
 
 

DTU Aqua 
Institut for 
Akvatiske Ressourcer 

Vejlsøvej 39 
8600 Silkeborg 

Tlf..   35 88 33 00  
Dir.   35 88 31 34 
Fax   35 88 33 33 

tik@aqua.dtu.dk 
www.aqua.dtu.dk 

 

 

25. marts 2020 

Journal nr. 19/1037165 

AK/tika 

 

 

C
VR

-n
r. 

D
K 

30
 0

6 
09

 4
6 

 

Miljø- og Fødevareministeriet 
Nyropsgade 30 
1780 København V 
 
Att. Nis Christensen 

Miljø- og Fødevareministeriet, Departementet har i mail af den 17. marts 2020 
anmodet DTU Aqua om en samlet besvarelse af de spørgsmål, som Jens Bur-
sell fremfører i sin artikel, der findes her: https://fiskogfri.dk/dtu-aquas-soe-
haandbog-tre-millioner-for-dyr/ 
 
 
Indledning 
Indledningsvis skal det nævnes, at Fisk & Fri/Jens Bursell siden februar 2019 har 
stillet en lang række spørgsmål til DTU Aqua og søgt og fået aktindsigt i det tilgæn-
gelige materiale om regnskabet for arbejdet med Søhåndbogen. Det drejer sig om 
to aktindsigter og derudover har der været stillet en lang række af spørgsmål, hvoraf 
DTU Aqua har besvaret dem, det har været praktisk muligt og juridisk lovligt at be-
svare. Fra februar 2019 til september 2019 har mailkorrespondancen frem og tilbage 
mellem DTU og Fisk & Fri/Jens Bursell udgjort flere end 50 mails. DTU’s juridiske 
afdeling har bidraget til besvarelserne. Det er ikke alt, man kan og må svare på, 
f.eks. personfølsomme oplysninger. Når man ser på den korrespondance der har 
været, kan vi ikke genkende udsagnet i artiklen ”Desværre er vi blevet mødt med en 
mur af tavshed”. DTU har svaret på alt, hvad vi må og kan svare på. I løbet af det 
seneste års tid har DTU haft et samlet tidsforbrug på 2-3 måneder på at lave besva-
relser og aktindsigter, der vedrører Fisk & Fri/Jens Bursell. 
 
DTU Aqua har undersøgt muligheden at fået afprøvet holdbarheden af Fisk & Fri’s 
journalistiske metoder ved pressenævnet. Men da Fisk & Fri ikke er tilmeldt Presse-
nævnet, er dette desværre ikke en mulighed. 
 
Projekt Søhåndbogen startede i 2011 efter ønske fra §7-udvalget. Ligesom i Fiske-
plejens øvrige forskningsprojekter er der et væsentligt element af rådgivning og for-
midling af forskningsresultater til myndigheder og interessenter såvel som videnska-
belig publicering, i henhold til fiskerilovens § 61 (https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=208281). DTU Aquas tidsregistrering sker på projekt-
niveau og det opgøres ikke, om tiden f.eks. går til rådgivning, udarbejdelse af popu-
lærvidenskabelige samt videnskabelige artikler eller forberedelse til relevante viden-
skabelige konferencer. DTU Aquas kontering af drift sker ligeledes på projektniveau 

https://fiskogfri.dk/dtu-aquas-soehaandbog-tre-millioner-for-dyr/
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og ikke underprojektniveau. I den henseende følger DTU Aqua regnskabsreglerne 
for staten som DTU er underlagt jfr. Universitetsloven § 28 https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/r0710.aspx?id=198434. Desuden har DTU Aqua fulgt Fiskeristyrel-
sens krav til regnskabsaflæggelse for anvendelsen af Fiskeplejemidlerne. Endelig 
kan nævnes at Handleplanerne for Fiskeplejen, som Søhåndbogen er en del af, 
samt de årlige statusrapporter for Fiskeplejen, er godkendt af Fødevareministeriet 
og §7-Udvalget. 
  
En lang række af spørgsmålene, stillet af Fisk & Fri/Jens Bursell neden for, går på 
tidsforbrug og drift i forbindelse med delopgaver lavet på Søhåndbogs-projektet. 
Denne information findes ikke, jf. ovenstående. DTU Aqua har flere gange i løbet af 
det seneste år informeret Fisk & Fri/Jens Bursell om dette. 
 
Fisk & Fri/Jens Bursell stiller i alt otte overordnede spørgsmål og en lang række 
underspørgsmål i ovennævnte artikel. I det omfang, hvor det har været muligt, er 
spørgsmålene besvaret herunder: 
 
 
1 – Hvad kan teksten til Søhåndbogen have kostet? 
På baggrund af en forespørgsel fra Fisk & Fri til Lektor Peter Rask Møller, KU, om 
udgifter i forbindelse med at lave Atlas Over danske Ferskvandsfisk, er der en en-
hedspris på produktionen af ét ord på 10 kr. DTU Aqua har været i telefonisk kontakt 
med Peter Rask Møller d. 24. marts 2020. Peter Rask Møller oplyser, at finansiering 
fra Aage V. Jensens fonde ikke var tilstrækkelig til at dække hele KUs bidrag til Atlas 
Over danske Ferskvandsfisk, men at KUs selvfinansiering i den forbindelse ikke er 
opgjort. 
 
I forhold til udarbejdelsen af bogen Atlas Over Danske Ferskvandsfisk, kan der i 
øvrigt suppleres med, at tre medarbejdere fra DTU Aqua bidrog til udarbejdelsen 
med i alt 14 kapitler, alle som 1. forfatter. Bevillingen bag projektet, der kom fra Aage 
V. Jensens fonde, kunne på ingen måde dække hele det tidsforbrug, som DTU 
Aquas medarbejdere havde i den forbindelse. Den øvrige tid, som medarbejderne 
havde, blev dels internt finansieret af DTU Aqua, og var dels timer ud over normal 
arbejdstid (37 timer per uge). Disse timer fremgår ingen steder, da medarbejdere 
under den videnskabelige stillingsstruktur de facto ikke har højeste arbejdstid.  
 
Ovennævnte beregningsmetode lægger Fisk & Fri til grund for at Søhåndbo-
gen burde have kostet 245.400 kroner at producere og kommer desuden frem til at 
prisen måske burde have været helt nede på omkring 200.000 kroner fordi ”Søhånd-
bogen sandsynligvis har været betragteligt lettere at skrive (end Atlas over danske 
ferskvandsfisk, red.)”.  
 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=198434
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DTU Aqua er ikke bekendt med, at der skulle være valide metoder til at beregne 
standard enhedspriser på at producere ord. Ideen om en sådan tilgang virker i bed-
ste fald absurd (med udgangspunkt i denne metode, vil dette notat have kostet 
34.350 kr. at producere). Derudover er grundlaget fejlagtigt (Både KU og DTU Aqua 
har brugt mere tid på opgaven end opgivet). 
 
Da Atlas over danske ferskvandsfisk nu er anvendt, som målestok for hvad Søhånd-
bogen burde have kostet, er et væsentligt forhold, at mens Atlas Over Danske Fersk-
vandsfisk i vejledende udsalgspris koster kr. 399.- (et beløb, der i øvrigt udelukkende 
tilfalder KU), så er Søhåndbogen gratis tilgængelig for enhver, som måtte være in-
teresseret, på www.fiskepleje.dk. 
 
 
2 – Hvad kan undersøgelsen af Esrum Søs rovfisk have kostet? 
Her gøres der en række udokumenterede antagelser i forhold til, hvad det bør koste 
at producere videnskabelige publikationer. Beregningerne er lavet i forhold til, at der 
er udarbejdet én publikation (Jansen et al., 2013. Voluntary angler logbooks reveal 
long-term changes in a lentic pike, Esox lucius, population), samtidig med at den 
anden relevante publikation negligeres og udelades af regnestykket (Skov et al., 
2017. 62 years of population dynamics of European perch (Perca fluviatilis) in a 
mesotrophic lake tracked using angler diaries: The role of commercial fishing, pre-
dation and temperature). Ud over de to videnskabelige artikler nævnt over for, er der 
lavet fem peer reviewed bogkapitler alle publiseret i 2018 under Søhåndbogen. 
Disse kan sidestilles med de to peer reviewed videnskabelige artikler: 
 

• Jacobsen, L. & J. Engström-Öst, 2018. 3. Coping with the environment; Veg-
etation, Turbidity and Abiotics. I: Skov, C. & P. A: Nilsson (red.). Biology and 
Ecology of Pike. CRC Press, pp 32-61. Bogkapitel. 

• Guillerault, N., D. Hühn, J. Cucherousset, R. Arlinghaus & C. Skov, 2018. 9. 
Stocking for pike population enhancement. I: Skov, C. & P. A: Nilsson (red.). 
Biology and Ecology of Pike. CRC Press, pp 215-247. Bogkapitel. 

• Skov, C., 2018. 11. Pike stocking for lake restoration. I: Skov, C. & P. A: 
Nilsson (red.). Biology and Ecology of Pike. CRC Press, pp 269-287. Bog-
kapitel. 

• Skov, C. & P. A. Nilsson, 2018. 1. Preface; introduction to pike and this book. 
I: Skov, C. & P. A: Nilsson (red.). Biology and Ecology of Pike. CRC Press, 
pp 1-8. Bogkapitel. 

• Skov, C., M. Lucas & L. Jacobsen, 2018. 5. Spatial Ecology. I: Skov, C. & 
P. A: Nilsson (red.). Biology and Ecology of Pike. CRC Press, pp 83-122. 
Bogkapitel. 

Skulle man nu følge Fisk & Fri/Jens Bursell logik burde dette have kostet 3 x 5 = 15 
måneders arbejde for en fuldtidsforsker. I 2018 var udgiften til løntimer på Søhånd-
bogen 790,7 timer, svarende til 6 måneders løn til en seniorforsker. DTU Aqua skulle 

http://www.fiskepleje.dk/
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altså have arbejdet 9 måneder gratis i 2018 samtidig med udgivelse af 9 andre pub-
likationer og tidsforbrug til rådgivning og forsøgsvirksomhed. Dette regnestykket vi-
ser med al ønskelig tydelighed, at antagelserne og metoden ikke er valid.  
 
Metoden beror desuden på en række udokumenterede antagelser, der efter DTU 
Aquas bedste overbevisning er forkerte. Eksempelvis tages der udgangspunkt i, at 
en ph.d.-studerende skal producere fire videnskabeligt publicerede artikler på to år. 
Dette er der intet formelt krav om og argumentet er tilsyneladende opfundet til lejlig-
heden. Desuden antages det, at en videnskabelig publikation svarer til tre måneders 
arbejde for en forsker. Denne antagelse findes der, så vidt vides, intet belæg for og 
DTU Aqua finder antagelsen useriøs – det giver ikke megen mening at sættes en-
hedstider på produktion af publikationer – der er meget stor variation på, hvor lang 
tid det tager at producere én publikation. Det afhænger f.eks. af publikationstype og 
de forskere, som udfører arbejdet. I forhold til de nævnte artikler indgår desuden 
flere forfattere.  
 
Under hovedspørgsmålet stilles der en række underspørgsmål: 

1. Hvad har DTU Aqua officielt opgivet i regnskabet af brugte timer på denne 
publikation? Eftersom DTU Aqua vedlægger den som dokumentation for ar-
bejde udført under Søhåndbogen, må timeforbruget jo være noteret og bog-
ført, for at den kan bidrage til den samlede regning, man sender til Fiske-
tegnsløserne? 

2. Vi har bedt om aktindsigt for at klarlægge de reelle udgifter ved Søhåndbog-
sprojektet. Men – hvis man ønsker at give et retvisende billede af de faktiske 
udgifter ved projektet, hvorfor vælger man så fra DTU Aquas side ikke at 
oplyse om, at hovedparten af projektet faktisk er udført gratis af en person 
fra et andet institut i sin fritid, hvorved det selvfølgelig ikke samtidig kan bog-
føres som en udgift til afholdt timeløn, når der reelt set ikke har været en 
udgift? 

3. Hvilke materiale- og driftsomkostninger, som ikke er timelønsrelateret, har 
der været til denne del af projektet – og med hvilke beløb fordeler posterne 
sig? 
 

Ad 1. DTU Aqua overholder regnskabsreglerne for staten. Dette indebærer bl.a. at 
der ikke tidsregistreres på underopgaveniveau i forbindelse med et projekt (se i øv-
rigt Indledning). 
 
DTU Aqua har tidligere svaret Jens Bursell i mail af 22. maj 2019: 
”Herudover aflægger DTU regnskab for de opgaver til Fiskeristyrelsen der henvises 
til det tidligere fremsendte regnskab for projekt 38826. Dette regnskab udarbejdes  i 
henhold til regnskabsreglerne for staten som DTU er underlagt jfr. Universitetsloven 
§ 28 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=198434. Regnskaberne 
revideres endeligt af Rigsrevisionen. DTU har herudover en såkaldt Intern Revision, 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=198434
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Ernst og Young, der sikrer, at regnskabsreglerne er overholdt, se f.eks. DTU’s års-
rapporter  https://www.dtu.dk/Om-DTU/strategi_aarsrapporter_mv/Aarsrapporter”.  
Ad 2. Se DTU Aquas svar oven for i det indledende svar under ”2 – Hvad kan un-
dersøgelsen af Esrum Søs rovfisk have kostet?”. 
Ad 3. Se Ad 1. 
 
 
3 – Hvad kan de øvrige artikler have kostet? 
I indledningen står der: ”I perioden 2011-2015 har DTU Aqua – tilsyneladende uden 
at nogen har modsagt dem – valgt at køre betalingen for en række sø-relaterede 
artikler ind over projektet Søhåndbogen ”  
 
Udsagnet er besynderligt, og argumentationen er igen cirkulær. Søhåndbogen be-
står jo netop bl.a. af sø-relaterede artikler. Som nævnt i Indledningen er projektet 
iværksat efter ønske fra §7-udvalget. Dette indebar bl.a. at DTU Aqua definerede 
opgaven, hvilket vi har gjort, og dette er godkendt af Fødevareministeriet og §7-
udvalgtet.  
 
I indledningen gøres der derefter en antagelser i forhold til hvad det har taget at 
producere de øvrige artikler: ”I alt kommer vi frem til, at disse artikler sandsynligvis 
har taget cirka 90 timer at producere”. Fisk & Fri linker her til en liste med 23 artikler. 
 
DTU Aqua har i forbindelse med Søhåndbogen i perioden 2011 – 2018 produceret 
84 artikler. Den fuldstændige liste er fremsendt til Fisk & Fri/Jens Bursell d. 15. maj 
2019 (listen er vedlagt som bilag 1). 
 
Det rigtige antal artikler produceret i perioden 2011 – 2015 er 64. Hvorfor Fisk & 
Fri/Jens Bursell ikke angiver det rigtige antal artikler, men tager udgangspunkt i en 
liste hvor 41 artikler er udeladt, dvs. ca. 2/3 dele, vides ikke. Ud over at grundlaget 
er fejlagtigt, finder DTU Aqua at antagelserne er udokumenterede og argumentatio-
nen cirkulær. 
 
Under hovedspørgsmålet stilles der en række underspørgsmål: 

4. Man kan se alle artikler, som ikke er en del af https://www.fiske-
pleje.dk/Soeer eller undersøgelsen fra Esrum Sø i skemaet ovenfor. Efter-
som DTU Aqua nævner disse artikler som dokumentation for udført og betalt 
arbejde, må I jo ligge inde med et timeregnskab, der viser, hvad I har brugt 
af timer på dette. Må vi se dette regnskab – eller kan I på DTU Aqua give 
jeres bud på, hvad I mener det kan have taget at lave hver af disse artikler. 
Der ønsket et timeestimat på samtlige artikler, som vist i regnearket. 

5. Hvilke materiale og driftsomkostninger, som ikke er timelønsrelateret, har 
der været til denne del af projektet – og med hvilke beløb fordeler posterne 
sig? 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.dtu.dk_Om-2DDTU_strategi-5Faarsrapporter-5Fmv_Aarsrapporter&d=DwMGaQ&c=TetzAZAhVSko12xaT-KIa3n01u3Wp4WIyD-BXEVx9_hZ47o99lwGOl4RKAkT0Qeu&r=UE8RPsOv3oQkexLXe_0JLg&m=G3r0BUGNSu30Olp0ULoZcZqZOXtPcwguuuUDcK1fUEw&s=RTfrEUfOh5NlJeu1xBDUVNkISX87tM4l-Q9j6Fd1Cs8&e=
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Ad 4. Som tidligere nævnt følger DTU Aqua regnskabsreglerne for staten som DTU 
er underlagt jfr. Universitetsloven § 28 https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/r0710.aspx?id=198434. Spørgsmålet går på tidsforbruget i forbin-
delse med delopgaver lavet på projektet. Dette kan ikke opgøres, da informationen 
ikke findes.  
Ad 5. Se Ad4. 

 
4 – Hvad kan digitaliseringen af Vidensbanken have kostet? 
I det indledende afsnit er der anført en lang række betragtninger og antagelser, hvis 
formål tilsyneladende er at skulle dokumentere, at arbejdet, der er gennemført under 
Vidensbanken, beløber sig til kr. 9.034,50.  
 
DTU Aqua er ikke bekendt med, at der skulle være valide metoder til at beregne 
enhedspriser på indscanning af dokumenter. Uanset at grundlaget for beregningerne 
er uigennemskuelige finder DTU Aqua ikke, at metoden er valid, da den beror på en 
række tvivlsomme og udokumenterede antagelser. 
 
Under hovedspørgsmålet stilles der en række underspørgsmål: 

6. DTU Aqua har indtil videre ikke opgivet det præcise regnskab for digitalise-
ringen af rapporter til ”Vidensbanken”. Ovenfor har vi gives vores skøn på, 
hvad det kan have kostet. Efter som DTU Aqua tilsyneladende har brugt 
midler fra Søhåndbogsprojektet til at udføre arbejdet (?) må DTU Aqua jo 
vide, hvad det har kostet, for hvordan kan man ellers sende regningen videre 
og indregne omkostningerne for digitaliseringen i de samlede udgifter? Hvad 
er jeres bud? Redegør venligst for antal opgivne timer brugt + timeløn – og 
dermed antal kroner, der er brugt på den del af digitaliseringen fra 2011-
2013, der ikke i forvejen er finansieret af 15Junifondens 346.000 kroner fra 
2014. 

7. Har DTU Aqua fået billig arbejdskraft som fx studentermedhjælper til at ud-
føre den praktiske del af digitaliseringen, eller har man haft en akademiker 
til 60.000 kroner om måneden til at udføre dette arbejde? 

8. Er scanningen udført på en leaset maskine som i eksemplet? – hvis ikke – 
hvordan er scanningen så foretaget? 

9. Ovenfor har vi argumenteret for, at den samlede digitalisering næppe kan 
have kostet mere end 9034,50 kroner. Forklar venligst, hvordan kan det 
være, at DTU Aqua søger og bruger 346.000 kroner fra 15 juni fonden til 
digitalisering af de resterende rapporter og fotos, der – som vi læser det – 
allerede burde være indeholdt i det arbejde der allerede kunne være lavet 
for 9034,50 kroner under Søhåndbogen. Er der en stor del af de samlede 
arbejde, som vi slet ikke har kendskab til? Hvis ja – fortæl hvilket og doku-
menter venligst dets omfang. 

10. For at det er muligt at bedømme det samlede digitaliseringsarbejde, vil vi 
gerne udbedes os scan af samtlige rapporter, fotos og bilag, hvis indsamling 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=198434
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=198434
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og digitalisering er finansieret via Fisketegnsmidler samt 15Junifonden. Ef-
tersom alle disse dokumenter selvfølgelig ligger samlet digitalt i nogle få 
mapper, da de er en del af samme database og projekt, tænker vi det er en 
nem opgave at overføre dette via wetransfer.com til Fisk & Fri, så DTU Aqua 
kan dokumentere det udførte arbejde for de danske lystfiskere. Endvidere 
ønskes det oplyst, hvilke dele af digitaliseringen, der er udført for hvilke mid-
ler. 

11. Hvilke yderligere materiale og driftsomkostninger, som ikke er timelønsrela-
teret, har der været til denne del af projektet – og med hvilke beløb fordeler 
posterne sig? 

Ad 6. Som tidligere nævnt følger DTU Aqua regnskabsreglerne for staten som DTU 
er underlagt jfr. Universitetsloven § 28 https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/r0710.aspx?id=198434. Spørgsmålet går på tidsforbruget i forbin-
delse med delopgaver lavet på projektet. Dette kan ikke opgøres, da informationen 
ikke findes.  
Ad 7. Forskelle personalekategorier har udført arbejdet, akademikere, teknikere og 
studentermedhjælpere. 
Ad 8. Scanningen er udført på DTU Aquas scannere. DTU Aqua både ejer og leaser 
scannere/kopimaskiner.  
Ad 9. Se det indledende svar og Ad 1. Det kan tilføjes at bevillingen fra 15. juni 
Fonden er anvendt til digitalisering, restaurering og validering af mere end 2000 hi-
storiske fotos af søer mm., heraf mere end 1400 fra perioden 1915-1945, hvoraf en 
stor del var negativer på glasplader, der krævede individuel justering af lys, kontrast 
osv., såvel som oprettelser af skader grundet henfald. Digitalisering mm af den type 
fotos er en særdeles tidskrævende proces, som betyder at disse fotos nu er sikret 
for eftertiden.  
Ad 10. Rapporterne i Vidensbanken findes på Fiskepleje.dk og kan downloades gra-
tis af enhver. 
Ad 11. Der har været IT- og sekretærrelateret arbejde. Overhead på projekter går 
bl.a. til at dække omkostningerne ved dette arbejde, og tidsforbruget på opgaven 
opgøres ikke separat. 
  
 
5 – Hvad har vidensbankens database kostet? 
Der stilles tre underspørgsmål og derudover gøres der en række antagelser, hvis 
karakter minder om tidligere antagelser gjort. 
 

12. Hvis man fra DTU Aquas side tilsyneladende ikke har holdt tal på, hvor 
mange timer, det har taget at lave databasen til Vidensbanken, så kan man 
vel heller ikke opgøre et timetal forbrugt på dette til regnskabet for Søhånd-
bogen – og dermed få penge for arbejdet? Er det korrekt forstået? 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=198434
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13. I skriver ovenfor, at i ikke tidsregistrer internt arbejde. Hvis det er tilfældet, 
hvordan kan I så hvert år opgive et antal timer i brugt på Søhåndbogen og 
få penge for det? Hovedparten af dette er jo netop internt arbejde (?) 

14. Hvilke materiale og driftsomkostninger, som ikke er timelønsrelateret, har 
der været til denne del af projektet – og med hvilke beløb fordeler posterne 
sig? 

Ad 12. Som nævnt flere gange følger DTU Aqua regnskabsreglerne for staten som 
DTU er underlagt jfr. Universitetsloven § 28 https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/r0710.aspx?id=198434. Dette spørgsmål går på tidsforbruget i forbin-
delse med en delopgave lavet på projektet. Informationen findes derfor ikke, da tids-
registreringen er sket på projektniveau. 
Ad 13. Med ”internt arbejde” forstås arbejde som ikke er specifikt projektrelateret, 
det kan f.eks. være IT- eller sekretærrelateret arbejde. Overhead på projekter går 
bl.a. til at dække omkostningerne ved dette arbejde. 
Ad 14. Dette spørgsmål går på driftsforbruget i forbindelse med en delopgave lavet 
på projektet. Dette kan der ikke svares på, da kontering af driften er sket på projekt-
niveau. 
 
 
6 – Indledende arbejde til Fangstjournalen 
Spørgsmålet indledes med en antagelse og derefter fire underspørgsmål: 

15. Hvor mange timers arbejde har DTU Aqua opgivet til regnskabet for Sø-
håndbogen i forbindelse med det helt indledende udviklingsarbejde på 
fangstjournalen i perioden 2012-2013? 

16. Såfremt arbejdet har indbefattet mere end 10 arbejdsdage, som vi og kilder 
i forskningsmiljøet estimerer et lignende arbejde til, kan I redegøre hvor 
mange timer, der er brugt på de forskellige dele af det indledende arbejde? 

17. Af kontrakten med IT-firmaet fremgår det, at betalingen for projektet skal ske 
løbende. Oplys venligst hvor stor del af regningen for IT arbejdet på Fangst-
journalen, der er betalt i 2013 og dokumenter det med bilag. Der ønskes 
også et præcist svar på – samt dokumentation for, hvorvidt det fulde beløb 
der er betalt til IT-firmaet, er bogført som en udgift på Søhåndbogen, selvom 
regningerne først evt. er forfaldet/betalt i 2014, hvor Fangstjournalen overgik 
til at være et selvstændigt projekt? 

18. Hvilke materiale og driftsomkostninger, som ikke er timelønsrelateret, har 
der været til denne del af projektet – og med hvilke beløb fordeler posterne 
sig? 

Ad 15. Som nævnt flere gange følger DTU Aqua regnskabsreglerne for staten som 
DTU er underlagt jfr. Universitetsloven § 28 https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/r0710.aspx?id=198434. Dette spørgsmål går på tidsforbruget i forbin-
delse med en delopgave lavet på projektet. Denne information findes ikke, da tids-
registreringen er sket på projektniveau. 
Ad16. Se Ad 13. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=198434
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=198434
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=198434
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=198434
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Ad 17. For IT-arbejdet udført på Fangstjournalen i 2013 er der udbetalt i alt kr. 
352.630,80 til den private leverandør.  
Ad 18. Dette spørgsmål går på driftsforbruget i forbindelse med en delopgave lavet 
på projektet. Denne information findes ikke, da kontering af driften er sket på pro-
jektniveau. 
 
 
7 – Hvad kan vandmiljøagenterne have kostet? 
Der stilles tre underspørgsmål og derudover gøres der en række antagelser, hvis 
karakter minder om tidligere antagelser gjort af Fisk & Fri/Jens Bursell. 

19. Hvor mange timer har DTU Aqua selv opgivet, at de har brugt på det indle-
dende arbejde med on-line indrapporteringen for Vandmiljøagenterne? 

20. Hvilke materiale og driftsomkostninger, som ikke er timelønsrelateret, har 
der været til denne del af projektet – og med hvilke beløb fordeler posterne 
sig? 

Ad 19. Dette spørgsmål går på tidsforbruget i forbindelse med en delopgave lavet 
på projektet. Denne information findes ikke, da tidsregistreringen er sket på projekt-
niveau. 
Ad 20. Dette spørgsmål går på driftsforbruget i forbindelse med en delopgave lavet 
på projektet. Denne information findes ikke, da kontering af driften er sket på pro-
jektniveau. 
 
 
8 – Syntese om forvaltning af geddefiskeriet, Lillehammer 
Der stilles ikke direkte spørgsmål i dette afsnit. Der gøres nogle udokumenterede 
antagelser om, hvor lang tid det tager at producere et konferenceindlæg og der stilles 
spørgsmål ved relevansen i, at DTU Aqua fremlægger forskningsresultater på viden-
skabelige konferencer. Til det sidste kan oplyses, at det er et grundlæggende princip 
at DTU Aquas formidler forskningsresultater til myndigheder, forvaltere og andre for-
skere, bl.a. på videnskabelige konferencer og i overensstemmelse med bestemmel-
serne om anvendelse af fisketegnmidlerne i henhold til fiskerilovens § 61. Det kan i 
øvrigt oplyses, at flere medarbejdere fra det daværende Center for Fiskeri under 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, deltog i omtalte konference. Dette 
understøtter helt konkret relevansen i, at bl.a. forskningsresultater fra Søhåndbogen 
blev formidlet på denne konference.  


