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Instruktion - Vattenbruk 2016 
 

1 ALLMÄN INFORMATION 
Vi ber er att kontrollera förtryckta uppgifter. Skulle något vara felaktigt ber vi er att ändra detta.  
Om företaget har upphört eller är vilande, var vänlig ange detta. 
 
Verksamhetens art under 2016 
- Ange verksamhetens inriktning (inriktningar) för aktuell odling. 
 
- Med blötdjur avses här blåmusslor och ostron. Om verksamheten omfattar odling av alger, skall uppgifter 
lämnas även om detta. 
 
 
 
Uppgifter om matfisk, kräftdjur eller blötdjur 
 
Vid odlingar i flera kommuner eller flera sjöar/vattendrag redovisas detta på olika blanketter. 
 
- Investeringar inom matfiskverksamhet under föregående år. Kostnad för reparation/underhåll skall inte ingå. 
 
- Arbetsinsatsen skall här endast avse personer och timmar inom matfiskverksamheten. Den avser egen 
arbetsinsats, andra stadigvarande sysselsatta samt tillfälligt sysselsatta. 
 
- Med produktion avses vad som under föregående år tagits ut ur matfiskodlingen av konsumtionsfärdig fisk m.m. 
Fisk som hållits kvar i odling, dvs. förts över till nästa produktionsår, skall inte inräknas. Vikten anges som 
”slaktad vikt”, dvs. vikten av den urtagna fisken med huvud. 
 
I producerad mängd musslor skall endast inräknas vad som visat sig vara användbart för konsumtionsändamål. 
Vikten anges som ”våt vikt”, dvs. vikten av nyskördade musslor med skal. Om skörden uppmätts i volymmått 
görs en omräkning till vikt, varvid 1 liter musslor beräknas väga 0,6 kg. 
 
- Den fakturerade försäljningen (exkl. moms) av föregående års matfiskproduktion (med tillägg för 
direktförsäljning i minut samt beräknat värde av egna uttag). 
 
- Förekomsten av rymningar inom svenskt vattenbruk bedöms vara ringa. För att kunna belägga detta önskas 
information om bedömt antal rymlingar per art inom matfiskproduktionen. 
 
Uppgifter om sättfisk och sättkräftor 
 
Vid odlingar i flera kommuner eller flera sjöar/vattendrag redovisas detta på olika blanketter. 
 
- Investeringar inom matfiskverksamhet under undersökningsåret. Kostnad för reparation/underhåll skall inte ingå. 
 
- Arbetsinsatsen skall här endast avse personer och timmar inom sättfiskverksamheten. Den avser egen 
arbetsinsats, andra stadigvarande sysselsatta samt tillfälligt sysselsatta. 
 
- Med produktion av sättfisk (sättkräftor) avses vad som under föregående år levererats utanför 
matfiskproduktionen. Fisk som hållits kvar i odling, dvs. förts över till nästa produktionsår,  skall inte inräknas. 
 
- Den fakturerade försäljningen (exkl. moms) av föregående års produktion av sättfisk (sättkräftor). 
 
- Förekomsten av rymningar inom svenskt vattenbruk bedöms vara ringa. För att kunna belägga detta önskas 
information om bedömt antal rymlingar per art inom sättfiskproduktionen. 
 
 
 
 
 
 



Uppgifter om rom och yngel 
 
- Län och kommun för odlingen av rom och/eller yngel skall anges här.  
 
Vid odlingar i flera kommuner redovisas detta på olika blanketter. 
 
- Investeringar inom rom/yngelverksamhet under föregående år.  Kostnad för reparation/underhåll skall inte ingå. 
 
- Arbetsinsatsen skall här endast avse personer och timmar inom rom/yngelverksamheten. Den avser egen 
arbetsinsats, andra stadigvarande sysselsatta samt tillfälligt sysselsatta. 
 
- Med produktion av rom och/eller yngel avses vad som under föregående år tagits ur odlingen. Det som hållits 
kvar i odling skall inte inräknas. 
 
- Den fakturerade försäljningen (exkl. moms) av föregående års produktion av rom och/eller yngel. 
 
 
 
Vem skall lämna uppgifter på blanketten? 
- Rörelseidkare som bedriver odling av matfisk, kräftdjur, blötdjur (musslor och ostron) eller alger 
- Rörelseidkare som bedriver odling av sättfisk eller sättkräftor 
- Rörelseidkare som bedriver odling av rom och/eller yngel 
Med odling avses uppfödning under kontrollerade former, vanligen i kombination med utfodring. 
 
Om ett och samma vattenbruksföretag drivs av två eller flera personer gemensamt skall en av delägarna lämna 
statistikuppgifter för hela företaget. Detta gäller även om flera delägare erhållit blanketter. Delägare som inte 
lämnar uppgifter ombeds anteckna uppgiftslämnarens namn på blanketten. 
 
 
 
 


