
Fiskeplejen 2020 – 2022: Overblik og forslag

Anders Koed



Fokusarter

Ørred (Salmo trutta) Laks (Salmo salar)Ål (Anguilla anguilla)

Gedde (Esox lucius) Aborre (Perca fluviatilis)Sandart (Sander lucioperca)

Skalle (Rutilus rutilus)

Helt (Coregonus laveratus) Flodkrebs (Astacus astacus)



Fiskeriloven om Fiskeplejen...

§40. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri skal ved fastsættelse af regler om 
udøvelse af lyst- og fritidsfiskeri lægge vægt på, at lyst- og fritidsfiskeriet udøves på 
en sådan måde, at der tages hensyn til beskyttelse af bestandene og planer for 
fiskeplejen, jf. § 62.

§ 62. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri udarbejder for en periode af ét eller 
flere år en plan for fiskeplejen og anvendelse af indtægterne fra lystfisker- og 
fritidsfiskertegnet. Ministeren skal tilstræbe, at den samlede fiskeplejeindsats 
tilgodeser alle vandområder og et bredt udsnit af fiskearter.

Altså noget med ”selvreproducerende bestande som kan tåle et vist fiskeri”

Fiskeplejen 2020 - 2022



Aktiviteterne kan deles op i 6 grupper

1. Rådgivning, kurser og formidling

2. Bestandsophjælpning og udsætninger

3. Monitering og bestandsopgørelser

4. Habitat- og vandringsundersøgelser

5. Prædationsundersøgelser

6. Metodeundersøgelser

Fiskeplejen 2020 - 2022



Gruppe 1 – Rådgivning, formidling og kurser

• Elfiske- og vandløbsrestaureringskurser for sportsfiskere

• Rådgivning inden for Fiskepleje og ferskvandsfiskebiologi

• Fiskeplejekonsulenterne

• Forvaltning af fiskebestande
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Gruppe 2 - Bestandsophjælpning

• Vandløbsrestaurering for fiskeplejemidler (grus-puljen)

• Bestandsophjælpning laksefisk, ørred, laks og helt

• Bestandsophjælpning af ål (både marin og ferskvand)

• Bestandsophjælpning i søer, gedde, ørred og flodkrebs
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Gruppe 3 – Monitering og bestandsopgørelser

• Revision af planer for Fiskepleje

• Forvaltning af vestjyske laks, herunder monitering af opgang og yngeltæthed

• Bestandsdynamik hos ål, herunder fiskeridødelighed ved udvandring gennem de 
indre farvande (EHFF medfinansieringsprojekt)

• Fiskebestanden i Nissum Fjord

• Genetisk kortlægning af danske ørredbestande

• Monitering af DCF-arter: Havørred, laks, torsk, ål, hajer, havbars (EHFF 
medfinansieringsprojekt)

• Fangstjournalen, marin og ferskvand (EHFF medfinansieringsprojekt)

• Effekt af mundingsudsætninger af ørred 
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Gruppe 4 – Habitat- og vandringsundersøgelser

• Forvaltning af vestjyske laks

• Marin adfærd hos laksefisk

• Laksefisk i ferskvand

• Våde enge og sødannelse – adfærd og dødelighed hos ørred (mest rådgivning)

• Adfærd og fiskevandringer i og mellem søer

• Kvantificering af blankål-dødeligheden ved udvandring fra Østersøen.

530 mærkede ål, 6 lande (EHFF projekt)

• Vandring og gydning hos brakvandsaborrer og –gedder

Samarbejde med kommuner og Fishing Zealand – understøtter 
bekendtgørelsesarbejdet
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Gruppe 5 – Prædationsundersøgelser

• Individuel adfærd af gedde, ål og ørred (Hald Sø, 3D-telemetri)

• Prædationstryk i vandløb, søer og kystnært. Fokus på bl.a. skarv og sæl 
(medfinansiering EU-midler)
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Gruppe 6 – Metodeundersøgelser

• Fangstjournalen - sammenlignet med andre langt mere omkostningstunge 
metoder (medfinansiering EHFF)

• Effektvurderinger af mærkning af fisk, C&R effekt (medfinansiering EHFF)
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Opsummering

1. Rådgivning, kurser og formidling

2. Bestandsophjælpning og udsætninger

3. Monitering og bestandsopgørelser

4. Habitat- og vandringsundersøgelser

5. Prædationsundersøgelser

6. Metodeundersøgelser
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Direkte rådgivning til nationale myndigheder

Hovedsagelig i form af besvarelser af spørgsmål, notater, analyser, 
rapporter samt deltagelse i rådgivningsmøder.

Rådgivning: Aktivitetsniveau 2013 - 2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Fiskeristyrelsen/UM 134 168 180 209 234 257

Kommuner 37 19 53 48 34 37

Øvrige ministerier og 

styrelser
9 1 18 10 4 9

I alt 180 188 251 267 272 303

En ny og om sig gibende aktivitet: Aktindsigt



Rådgivendeudvalg, §7, består af:

Miljø & Fødevareministeriet (formandsposten)

Naturstyrelsen

Sportsfiskere

Fritidsfiskere

Erhvervsfiskere

Landbruget

Dansk Akvakultur

• Udsætning af fisk
• Monitering
• Fiskeplejekonsulenter (2½)
• Rådgivning
• Adm. og kontrol (4,1 mio.)
• Vandløbsrestaurering (10 mio.)

”Bundne opgaver”

ca. 29 mio.

“Projektmidler”

ca. 9 mio.

• Forskningsprojekter 
(herunder også rådgivning)

Fiskeplejen 2018: 38,4 mio. kr.

Den vigende indtægt af fisketegnsmidler bliver (delvis) kompenseret af andre

midler: EHFF, DCF, Interreg, fonde, Kommuner MST, Ydelsesaftalen…



Tak for opmærksomheden!

Tak for opmærksomheden!


