
 

 

   

 

Fødevarestyrelsen skal have kendskab til 

alle lystfiskesøer i Danmark i tilfælde af 

udbrud af alvorlig smitsom sygdom hos 

arter af fisk, som holdes både i lystfisker-

søer og på dam- og havbrug. 

Danmark fri for alvorlig fiskesygdom 

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med 

dambrugserhvervet udryddet sygdommen 

Egtvedsyge (VHS) i Danmark. Danmark har 

ellers i mange år været plaget af Egtvedsyge 

hos laksefisk. Sygdommen har haft stor 

betydning for dambrugserhvervet og har kostet 

de ramte dambrug store tab.  

I november 2013 fik Danmark, som det første 

land i Europa, EU-status som fri for Egtvedsyge.   

For at forhindre spredning af alvorlige 

sygdomme hos laksefisk er det vigtigt, at ejere 

af lystfiskesøer kender reglerne for flytning af 

fisk i forhold til fiskenes art og fiskesøens 

sundhedsstatus. 

 

 

 

Veterinære lovkrav for lystfiskersøer 



 

 
Lovkrav 

 

• Lystfiskersøer skal være registeret i det 

centrale husdyrbrugsregister,  

CHR-registeret. 

 

• Fisk i lystfiskersøer må ikke fodres.  

 

• Den ansvarlige for en lystfiskersø skal 

dokumentere, når fisk modtages. 

Dokumentationen skal indeholde:  

- Dato for modtagelse 

- Samlet vægt på de modtagne fisk 

- Den gennemsnitlige størrelse på de 

modtagne fisk 

- Art 

- Leverandør 

- Hvor fiskene stammer fra 

 

• Fortegnelserne skal gemmes i 5 år. 

 

• En lystfiskersø må kun modtage fisk, som 

har samme eller højere sundhedsstatus som 

lystfiskersøen. 

 

• Personer, der importerer fisk fra udlandet, 

skal registreres som importør. 

 

• Fisk fra udlandet skal ledsages af et 

sundhedsdokument, som skal opbevares i 5 

år. 

 

 Status for fiskesygdomme i Danmark 

Hele Danmark - både land og havområde:  

Sygdomsfri (kategori I) for IHN, Infektiøs 

Hæmatopoetisk Nekrose og for ISA, Infektiøs 

Lakseanæmi. 

  

Hele det danske landområde: 

Sygdomsfri (kategori I) for VHS, Egtvedsyge. 

 

Havområderne omkring Danmark: 

Udefineret (kategori III) for VHS, Egtvedsyge. 

Hele Danmark: 

Sygdomsfri (kategori I) for SVC, forårsviræmi 

hos karpefisk. 

 

 

 

Kategorisering efter sundhedsstatus 

 

 Kategori Sundhedsstatus  
Kan 
indføre 
fisk fra 

I Sygdomsfri 
Kun 
kategori I 

II 

Overvågningsprogram 
mhp. at opnå 

sygdomsfrihed 

Kun 
kategori I 

III 

Udefineret (ikke 
kendskab til forekomst 
af sygdom, men ikke 

deltager i 

overvågningsprogram 
mhp. at opnå 
sygdomsfrihed)  

Kategori I, 

II og III  

IV Bekæmpelsesprogram  
Kun 
kategori I 

V Inficeret  
Alle 
kategorier  

 

 

Læs mere 

om sundhedsstatus, kategorisering og 

lovgivning på www.fødevarestyrelsen.dk: 

Forside > Dyr > Dyresundhed- og sygdomme > 

Akvakultur – smittespredning.  
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