Fiskodling

Välj referensperiod. Om verksamheten har tillfälligt varit nerlagd, välj ”Inga uppgifter som behöver
rapportera denna rapporteringsperiod” och där efter välj ”Klar att skickas”.
Uppgifter om anläggningen
Fyll i informationen om antalet bassänger samt den totala ytan.




Antal bassänger (st.) (största möjliga antal i bruk under odlingsperioden)
Bassängernas volym (m3)
Bassängernas areal (m2)

Välj typ av anläggning






Odling i nätkasse
Genomströmningsanläggning, konstgjord bassäng
Genomströmningsanläggning på land
Odling med recirkulerande vatten
Odling med naturligt foder

Uppgifter om verksamheten
Ange antalet odlingsdagar under rapporteringsperioden.
Välj det mest sannolika alternativet för nästa års verksamhet:




Verksamheten på anläggningen fortgår som tidigare
Verksamheten på anläggningen läggs ned tillfälligt
Verksamheten på anläggningen läggs ned permanent

Välj det förverkligade övervakningsalternativet.
Odlade fiskarter
Välj fiskarten och fyll i procentandelen av hela fiskodlingen. Om det har odlats flera
fiskarter välj ”+mer” och fyll i procentandelen.
Fiskodling
Fyll i informationen i det allokerade utrymmet
Fiskreserv för odling i början av året (kg)
Ny fisk som kommit till anläggningen under året/odlingsperioden
Fisk som avlägsnats från anläggningen under året - rensad (kg)
Fisk som avlägsnats från anläggningen under året - flyttats levande (kg)
Fisk som dött under året (kg)
Fisk vid anläggningen i slutet av året (kg)
Ökning under året (kg)
Avlägsnad slammängd (m3)
Fosfor P i det avlägsnade slammet (om tillgänglig information)
Kväve N i det avlägsnade slammet (om tillgänglig information)
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Uppgifter om det foder som använts
Fyll i informationen om det foder som använts (torrfoder-Östersjöfoder,
läkemedelsfoder, torrfoder-annat)




Foder P-%
Foder N-%
Mängd av foder som använts (kg)

Övervakning av läkemedel (Naturresursinstitutet)
Användningen av kommersiella och andra läkemedel under odlingsperioden.
Informationen skickas till Naturresursinstitutet. Fyll i namnet på det kommersiella
fodret med läkemedel och läkemedlets namn. Fyll i mängden av foder (kg) samt
andelen av läkemedel i fodret (g/kg).
Användning av andra läkemedel
Fyll i mängden av läkemedlet i rutan.
Välj användning av läkemedel i rullgardinsmenyn, fyll i namnet på läkemedlet och
välj mängden av läkemedlet (g/kg):





Egen blandning av foder med läkemedel
Andra läkemedel
vacciner
bedövningsmedel, andelen i fodret (g/kg)

När rapporten är färdig välj ”klar att skickas”.
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