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Fisk skal også ha’ det godt
Folk, der kører med fisk, skal også lære, hvordan man kører forsvarligt rundt med de 

skællede skabninger. 

Det startede som en fejl i EU, som 
i 2004 vedtog Transportforordnin-
gen, der trådte i kraft i starten af 
2007. Den omhandler alle hvirvel-
dyr, idet man troede, at transport af 
fisk på den måde var undtaget for 
reglerne. 

– Vi har moret os meget over 
reglerne i transportforordningen, 
der blandt andet siger, at dyrene 
skal have adgang til rigelige mæng-
der vand og skridsikre gulve! Men 
vi er faktisk glade for, at fisk er 
blevet en del af regelsættet, siger 
dyrlæge i Dansk Akvakultur, Niels 
Henrik Henriksen. 

Glæden skyldes, at brancheor-
ganisationen har den opfattelse, at 
danske fisketransportører i forvejen 
er gode til at tage hensyn til fiske-
nes velfærd. 

– Det er stadig uklart, om fisk 

niels Henrik Henriksen, 
dansk akvakultur
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kan føle smerte, men vi mener, 
at man bør lade tvivlen komme 
fisk en til gode, og vi har da også 
oplevet stor interesse for det kur-
sus, vi tilbyder transportørerne, 
siger dyrlægen med speciale i 
fisk. 

Kolossal interesse
Det vurderes, at der hvert år trans-
porteres godt 50.000 tons levende 
fisk rundt på de danske veje. De 
fleste transporteres mellem akva-
kulturbrugene, men også transport 
til slagteri og mere end 5.000 årlige 
transporter af fisk ud af landet, kal-
der på uddannelse af chaufførerne. 

– Der findes mellem 30 og 40 
professionelle fiskevognmænd. Men 
opdrætterne kører også selv, og skal 
derfor også på kursus, fortæller 
Niels Henrik Henriksen.

Han er med til at arrangere de 
en-dages kurser, som Dansk Akva-
kultur har fået lov at afholde for 
fiskefolket. 

– Vi syntes, det virkede som 
spild af tid, at vognmænd, der kun 
transporter fisk, skulle trækkes 
igennem et tre-dages kursus om, 
hvordan man transporter geder, 
svin, køer og andre pattedyr, og 
derfor søgte vi om lov til at holde 
kurset. På det første kursus ople-
vede vi en kolossal interesse med 
130 kursusdeltagere, hvor vi havde 
regnet med mellem 20 og 30, siger 
dyrlægen. 

Træk i halen
Derfor afholder Dansk Akvakultur 
endnu et kursus 4. marts for lige at 
få de sidste fisketransportører med 
’på vognen’. 

– Vores erfaring fra sidste kursus 
viser os, at deltagerne af sig selv la-
ver kurset om til en stor erfa-gruppe, 
hvor folk lærer af hinanden. Og så 
giver det os samtidig lejlighed til at 
snakke om de nye anbefalinger om 
fiskevelfærd fra Europarådet, siger 
Niels Henrik Henriksen. 

Dansk Akvakultur forventer, at 
anbefalingerne snart bliver til gæl-
dende lov, og glæder sig over, at der 
er taget initiativ til forbedringer af 
fiskenes velfærd. 

– Det er dog lidt spøjst, at der 
er anbefalinger, der siger, at akva-
kulturbrugere ikke må løfte fisk 
i halen, når man tænker på den 
måde, fisk indfanges på havet og 
ved lystfiskeri. Men det er under 
alle omstændigheder positivt, at der 
tages stilling til fiskenes velfærd, 
slutter dyrlægen. 
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