
Reguleringen af fiskeriet i de danske søer er baseret 
på en lovgivning, der ikke er blevet opdateret i 
mange år. Det gælder både lystfiskeri-, fritidsfiskeri- 
og erhvervsfiskeri. På trods af at søerne i Danmark 
generelt er relativt små og med bestande af rovfisk, 
der let kan nedfiskes, er der reelt intet i lovgivningen, 
der forebygger mod overfiskeri. Danmarks 
Sportsfiskerforbund ønsker, at der indføres et stop 
for garn- og rusefiskeri i alle søer, og at der indføres 
daglige fangstbegrænsninger, der skal sikre et mere 
bæredygtigt fiskeri.

Trusler og udfordringer 
Blandt de mest centrale udfordringer 
og trusler for at skabe en bedre 
og mere bæredygtig forvaltning 
af søerne – og dermed et bedre 
lystfisker på søerne – er helt 
grundlæggende en forældet 
lovgivning, der ikke sikrer mod 
overfiskeri:
•  Det betyder for eksempel, at 

lodsejere kan fiske med garn og 
ruser med udgangspunkt i regler, 
der i praksis ikke kan beskytte 
fiskebestandene mod overfiskeri.

•  Lodsejere har ret til at sælge 
fangsten. Så længe der er et 
økonomisk incitament, vil der altid 
være en risiko for, at bestandene 
fiskes i bund. Lodsejere med 
fiskeret i vandløb kan af samme 
grund ikke sælge deres fangster.

•  Reglerne gør det muligt for 
lodsejere at udleje fiskeriet 
til erhvervsfiskere. Det er 
problematisk, fordi der er ingen 
formelle regler, der kan forebygge 
mod, at bestandene kan nedfiskes. 

•  Der kan fiskes med garn og ruser 
i søerne 10 måneder om året. 
Det betyder, at alle værdifulde 
fiskearter reelt kan nedfiskes.

•  Manglende daglige 
fangstbegrænsninger for lystfiskere 
af en række fiskearter betyder, at 
overfiskeri kan findes sted i især de 
mindre søer.
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FORVALTNING AF FISKERIET I SØERNE
Søfiskeri er en hjørnesten i det danske lystfiskeri – og rigtig mange lystfiskere kan 
nok bekræfte, at deres lystfiskerkarriere er begyndt i den lokale sø eller mose. 
Derfor – og fordi søerne generelt er små og meget letpåvirkelige af stort fiskepres – 
er det ekstra vigtigt, at vi passer på søernes sårbare fiskebestande.

Reguleringen af fiskeriet i søerne er i dag baseret på en forældet lovgivning, der 
langt fra beskytter fiskebestandene mod overfiskeri. I dag kan der i princippet fiskes 
med et ubegrænset antal garn og ruser, som ovenikøbet kan placeres, så de spærrer 
for fiskenes frie vandring. Og det er muligt at fiske med garn hele året rundt bortset 
fra de to måneder, hvor gedde og sandart er fredet.
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Erhvervsfiskeriets 
fangster af aborre, 
gedde og sandart
Der foregår erhvervsfiskeri efter 
aborre, gedde og sandart på op imod 
20 søer i Danmark. Siden 2010 er der 
årligt i gennemsnit officielt solgt 24 
tons rovfisk til en værdi af 959.000 kr. 
Det er især fiskeriet efter sandart, der 
med 83 % af omsætningen, hvilket 
svarer til 796.000 kr. årligt, der er 
vigtig. Den årlige, gennemsnitlige 
værdi af geddefiskeriet er 118.000 
kr. Fiskeriet efter sandart på Arresø 
– der ejes af staten og forvaltes af 
Miljøministeriet – bidrager med 
gennemsnitligt 60 % af værdien af 
fiskeriet. Det vil sige, at den samlede 
værdi af erhvervsfiskeriet efter 
aborre, gedde og sandart i de øvrige 
danske søer gennemsnitligt er på 
godt 377.000 kr. per år.
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Lodsejerne kan desuden problemfrit få adgang til at sælge deres fangster – i 
modsætning til fritidsfiskeriet i saltvand, hvor der er et omsætningsforbud. Derudover 
kan ejeren af et fiskevand uden videre udleje retten til at fiske erhvervsmæssigt. 
Det betyder, at erhvervsfiskere inden for lovens rammer – men imod alle principper 
om en bæredygtig forvaltning – kan leje sig ind i en sø i en periode og fiske stort set 
ureguleret. For fiskeriet er ikke reguleret med kvoter eller andre begrænsninger end 
fredningstid og mindstemål, som på ingen måde sikrer mod overfiskeri. 

Erhvervsfiskerne fisker efter de mest værdifulde arter som gedde, aborre og sandart. 
Dette ikke-bæredygtige garnfiskeri efter rovfiskene er til stor gene for søens balance 
mellem rovfisk og fredfisk, og det kan være med til at fastholde søen i en dårlig 
miljøtilstand. Det kan også begrænse eller helt ødelægge muligheden for, at der kan 
dyrkes lystfiskeri i de pågældende søer.

DANMARKS SPORTSFISKERFORBUND MENER
Det er nødvendigt, at der gennemføres en gennemgribende revision af det 
lovkompleks, der regulerer fiskeriet i søerne. Revisionen skal tage udgangspunkt i, at 
fiskeriet skal forvaltes ud fra et bæredygtighedsprincip, der sikrer, at fiskebestandene 
aldrig skal kunne overfiskes. Og det er helt åbenlyst, at erhvervsfiskeriets meget 
begrænsede omsætning er en meget dårlig udnyttelse af en ressource, der vil kunne 
generere mange millioner kroner for lodsejere og samfundet, hvis fiskene ikke fanges i 
garn og ruser men i stedet på stang og snøre.

Vi foreslår derfor, at det ikke skal været muligt at fiske med garn og ruser i søerne, 
ligesom muligheden for at sælge fisk eller overdrage fiskeriet til erhvervsfiskere skal 
elimineres. Det vil sidestille reglerne med dem, der gælder i vandløbene.

Der skal indføres begrænsninger i det antal fisk – defineret fra art til art – som skal 
kunne hjemtages per dag per fisker. Formålet er at forebygge mod overfiskeri, der 
påvirker søens fiskesammensætning negativt samt sikre en fair fordeling af fangsterne. 

Begrænsningerne skal gælde alle relevante arter – også fiskearter, som i dag hverken 
har fredningstid eller mindstemål som for eksempel karpe og aborre.

Fiskearter, som indgår i fiskeriet, skal have en fredningstid i gydeperioden og – hvis det 
er relevant – et mindstemål. 
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Fredfisk og rovfisk
De fiskearter, der primært lever af 
meget små dyr – nærmere bestemt 
dyreplankton – kalder man fredfisk. 
Det er arter som skalle, suder, 
brasen og karpe. Fredfiskene ædes 
af rovfisk som aborre, gedde og 
sandart. Hvis der er for få rovfisk i en 
sø, så vokser bestanden af fredfisk. 
Da fredfiskenes foretrukne bytte – 
dyreplankton – æder planteplankton 
(små alger), kan en ubalance mellem 
rovfisk og fredfisk betyde, at 
mikroalgerne får frit spil og vokser 
uhæmmet. Det resulterer i grumset 
og uklart vand. En uklar sø med 
fiskebestande i ubalance lever ikke 
op til kravene i vandrammedirektivet.

FORSLAG TIL HANDLINGER
Når bekendtgørelsen for det rekreative fiskeri fra ultimo 2021 skal revideres, vil vi 
forslå følgende:
•  Stop for ruse- og garnfiskeri i ferskvand.
•  Et omsætningsforbud på fisk fanget i søer.
•  Nye mindstemål og fredningstider for en række fiskearter i ferskvand, der skal 

sikre mod, at de kan hjemtages i gydeperioden.
•  Bag limit og vinduesmål for en række ferskvandsarter.

Vi vil desuden:
•  Fortsætte dialogen med Miljøministeriet om udfasning af garnfiskeri på statens 

søer, herunder Arresø. 
•  Fastholde fokus på det ulovlige garnfiskeri i søerne og kræve mere kontrol.

FORELØBIGE INDSATSER
•  Vi har sat fokus på den dårlige forvaltning af fiskeriet i søerne med kampagnen 

”Garnfri søer” i Q1/Q2 2021.
•  Vi har foreslået en undersøgelse af værdien af fiskeriet i søerne, som bliver 

gennemført i regi af fiskeplejen i 2022-23.
•  Vi har været i dialog med en række sportsfiskerforeninger med fiskeret i søer for 

at høre om deres ønsker til en mere bæredygtig forvaltning.
•  Vi mødes med de danske sportsfiskerforeninger i efteråret 2021 med henblik på at 

høre deres ønsker til bekendtgørelsen for det rekreative fiskeri.
•  Vi fortsætter dialogen med politikere og ministerier med henblik på at få sat en 

stopper for alt redskabsfiskeri i søerne – i særdeleshed de statslige. 


