill lägga
till kontaktuppgifter. Stryk över de uppgifter som inte stämmer.
B. Information om vattenbruksanläggningens vattenhantering
Under punkten B fyller du i hur den huvudsakliga vattenhanteringen går till.
Inkommande och utgående vatten till en vattenbruksanläggning kan bära med
sig smittor. Beroende på vad vattnet kommer ifrån, hur det hanteras och vart
det släpps kan det innebära olika risker. Vatten som tas direkt från ett
vattenområde eller släpps direkt till recipient kan vara behandlat eller
obehandlat. För att räknas som ett behandlat vatten ska en avdödande teknik
användas så som; kemisk rening, biologisk rening, UV- eller ozonfilter m.fl.
Det räcker alltså inte med ett filter som separerar bort organiskt material från
vattnet.
C. 2013 års produktion
Här fyller du i information om produktionsåret 2013. Punkten C är uppdelad
i 6 olika delar.
I de första två delarna som rör produktionsinriktning och odlingsform kan du
välja flera alternativ.
I nästa del (del 3) ska du fylla i vilka arter du har hållit på anläggningen.
Varje art har en egen kod som du hittar här under. Vid respektive art ska du
fylla i mängden levererade, utsatta eller slaktade djur i ton (1000kg) under
året. Du ska alltså INTE fylla i vikten på djuren du har på anläggningen i
slutet på året.
Kod
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Art
Kod Art
Abborre
12 Havsöring
Ål
13 Kanadaröding
Am bäckröding 14 Karp
Bäckröding
15 Kräfta
Blåmussla
16 Kröding
Bröding
17 Lax
Fjällröding
18 Lokal öringstam
Flodkräfta
19 Macrobrachium
Gädda
20 Musslor
Gös
21 Öring
Harr
22 Ostron

Kod
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Art
Piggvar
Regnbåge
Röding
RödingHybrid
Signalkräfta
Sik
Spegelkarp
Splejk
Torsk
Tropisk fiskart
Vänneåöring

Jordbruksverket

2013-12-16

I de tre sista delarna under punkt C kan du endast välja ett alternativ. Den
första delen handlar om vilka sjukdomar som djuren du håller är mottagliga
för. Är du osäker på vilka sjukdomar som är anmälningspliktiga och vilka
som är listade inom EU kan du hitta information om detta i jordbruksverkets
föreskrifter om anmälningspliktiga djursjukdomar och smittämnen och i
kommissionens direktiv 2006/88/EG om djurhälsokrav. Båda dokumenten
hittar du på vår webbplats, www.jordbruksverket.se.
Den näst sista delen rör slakt och beredning. I det fall då du har slakt
och/eller beredning på din anläggning och uppströms i samma vattensystem
så ska du endast fylla i den sista rutan.
Antalet leverantörer under 2013 anger du i den sista delen av punkten C.
Både leverantörer av rom/mjölke och levande fisk, blötdjur och kräftdjur ska
räknas med.
D. 2013 års förflyttning av djur och transporter
Varje förflyttning av levande djur innebär risker för att få in och sprida
smittor. Förflyttningar från och till samma vattenområde innebär mindre
risker än leveranser till andra länder exempelvis. Även själva transporten kan
innebära risker.
Är flera alternativ aktuella för din verksamhet under punkten D ska du välja
det alternativ som innebär störst risk.
E. Glöm inte att skriva under!

Har du frågor rörande årsrapporten och hur du ska fylla i den så är du välkommen att
höra av dig till enheten för häst, fjäderfä och vilt, hastfjadervilt@jordbruksverket.se
eller till vår kundtjänst på tel. 0771-223 223.
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