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�Ulovligt garnfiskeri // Danmarks Sportsfiskerforbund

Bestanden af ørred og laks i Danmark trues 
af et omsiggribende ulovligt garnfiskeri. Fiske-
riet udføres for tæt på kysten og i frednings-
bælterne ved vandløbs udmunding i havet. 
Dermed hindres ørreder og laks i at komme 
op at  yngle i vandløbene.

 Dette ulovlige fiskeri breder sig. Motivet 
er de store muligheder for at opnå en betrag-
telig, illegal indtægt, som naturligvis unddra-
ges beskatning. Besparelser hos Fiskerikon-
trollen, som har medført en nedprioritering 
af kontrollen med det rekreative fiskeri, gør 
sandsynligheden for at blive taget på fersk 
gerning meget lille – og bødestraffe af ube-
tydelig størrelse gør konsekvenserne af at 
blive taget absolut overskuelige. 

Staten har investeret et tocifret milliardbeløb 
i vandløb og vandmiljø. Samtidig betaler lyst-
fiskerne årligt mere end 20 millioner kroner 
og investerer titusindvis af timers frivilligt ar-
bejde på fiskepleje og bestandsophjælpning. 

Denne store indsats for at etablere selv-
reproducerende stammer af laksefisk i vand-
løbene risikerer i værste fald at være spildt, 
hvis det ulovlige garnfiskeri får lov at fortsæt-
te. En anden alvorlig konsekvens er tab af 
store rekreative værdier for den brede be-
folkning og mistede turistindtægter.

Danmarks Sportsfiskerforbund søger med 
denne rapport at give et indtryk af proble-
mets omfang og giver samtidig en række for-
slag til, hvordan problemet kan løses. 

Indledning
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Danmarks Sportsfiskerforbund har siden 
september 2004 indsamlet observationer 
om ulovligt garnfiskeri ved hjælp af internet-
siden www.Ulovlige.net. På hjemmesiden er 
det muligt at indrapportere grove brud på 
den lovgivning, der regulerer det rekreative 
garnfiskeri. I december 2005 var der indlø-
bet og godkendt 491 rapporter, hvoraf 450 
vedrører grove lovbrud med nedgarn. Mellem 
80 og 100 % af disse rapporter er trovær-
dige. 

De 450 lovbrud fordeler sig således, at 
377 rapporter er vedrørende fiskeri for tæt 
på land, 38 er om nedgarn i fredningsbælter, 
og de sidste 35 består lovbruddet i, at gar-
nene ikke er markeret med flag eller bøjer. 

Ud af 440 rapporter, hvor det er beskre-
vet, om redskaberne har været afmærkede 
med flag og bøjer, er 348 – det svarer til 80 
% af alle redskaber – ikke afmærkede.

Det ulovlige fiskeri er primært rettet imod 
havørred og laks. 

Der indrapporteres hyppigst på siden i 
perioden september-november. Det skyldes 
dels, at især havørrederne i den periode 
trækker mod vandløbene for at gyde, og der-
for er et let bytte for det kystnære, ulovlige 
garnfiskeri, og dels at der i disse måneder er 
mange lystfiskere langs kysterne. 

Der er indløbet rapporter fra stort set he-
le landet. Fra områder, hvor lystfiskere ikke 
færdes – som eksempelvis i Ringkøbing og 
Nissum Fjord – er der af gode grunde ingen 
eller kun få rapporter, men det er ikke ens-
betydende med, at der ikke også her fiskes 
ulovligt med garn. 

Der er mange rapporter fra de østjyske 
fjorde fra Mariager Fjord i nord til Flensborg 
Fjord i syd. Ifølge rapporterne begås der og-
så mange lovbrud ved Storebæltskysten på 
både den fynske og den sjællandske side, 
og det samme gør sig gældende i både Ise-
fjord og Roskilde Fjord og farvandet omkring 
Stevns. 

Det rekreative fiskeri kontrolleres af tre 
fiskeriinspektorater. Antallet af ansatte i in-
spektoraterne, der i 1999 var på 297, er re-
duceret markant, således at der de kommen-
de år kun vil være 232 årsværk ansat. Da 
en større andel af de ansatte fra 2004 og 

frem har skullet løfte nye opgaver inden for 
erhvervsfiskeriet, bliver kontrollen med det 
rekreative fiskeri reduceret yderligere. Fiske-
ridirektoratets nuværende resultatkontrakt, 
der rækker fem til 2008, viser, at reduktio-
nen i antallet af kontrollerede redskaber og 
personer på mindre end ti år er reduceret 
med 60 %. Danmarks Sportsfiskerforbund 
frygter, at Fiskerikontrollens begrænsede 
muligheder for at kontrollere fiskeriet vil med-
virke til at øge det ulovlige garnfiskeri.

Danmarks Sportsfiskerforbund har spurgt 
om bødestørrelsen i en række andre euro-
pæiske lande, og de danske bødestraffe er 
de laveste. Eksempelvis straffes et defineret 
lovbrud i Frankrig med en bøde på 125.000 
kroner samt konfiskation af båd, motor og 
bil. I Danmark straffes samme forseelse med 
en bøde på mellem 1.000 og 2.000 kroner 
samt konfiskation af redskaber for i alt 750 
kroner.

Der gives fire veldokumenterede eksempler 
på groft, ulovligt garnfiskeri. Eksemplerne vi-
ser, at der kan tjenes mange sorte penge ved 
det ulovlige fiskeri. De viser også, at det ikke 
er ufarligt at melde ulovlighederne til Fiskeri-
kontrollen, samt at lovbryderne ser stort på 
lovgivning, etik og moral i bestræbelserne på 
at fange fisk.

Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker på 
baggrund af dokumentationen i denne rap-
port, at kontrollen med det rekreative fiskeri 
forbedres, samt at strafferammen skærpes 
og reglerne for konfiskation udvides. Der gi-
ves en række konkrete eksempler på, hvilke 
overtrædelser Danmarks Sportsfiskerfor-
bund mener, der bør straffes hårdere. 

Danmarks Sportsfiskerforbund står ikke 
ene med ønsket om, at der skal rettes øget 
fokus mod det ulovlige garnfiskeri. Det viser 
en underskriftindsamling, der begyndte den 
11. oktober 2005. Efter udløb af deadline 
den 31. december 2005 er der registreret 
6.801 personer, som har skrevet under på, 
at kontrollen skal forbedres og straffen for 
ulovligt fiskeri skærpes.

Resumé



�  Danmarks Sportsfiskerforbund // Ulovligt garnfiskeri

Hvem er hvem…?
Fiskeri, der ikke udøves af erhvervs-
mæssige årsager – det gælder både 
fiskeri med ruser og garn samt med fi-
skestang – men som en hobby, kaldes 
under ét for rekreativt fiskeri. 

Rekreativt fiskeri med garn og deres 
udøvere har flere navne, der blandt an-
det skyldes, at der findes to større or-
ganisationer, der organiserer rekreati-
ve garnfiskere. De kaldes oftest enten 
for amatørfiskere eller fritidsfiskere.

Lystfiskere fisker med stang og snø-
re. De kaldes også for sportsfiskere 
efter Danmarks største landsdækken-
de lystfiskerorganisation, Danmarks 
Sportsfiskerforbund. 

Baggrund og formål

Den 15. september 2004 søsatte Danmarks 
Sportsfiskerforbund en landsdækkende kam-
pagne mod ulovligt garnfiskeri langs de dan-
ske kyster og i de danske fjorde. Det centrale 
omdrejningspunkt for kampagnen har været 
hjemmesiden www.Ulovlige.net, hvor det for 
første gang har været muligt at indberette 
observationer om ulovligt garnfiskeri via In-
ternettet

Danmarks Sportsfiskerforbund har med 
hjemmesiden ønsket at sætte fokus på det 
alt for omfattende ulovlige garnfiskeri, fordi 
det er ødelæggende i forhold til det store 
natur- og fiskeplejearbejde, der udføres i de 
danske vandløb. Formålet med dette arbejde 
er at genskabe en bæredygtig naturtilstand i 
vandløbene, således at de sårbare bestande 
af laks og havørred kan blive selvreproduce-
rende. Det er en indsats, som danske lyst-
fiskere i høj grad bidrager til med cirka 25 
millioner kroner om året samt i titusindvis af 
frivillige arbejdstimer. Dertil kommer de sto-
re samfundsmæssige investeringer i forbed-
ret vandkvalitet og naturgenopretning, der er 
gennemført i de seneste 15-20 år, og som 
andrager mange milliarder kroner.

Det i øvrigt ikke kun Danmarks Sportsfi-

skerforbund, der opfatter det ulovlige garn-
fiskeri som et alt for stort problem. Forbun-
dets opfattelse deles således af flere andre 
natur- og fiskeriorganisationer, - først og 
fremmest Danmarks Naturfredningsfor-
ening, Dansk Ornitologisk Forening og Dansk 
Amatørfiskerforening.

Forbundet havde på forhånd en vis fornem-
melse af omfanget af det ulovlige garnfiskeri, 
idet utallige meldinger fra vore medlemsfor-
eninger og Fiskeriinspektoraternes opgørel-
ser mere end indicerede, at der mange ste-
der i landet foregår et nærmest organiseret 
ulovligt fiskeri. 

Fornemmelser er imidlertid ikke tilstræk-
kelige. Et af formålene med hjemmesiden 
www.Ulovlige.net har således været at synlig-
gøre og dokumentere omfanget af det ulov-
lige garnfiskeri. Det skal i den forbindelse 
bemærkes, at kampagnen mod det ulovlige 
garnfiskeri udelukkende har været målrettet 
mod grove brud på fiskerilovgivningen såsom 
fiskeri i åernes fredningsbælter, placering af 
nedgarn inden for den 100 meter garnfri zo-
ne og anvendelse af umarkerede redskaber.

Med baggrund heri er formålet med denne 
rapport dels at belyse omfanget af det ulov-
lige garnfiskeri, dels at fremlægge Danmarks 
Sportsfiskerforbunds forslag til, hvad der bør 
gøres for at stoppe det ulovlige garnfiskeri. 

Det ulovlige kystnære 
garnfiskeri går ikke kun 
ud over havørreden 
som her. Også laks og 
multer fanges i de ulov-
lige garn.
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Nedgarn 
Redskabstype, som fanger fiskene ved at de sidder fast i maskerne. Er lavet af monofil-
nylon. Kaldes derfor ofte for monofilgarn. Hver fritidsfisker må anvende tre nedgarn ad 
gangen. 

Nedgarn bruges oftest til fangst af laksefisk, fladfisk og multe. Afhængig af hvilke ar-
ter, de er beregnet til at fange – det reguleres af maskestørrelsen og evnen til at stå 
oprejst i vandet – kaldes de blandt andet laksegarn, ørredgarn og skrubbegarn. 

Nedgarn skal altid stå mindst 100 meter fra land, bortset fra enkelte områder som 
for eksempel Skallingen på den jyske vestkyst.

Resultater fra www.Ulovlige.net

Flydende nedgarnBundsat nedgarn
Der findes tre typer red-
skaber: Nedgarn, pæle-
ruser og kasteruser.

Figur 1. Antallet af rap-
porter fordelt på red-
skabstyper. Der indgår 
i alt 491 rapporter.

Der henvises til bilag 1, hvor der gives en be-
skrivelse af www.Ulovlige.net samt indsam-
ling af data. De 491 rapporter fra hjemmesi-
den www.Ulovlige.net giver en unik mulighed 
for at beskrive det ulovlige garnfiskeri langs 
de danske kyster. 

Redskabstyper
Der var på forhånd en formodning om, at lov-
bruddene især udføres med nedgarn. Obser-
vationerne viser, at vi havde ret i den anta-
gelse. Som figur 1 viser, så drejer 450 rap-
porter sig om nedgarn, mens kasteruser og 
pæleruser kun udgør en meget lille brøkdel.

Forklaringen er simpel: Fiskeri med ned-
garn kan udføres, så det stort set ikke er 
muligt at se redskaberne, og det nedsætter 
risikoen for at blive opdaget. De kan sættes 
på bunden, så de ikke kan ses fra land, og 
de kan markeres med små flåd, som gør det 
næsten umuligt at opdage dem. Med brug 
af en GPS’er (satellitstyret positionsmåler) er 
det oven i købet muligt at sætte redskaberne 
uden nogen form for markering; positionen 
plottes blot ind på GPS’eren, og redskaberne 
findes på samme måde. 

En anden vigtig årsag til, at lovbryderne ho-
vedsageligt anvender nedgarn, er, at de fi-
skearter, som typisk fanges i ruser – især 
ål og til dels torsk – i dag er i stærk tilba-
gegang i de danske farvande. Derimod er 
bestandene af ørred, multe og visse arter 
af fladfisk – som alle primært fanges i ned-
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Kasteruse 
Redskabstype, hvor fiskene via et rad-
garn ledes ind i en ruse, der består af 
flere afsnit. Når fisken først er svøm-
met ind i et afsnit af rusen, kan den ikke 
finde ud igen.

Hver fritidsfisker må anvende seks 
ruser ad gangen (dog kun i alt seks red-
skaber). Ruser bruges især til fangst af 
rejer, ål, fladfisk og torskefisk. 

Radgarnet må stå helt op til strand-
kanten, men selve rusen skal altid være 
dækket af vand.

garn – stabile eller i fremgang. En sidste år-
sag til, at ruser og pæleruser stort set ikke 
indgår i rapporterne, er, at lovgivningen for 
brug af disse redskaber ikke er så restriktiv 
som for nedgarn. Den hyppigst anmeldte lov-
overtrædelse er således fiskeri inden for den 
100 meter garnfri zone, og den regel gælder 
udelukkende nedgarn, mens ruser gerne må 
fiskes helt kystnært. Da mere end 90 % af 
lovbruddene vedrører nedgarn, vil rapporten 
i det efterfølgende udelukkende dreje sig om 
den redskabstype.

  
Typer af lovbrud
Figur 2 viser, hvordan de 450 rapporter for-
deler sig med hensyn til brud på lovgivnin-
gen. Langt hovedparten – 377 – drejer sig 
om nedgarn, der er sat for tæt på land. 38 
rapporter er om nedgarn, sat i vandløbenes 
fredningsbælter, og 35 vedrører mangelfuld 
markering som det eneste lovbrud.

Lokaliteter med hyppige lovbrud 
Figur 3 viser, hvor de ulovlige nedgarn er ble-
vet placeret. 38 rapporter, der repræsente-
rer i alt 113 nedgarn, er fra åmundingerne. 
Den slags lovbrud, som helt objektivt kan ka-
tegoriseres som det groveste brud på lovgiv-
ningen – se under afsnit om årsvariation på 
side 9 til 11 – udføres stort set altid i ly af 
mørket og er derfor meget svære at opdage. 

Pæleruse
En pæleruse består af selve rusen, et radgarn og to arme. Radgarnet - det kaldes også 
for ledegarnet - er et fintmasket net af tyk tråd, der skal lede fiskene hen imod pæleru-
sens åbning. Raden må være op til 40 m lang. 

Fra rusens åbning går to arme af maksimalt 8 meters længde ud i en vinkel, sådan at 
fiskene fra et større område ledes hen imod åbningen. Sammen danner armene en gård, 
som skal holde fiskene inde i området omkring rusens munding. 

Når fiskene svømmer ind i rusen - hvis tragtformede afsnit kaldes for en kalv - bliver 
de forvirrede og kan ikke finde ud igen. Rusen, 
radgarnet og armene er fastmonteret på pæle 
- deraf navnet. 

Hver fritidsfisker må anvende én pæleruse. 
Der fanges især ål, torsk, fladfisk, ålekvabber 
og laksefisk i pæleruser. Radgarnet må stå 
helt oppe på land, og rusen skal ikke altid være 
dækket helt af vand. 

Resultater fra www.Ulovlige.net
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Figur 2. Antallet af lov-
brud fordelt på tre ka-
tegorier. Der indgår i 
alt 450 rapporter. Ulov-
lig markering er her en 
fælles betegnelse for 
redskaber, som ikke er 
markeret med flag og 
bøjer. 

Figur �. Antal af rap-
porter om ulovlige ned-
garn samt antal af 
nedgarn i henholdsvis 
åmundinger, direkte fra 
stranden, fra bølgezo-
nen og 50 meter ud, og 
fra mellem 50 og 100 
meter fra bølgezonen. 
Der indgår 415 rappor-
ter og 1158 nedgarn

I stedet for at fokusere på antallet, bør ob-
servationerne derfor tages som et markant 
bevis på, at fiskeri med nedgarn i åernes fred-
ningsbælter er almindeligt forekommende. 

Det er almindeligt kendt, at havørrederne i 
løbet af døgnet svømmer ind på det helt lave 
vand tæt ved kysten i deres jagt på fødeem-
ner. Derfor er det attraktivt at sætte gar-
nene helt ind mod kysten. I jagten på især 
havørreder er der 91 gange sat i alt 274 
nedgarn helt oppe fra strandkanten, mens 
der er indrapporteret 211 garnsætninger 
med i alt 550 nedgarn fra bølgezonen og 50 
meter ud. Nedgarn skal i henhold til lovgiv-
ningen stå mindst 100 meter fra lavvandsli-
nien, så de 75 rapporter, der repræsenterer 
221 nedgarn, som befinder sig mellem 50 og 
100 meter fra kysten, er også brud på loven. 
Alle nedgarn, der befinder sig i åmundinger 
og indtil 100 meter fra land, fisker primært 
efter havørred og i visse områder laks. Ud 
af de 450 rapporter om ulovligt fiskeri med 
nedgarn kan det derfor umiddelbart konklu-
deres, at de 415 af lovbruddene – det svarer 
til cirka 92 % – primært er rettet imod disse 
arter.

Årsvariation
Muligheden for at udøve garnfiskeri langs ky-
sterne er præget af flere faktorer. Vind og 
vejr kan gøre det umuligt at sejle langs ky-
sterne, drivende tang og ålegræs kan fylde 
redskaberne og ødelægge fiskeriet, og der 
er også sæsonmæssige variationer med hen-
syn til, hvornår fiskene befinder sig kystnært. 
Derfor er det ikke overraskende, at der er 
store svingninger over året i frekvensen af 

Resultater fra www.Ulovlige.net

Foto: MCO
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rapporter om ulovligt fiskeri med nedgarn, 
som det ses af figur 4. 335 ud af 450 rap-
porter er fra perioden august-december. Det 
skyldes især følgende: 

I disse måneder trækker de kønsmodne 
havørreder og laks i stort tal mod vandlø-
bene, hvor de skal føre slægten videre. De 
trækker op i åer og bække, når der falder 
store mængder nedbør. Indtil de rette for-
hold er til stede, opholder de sig i umiddelbar 
nærhed af åmundingerne og bliver derfor et 

let bytte for ulovlige garn i fredningsbælter-
ne. Det er især lovbruddene i fredningsbæl-
terne, som udgør den største trussel mod 
vandrefiskene. 

En anden årsag er, at der fra den 16. sep-
tember og frem til og med den 15. januar 
er midlertidige fredningsbælter ved en lang 
række mindre vandløb (ved få vandløb gælder 
fredningen frem til 1. marts), hvor udøvere 
af rekreativt fiskeri ikke må fiske. Når om-
råderne, hvor der kan fiskes lovligt begræn-
ses, er det sandsynligt, at det ulovlige fiskeri 
øges. Den sidste vigtige parameter er antal-
let af lystfiskere langs kysterne. En af årets 
to højsæsoner – den første er i det tidligste 
forår – går netop fra september og frem til 
kulden for alvor sætter ind. Chancerne for at 
ulovlighederne observeres er følgelig størst, 
når der er mange mennesker ved fiskevan-
det.

Det reelle omfang af ulovlighederne kendes 
af gode grunde ikke, og derfor er det ikke 
muligt at give et mere konkret bud på, hvor 
stor negativ effekt de ulovlige garn har på 
de danske ørredbestande. Men ved en lang 
række større vandløb – fx Vejle Å, Kolding 
Å, Liver Å, Tuse Å og Halleby Å for blot at 
nævne nogle få – har mundingerne gentagne 
gange været fuldstændigt spærrede af ulov-
lige garn; i nogle tilfælde har der været sat 
flere hundrede meter nedgarn. 

Under kampagnen har vi set eksempler på, 
at selv få ulovlige nedgarn har fanget mellem 
50 og 170 ørreder (se fx side 31). Dette an-
tal skal ses i forhold til, at havørredbestan-
den i de små vandløb ofte ikke overstiger 
500 individer. Selv i et så relativt stort vand-
løb som Tuse Å, der munder ud i bunden af 
Holbæk Fjord, lå den årlige opgang i perioden 
1990-1997 på mellem 100 og 250 havørre-
der. I vandløb med skrøbelige ørredstammer 
er det derfor realistisk at antage, at selv få 
nedgarn, der fiskes ulovligt i fredningsbæltet 
gennem en længere periode, kan gøre ubode-
lig skade på fiskebestanden.

Det er lykkedes Fiskerikontrollen at fange 
enkelte lovbrydere, og det har givet et indblik 
i, hvor mange fisk og hvor store beløb, der er 
involveret i lovovertrædelserne. Eksempler 
på det kan læses fra side 30.

Figur �. Antallet af rap-
porter vedrørende ulov-
lige nedgarn og antal 
garn fordelt over året. 
Der indgår 450 rappor-
ter og 1286 nedgarn.

Figur �. Fredningsbæl-
te ved udmundingen af 
vandløb

Resultater fra www.Ulovlige.net

500 m

100 m

600 m

500 m

500 m

Gennem-
gangszone



11Ulovligt garnfiskeri // Danmarks Sportsfiskerforbund

Lokalitet                 Antal rapporter
Mariager Fjord 13
Udmunding Randers Fjord 13
Århus Bugt 17
Horsens Fjord - Kolding Fjord 20
Als + Flensborg Fjord 32
Fyns storebæltskyst 16
Vestsjælland inkl. Reersø 100  
Reersø 41
Isefjord + Roskilde Fjord 34
Stevns 18
Sydlige Langeland 10

Tabel 1. Antallet af 
garnrapporter indrap-
porteret på www.Ulov-
lige.net fra udvalgte 
kyststrækninger.

Geografisk fordeling
På www.Ulovlige.net er der et Danmarkskort, 
hvor hver rapport er repræsenteret med en 
blå cirkel. Kortet er vist på figur 6 på næ-
ste side. Stort set alle kyststrækninger har 
fået deres blå mærker, men der er dog nogle 
strækninger, hvor koncentrationen af indrap-
porteringer er særlig stor. 

Indrapporteringerne giver dog ikke et dæk-
kende billede, af den geografiske udbredelse 
af det ulovlige garnfiskeri. Ved kyster, hvor 
der færdes mange lystfiskere er der stati-
stisk størst sandsynlighed for, at et ulovligt 
redskab vil blive opdaget. Det modsatte er 

Resultater fra www.Ulovlige.net
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Figur �. Den geografiske placering af samtlige 491 rapporter om ulovlige garn fra www.Ulovlige.net.
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To garnfiskere i færd 
med at røgte et ulov-
ligt garn, der er place-
ret for tæt på kysten.

tilfældet i de områder, hvor lystfiskere ikke 
færdes så hyppigt. 

Bemærk desuden, at tallene ikke er umid-
delbart sammenlignelige, idet strækningerne 
ikke er lige lange. Det er ligeledes vigtigt at 
notere sig, at det ulovlige garnfiskeri selvføl-
gelig også finder sted i områder, der ikke er 
nævnt i tabel 1 eller i rapporten. 

Mariager Fjord er hårdt plaget af ulovlige 
garn. Ud over at der er en gammel tradition 
for at fiske med garn her, skyldes det sand-
synligvis især, at en del vandløb med rela-
tivt store ørredstammer udmunder i fjorden. 
Det gør fiskeriet givtigt – og samtidig betyder 
det, at der er masser af fredningsbælter i 
farvandet.

Gudenåens bestand af laks og ørreder skal 
igennem udmundingen af Randers Fjord. Der-
for er fiskeriet efter disse arter lukrativt i 
dette område og genstand for et omfattende 
ulovligt garnfiskeri.

Fiskeriet med stang og line efter havørred 
i Århus Bugten er velrenommeret. Desuden 
ligger den i et tætbefolket område, og det 
faktum, sammenholdt med, at der findes re-
lativt mange småhavne i bugten, er sikkert 
årsagen til de mange rapporter.

Fra Horsens Fjord i nord til Kolding Fjord 
i syd udmunder en lang række vandløb. Bol-
ler Å, Rhoden Å, Vejle Å, Ibæk og Kolding Å 
for blot at nævne nogle af de mest produk-
tive, har nydt godt af investeringerne i bedre 
vandløbskvalitet, og derfor er ørredbestan-
dene øget de seneste ti år langs den østjyske 
kyst. De mange ulovlige garn er uden tvivl en 
konsekvens af dette. Den vel nok groveste 
sag de senere år fandt sted i mundingen af 
Kolding Å i sensommeren 2005. Denne sag 
omtales nærmere fra side 36.

 Området fra Grænsen op til Nordals bi-
drager med mange rapporter. Det skyldes 
sandsynligvis to faktorer: Der er masser af 
ørreder langs den sønderjyske østkyst, og så 
ligger Als og de omkringliggende fjorde me-
get langt fra Fredericia, hvor Fiskerikontrol-
len, der skal holde opsyn i dette område, hol-
der til. Kontrollens muligheder for at afdække 
den sønderjyske østkyst virker åbenbart ikke 
afskrækkende på de garnfiskere, der ønsker 
at bryde loven. 

Fyns Amt har, sammen med de lokale lyst-
fiskere, i mere end ti år investeret mange 
millioner kroner i vandløbsforbedringer og 
udsætning af vilde havørreder. Det giver bo-
nus i disse år, hvor havørredbestanden i de 
fynske vandløb går frem. Fra Fyns Hoved i 
nord til Svendborg i syd er den fynske Store-
bæltskyst hårdt plaget. Især i området ved 
Kerteminde har Fiskerikontrollen gentagne 
gange konfiskeret masser af ulovlige garn, og 
det er også fra dette område, at en meget 
omtalt sag, der inkluderer 13 lovbrud af én 
og samme fisker, fandt sted i foråret 2005. 
Læs mere om denne sag fra side 32. Der-
udover er det sydlige Langeland også hårdt 
plaget af et intensivt ulovligt fiskeri, som de 
ti rapporter, inden for et meget begrænset 
område, vidner om.

Rapporterne fra Reersø – 41 fra en meget 
kort kyststrækning – mere end indicerer, at 
ulovligt fiskeri her udgør en vigtig del af den 
sorte økonomi. Trusler på livet og almindelig 
chikane mod lystfiskere viser, at garnfiskeriet 
her ikke længere er en rekreativ hobby, men 
en betydelig indtægtskilde, som lovbryderne 
vil gå meget langt for at bevare. Læs mere 
om forholdene ved Reersø fra side 30. Også 
fra resten af den sjællandske Storebæltskyst 
er der mange rapporter om lovbrud.

Isefjorden og Roskilde Fjord er de køben-
havnske ørredfiskeres hjemmevand, så man-
ge lystfiskere færdes i dette farvand. Her ud-

Figur �. Den geografiske placering af samtlige 491 rapporter om ulovlige garn fra www.Ulovlige.net.
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sættes årligt mere end 100.000 havørreder 
– fisk, der er betalt af lystfiskerne gennem Fi-
sketegnet. Kombinationen af masser af ørre-
der og mange lystfiskere medfører også her 
et stort antal rapporter fra de to fjorde.

Stevns er de senere år blevet berømmet 
for sit gode fiskeri efter store havørreder. 
Berømmelsen har medført, at ulovlighederne 
også florerer der. 

En del områder, hvor der bevisligt også fin-
der et intenst ulovligt fiskeri sted, er slet ikke 
eller kun i meget ringe grad repræsenteret 
på Ulovlige.net. Det skyldes, at lystfiskerne 
ikke færdes i disse områder på grund af, at 
lystfiskeri af forskellige årsager ikke er mu-
ligt eller givtigt. Det gælder især de store 
vestjyske fjorde – Ringkøbing Fjord og Nis-
sum Fjord. Bilag 1, der er en mail fra Fiskeri-
kontrollen i Esbjerg viser dog, at de manglen-
de blå cirkler ikke betyder, at der ikke finder 
ulovligheder sted i Ringkøbing Fjord.

 I Limfjorden, hvorfra der kun er få rappor-
ter, er der i sensommer og efterår i 2005 
konfiskeret masser af ulovlige garn.

Lige nord for Stevns – ved udløbet af hen-
holdsvis Køge Å, Vedskølle Å og Tryggevæl-
de Å er der også tradition for ulovligt fiskeri, 
som henvendelsen fra Danmarks Sportsfi-
skerforbund til Fiskeriinspektoratet viser (se 
bilag 5, side 39). 

Ulovlig afmærkning
Ud over lovgivningen, der regulerer, hvor red-
skaberne må sættes, er der også krav om, 
hvordan de skal være markeret. Det skyldes, 
at ikke-synlige redskaber kan være til stor 
fare og gene for de sejlende og andre, der 
færdes i eller på vandet. Redskaberne skal 
desuden være mærket med et såkaldt fiske-
rimærke, hvorpå brugerens navn og adresse 
samt fiskerinummer skal fremgå. Det gør det 
muligt for Fiskerikontrollen at finde frem til 
ejeren, og fiskerinummeret er dokumentati-
on for, at der er betalt fritidsfiskerlicens. 

På Ulovlige.net registrerer vi ikke – som 
tidligere nævnt – redskaber, der ikke 100 % 
lever op til lovgivningen om afmærkning. Vi 
har kun registreret de redskaber, som ikke 
er markeret med bøjer og flag. I erkendelse 
af, at afstanden til redskaberne ofte er så 
stor, at det ikke er muligt at se, hvorvidt der 
er fiskerimærke på redskabet, indgår dette 
lovbrud ikke i denne rapport, selv om det ef-
ter vores overbevisning er et groft brud på 
loven ikke at betale fiskerilicens og fiske uden 
”nummerplade”. 

Figur 7 viser antallet af rapporter og garn 
med ulovligt markerede redskaber samt de 
lovligt markerede. Ud af de 440 rapporter 
med ulovlige nedgarn, hvor der er opgivet 
oplysninger om afmærkning, bryder de 348 
reglerne om afmærkning. At cirka 80 % er 
på den forkerte side af loven er ikke over-
raskende. Man bør huske, at alle 450 rap-
porter indgår i undersøgelsen, fordi der er 
tale om grove brud på lovgivningen. Det ville 
således være ulogisk at bryde lovgivningen og 
bagefter markere redskaberne tydeligt med 
flag og bøjer og eventuelt oven i købet skrive 
navn og adresse på, så Fiskerikontrollen kan 
adressere en bøde til den rigtige person. 

Det kan derimod undre, at næsten 20 % af 
garnsætningerne er markeret så tydeligt, at 
alle kan se dem. Der er to mulige forklaringer 

Fiskerikontrollen i færd 
med at kontrollere en 
ruse.

Resultater fra www.Ulovlige.net
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Figur �. Antallet af rap-
porter og nedgarn med 
ulovlig markering samt 
de lovligt markerede. 
Der indgår i alt 440 
rapporter. 
Ulovlig markering er 
her en fælles betegnel-
se for redskaber, som 
ikke er markeret med 
flag og bøjer.

på dette: Dels at garnfiskeren ikke har haft 
til hensigt at bryde loven, men uforvarende 
er ”kommet til” at placere garnene i et fred-
ningsbælte eller for tæt på land, og dels at 
garnfiskeren bevidst har kalkuleret med, at 
det kan være meget svært at skelne nedgarn 
fra ruser. 

Der er ingen tvivl om, at den første forkla-
ring er sandsynlig. En samlet oversigt over 
fredningsbælterne – der er flere hundrede på 
landsplan – er i dag ikke tilgængelig, og den 
eneste løsning er at kontakte fiskeriinspekto-
ratet og forhøre sig om de lokale frednings-
bestemmelser. Det kan ligeledes være svært 
at vurdere afstande over vand, så risikoen for 
ubevidst ikke at overholde afstanden på 100 
meter til lavvandslinien eller de 500/600 
meter til åudløbet er absolut til stede. Selv 
om der således er en plausibel forklaring på 
disse ulovlige redskaber, er der stadigvæk 
tale om lovbrud, som ikke bør finde sted. Det 
påhviler selv fiskeren at kende lovgivningen 
og de lokale fredninger, og i tvivlstilfælde bør 
fiskeren altid sørge for, at afstanden til kyst 
og vandløb med 100 procents sikkerhed er 
overholdt. 

Den anden mulige grund til, at hele 20 % 
af de ulovlige garnsætninger har været mar-
keret med flag og bøjer (men ikke nødvendig-
vis med fiskerimærket, hvor navn og adresse 
fremgår) er som nævnt, at fiskeren eventuelt 
udnytter, at det kan være svært at skelne 
ruser fra nedgarn. Hvis to nedgarn bindes 
sammen til ét, vil der være cirka 100 me-
ter mellem de to bøjer med flag, der mar-
kerer redskabet. Sættes de to garn for tæt 
på land på en lokalitet, hvor det på grund af 
dybdeforholdene ikke er muligt at besigtige 

redskaberne fra land, er det meget svært at 
afgøre, om der er tale om seks ruser, der er 
bundet sammen, eller om det er to nedgarn. 
Ruserne må jo gerne placeres helt ind til lav-
vandslinien, så markering af redskaberne 
med flag signalerer, at der er tale om lovlige 
redskaber. På den måde kan en garnfisker 
ved at markere nedgarn med bøjer og flag 
muligvis undgå, at ulovlighederne anmeldes 
til Fiskerikontrollen. 

Ud fra de tilgængelige oplysninger i vores 
database, er det ikke muligt at afgøre, om 
de lovligt markerede redskaber er udtryk for 
den slags spekulation. 

De mange rapporter synliggør dog et stort 
problem: Som lovgivningen om afmærkning 
er i dag, er det svært at skelne mellem ruser 
og nedgarn. Det medfører, at meldinger til Fi-
skerikontrollen om ulovlige nedgarn ofte kan 
være fejlagtige.

Et ulovligt garn sat di-
rekte fra kysten.
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Kontrol med det rekreative fiskeri

Kontrollen med det rekreative fiskeri i Dan-
mark udføres fra tre fiskeriinspektorater, 
der alle hører under Fiskeridirektoratet. 

n Fiskeriinspektorat Nord har en afdeling 
i  Nykøbing Mors og Frederikshavn samt fi-
re lokalafdelinger i Skagen, Hirtshals, Hanst-
holm, og Thyborøn. 

n Fiskeriinspektorat Syd har afdelinger i 
Randers, Fredericia og Esbjerg samt en lo-
kalafdeling i Hvide Sande. 

n Fiskerinspektorat Øst har to afdelinger i 
henholdsvis Roskilde og Nexø. 

Ud over kontrollen med det rekreative fi-
skeri, har inspektoraterne blandt andet føl-
gende opgaver: Kontrol med og registrering 
af erhvervs- og bierhvervsfiskernes fangster, 
kontrol med afgitring og fiskepassager ved 
opstemninger, dambrug og vandkraftværker, 
kontrol med det bestandsophjælpende avls- 
og udsætningsarbejde samt sagsbehandling i 
henhold til fiskeriloven med videre.

De tre inspektorater dækker lange kyst-
strækninger. For eksempel har afdelingen i 
Fredericia ansvaret for kysterne fra Horsens 
Fjord i nord til Flensborg Fjord i syd samt hele 
Fyn, Langeland, Ærø og alle de andre øer om-
kring Fyn. Afdelingen i Roskilde skal kontrol-
lere kysterne rundt om hele Sjælland samt 
Møn, Falster, Lolland og alle de øvrige øer i 
dette område. 

Nedskæringer i kontrollen
Siden 1999 er antallet af ansatte i fiskerin-
spektoraterne reduceret. Dengang var der 
297 personer (årsværk) ansat (Kilde: Fiske-
ridirektoratets Virksomhedsregnskab 1999, 
udgivet i maj 2000). 

I 2003 var antallet reduceret til 247. På 
grund af såkaldte kvoteforordninger, der 
medførte et krav fra EU om øget opsyn med 
torskefiskeriet i de indre danske farvande 
blev der i 2004 afsat 6,5 millioner kroner 
og ansat 25 årsværk ekstra, således at der i 
2004 var ansat 265 årsværk (Fiskeridirekto-
ratets Virksomhedsregnskab 2003, udgivet 
i april 2004). 

Det er vigtigst at notere sig, at de 25 eks-
tra årsværk udelukkende blev ansat med hen-
blik på kontrol af torskefiskeriet og således 
ikke kommer det rekreative fiskeri til gavn. 
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Fiskerilov og bekendtgørelser
n Fiskeriet i salt- og ferskvand er reguleret via en hovedlov - Fiskeriloven. Af den fremgår 
det blandt andet: At udøvere af rekreativt fiskeri i saltvand, det vil sige personer, der 
udelukkende dyrker fiskeriet som hobby – i modsætning til erhvervs- eller bierhvervsfi-
skere – ikke må sælge deres fangster. I Fiskeriloven kan man også læse, at personer 
fra 12 år og opefter skal erhverve sig en fritidsfiskerlicens for at kunne fiske med garn 
og ruser.

n I Fiskeriloven er der indlagt en række beføjelser til ministeren til at udstede mere de-
taljerede regler. Disse regler udformes i de såkaldte bekendtgørelser. 

n I ”Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i 
ferskvand BEK nr. 1336 af 15/12/2004” er antallet af redskaber, deres udformning og 
afmærkning udførligt beskrevet. Der står blandt andet, at man maksimalt må fiske med 
tre nedgarn ad gangen.

n ”Bekendtgørelse nr. 505 af 13. juni 1994” beskriver, at nedgarn skal placeres mindst 
100 meter fra: Kysternes lavvandslinie, moler, havne og landløse grunde.

n I bekendtgørelse nr. 307 om afmærkning af fiskeredskaber fra 22. april 1994 er 
beskrevet, hvorledes redskaberne skal være afmærket. Læg i øvrigt mærke til ordet 
”mærkning”. Med det menes, at redskabet skal være markeret med et fiskerimærke, 
hvorpå navn og adresse samt fiskerinummer skal fremgå. ”Afmærkning” dækker synlig-
gørelsen af redskabet med flag, vager med videre, så det ikke er til gene for færdslen. 
Her kan man se, hvordan redskaberne skal være afmærket: http://www.fd.dk/info/
sjle3/2003BROCHURE.pdf 

n I særlige tilfælde er det nødvendigt at foretage reguleringer af fiskeriet i specifikke og 
meget lokale søer eller vandløb. I disse tilfælde udfærdiges regulativer, der beskriver de 
fiskeriforvaltningsmæssige foranstaltninger, der er gældende for dette specifikke om-
råde.

n Hovedloven kan kun ændres af Folketinget. Bekendtgørelser kan ændres af ministeren 
og regulativer af ministeriet.

n Fiskeriloven og de dertil hørende bekendtgørelser hører under Fødevareministeriet og 
findes her: www.retsinfo.dk/minind/minind.htm. Gå ind under ”Gældende regler og afgø-
relser” under Fødevareministeriet og vælg ”Bekendtgørelse af fiskerilov”.

n Bekendtgørelser vedrørende lokale regler for fiskeriet, specifikke fredningsbælter ved 
vandløb med videre kan findes her: http://www.sportsfiskeren.dk/info/fredningsbael-
ter/

n Fiskeridirektoratet har lavet en fin, lille folder om afstandsreglerne. Den findes her: 
http://www.fd.dk/info/2005afstand.pdf

Kontrol med det rekreative fiskeri
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Kontrol med det rekreative fiskeri

Antallet af årsværk er altså på kun fem år er 
reduceret med 32, og i 2004 beskæftiger 
en relativt større del af personalet sig med 
erhvervsfiskeriet. Konklusionen er derfor, at 
kontrollen med det rekreative fiskeri de se-
nere år er blevet stærkt nedprioriteret.

Intet tyder på, at denne nedadgående ten-
dens stopper. Den 7. oktober 2005 under-
skrev Jørgen Fredsted, daværende direktør 
for Fiskeridirektoratet, ”Resultatkontrakt for 
2005-08”. I kontrakten kan man læse om Fi-
skeridirektoratets økonomiske forudsætnin-
ger og mål for de kommende tre år. 

De samlede bevillinger reduceres i den pe-
riode med 12 % fra 168,9 millioner kroner 
til 148,6. Lønsummen reduceres med 5 % 
fra 96,9 millioner til 92,3. Nedskæringerne 
medfører, at antallet af årsværk går fra 251 
til 232 – en reduktion på yderligere 8 %. Det 
vil uvægerligt medføre, at kontrollen med det 
rekreative fiskeri atter skal reduceres. 

Helt konkret betyder det, at hvor der i 1999 
blev kontrolleret næsten 16.000 fritidsfisker-
redskaber og udført 7.000 personkontroller 
(Fiskeridirektoratets Virksomhedsregnskab 
1999), så er ambitionen for de kommende 
tre år, at der årligt skal kontrolleres 7.000 
fritidsfiskerredskaber og udføres 2.900 per-
sonkontroller (Fiskeridirektoratets Resultat-
kontrakt for 2005-08). Både antallet af kon-
trollerede redskaber og personkontroller er 
altså på få år reduceret med cirka 60 %. 

Effektivisering og en mere målrettet ind-
sats mod ulovligt garnfiskeri kan eventuelt 
kompensere for en del af de drastiske ned-
skæringer, men der er ingen tvivl om, at de 
vil kunne mærkes. Det lagde daværende di-
rektør Jørgen Fredsted da heller ikke skjul 

på, da nedskæringerne var et tema i DR’s 
Radioavis den 26. februar 2005. Adspurgt 
om, hvad de ville betyde for muligheden for at 
udføre kontrolarbejde, svarede Jørgen Fred-
sted i indslaget, at ”man får den kontrol, man 
vil betale for”. 

Konsekvenser af nedskæringer
Danmarks Sportsfiskerforbund har stor re-
spekt for den indsats, der ydes af fiskeriin-
spektoraterne. Vore medlemsforeninger fra 
hele landet melder om et godt og konstruk-
tivt samarbejde, og vi ved fra vores hyppige 
kontakter med inspektoraterne, at mange af 
fiskerikontrollørerne udviser stort engage-
ment. Men vi frygter, at nedskæringerne vil 
få meget negative konsekvenser for Fiskeri-
kontrollens muligheder for at udføre deres 
opgaver med det rekreative fiskeri på til-
fredsstillende vis. De vil få svært ved at lave 
opsøgende, præventivt arbejde, og de vil få 
endnu sværere ved at kunne reagere på lyst-
fiskernes observationer. 

Allerede nu, tre år før reduktionen er fuld-
ført, er der i visse områder store frustratio-
ner blandt lystfiskerne, når de mange dage 
i træk oplever, at der sættes ulovlige garn, 
uden at Fiskerikontrollen, af ressourcemæs-
sige årsager, har mulighed for at besøge lo-
kaliteten. 

Ikke kun lystfiskerne er frustrerede over 
denne situation, også i Fiskerinspektorater-
ne må vicefiskeriinspektører erkende, at det 
kan være svært at bremse ulovlighederne un-
der de givne forudsætninger. 

Denne nyhed kunne 6. december 2005 læ-
ses på Danmarks Radios hjemmeside (http://
www.dr.dk/Regioner/Vest/Nyheder/An-
det/2005/12/06/174500.htmøåØå)

Fiskerikontrol for dårlig i Ringkøbing Fjord
Fiskerikontrollen i Esbjerg kommer for sjæl-
dent i Ringkøbing Fjord. Og det giver for frit 
spil til ulovligt fiskeri.

Det siger formanden for Skjern Å Sammen-
slutningen, Bjarne Dyrberg.

Antallet af laks og ørreder har været sti-
gende de seneste år. Men bestandene holdes 
kun oppe ved hjælp af massive udsætninger 
af fiskeyngel.

En konsekvens af ned-
skæringerne hos Fiske-
rikontrollen er en min-
dre risiko for at blive 
taget for ulovligt garn-
fiskeri.
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Kontrol med det rekreative fiskeri

- Det er for nemt for dem, der fisker ulovligt 
efter laks og havørred, siger Bjarne Dyrberg 
til Ringkøbing Amts Dagblad, og han undrer 
sig over, hvordan man bærer sig ad med at 
afsætte de ulovlige fangster.

Vicefiskeriinspektør hos Fiskeridirektoratet 
i Esbjerg Bent Hansen er enig med Bjarne 
Dyrberg i, at kontrollen er for dårlig.

Bekymringerne blandt de ansatte i fiske-
riinspektoraterne over de kommende års 
nedskæringer er til at føle på i følgende ud-
drag af en artikel, som kunne læses i Forum 
i december 2005. Forum er Fødevaremini-
steriets personaleblad. Baggrunden er, at en 
journalist har fulgt to fiskerikontrollører på 
en arbejdsdag. 

Det er nu ikke de grå eller sorte fisk, der 
bekymrer kontrollørerne mest. De er mere 
bekymret over de nedskæringer, som er be-
budet i Fiskeridirektoratet. ”Vi har for få res-
sourcer til de opgaver vi skal påtage os. Især 
lyst- og fritidsfiskeri har ikke politisk bevågen-
hed. Men de afledte indtægter fra det rekrea-
tive fiskeri er faktisk store. Campingpladserne 
tjener penge, hoteller, sommerhusudlejning, 
købmænd og så videre, Vi får jo mere fritid 
og flere og flere tager fiskegrejet frem. Det 

kunne være rart med mere politisk bevågen-
hed på netop dette område”.

(Kilde Forum, nr. 5, december 2005. Side 
5. Skrevet af Anne Rosengård))

Nedskæringerne, kombineret med resul-
tatkontraktens fokusering på antal kontrol-
lerede redskaber og personer, vil givetvis 
medføre, at det bliver sværere for Fiskeri-
kontrollen at afsætte den fornødne tid til at 
fange lovbryderne på fersk gerning. Som ek-
semplerne fra både Liver Å og Kolding Å i 
bilag 2 viser, så opdages ulovlighederne ofte 
sidst på dagen, men garnene røgtes oftest 
mange timer senere. I det tidsrum skal red-
skaberne holdes under opsyn af Fiskerikon-
trollen, og disse timer belaster et i forvejen 
presset tidsregnskab. 

Der er derfor en reel risiko for, at Fiskeri-
kontrollen fremover kun kan afsætte de for-
nødne ressourcer i de virkeligt grelle tilfælde, 
mens for eksempel udøvere af fiskeri for tæt 
på land meget sjældent vil blive taget på fersk 
gerning. Hvis ikke det relativt hyppigt lykkes 
at fange udøvere af disse meget grove brud 
på lovgivningen, og Fiskerikontrollen ikke får 
sendt det signal, at risikoen for at blive fan-
get er reel, vil omfanget af det ulovlige garn-
fiskeri givetvis tage til. 

Langt fra alle garnfiske-
re fisker ulovligt, men 
de brådne kar udgør 
en trussel mod vandre-
fiskene.
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Øget kontrol løser ikke alle problemer. Selv 
med væsentlig flere kontrolbesøg ved kyster-
ne vil der altid kun være tale om en stikprø-
vekontrol, der primært har et præventivt sig-
te.  Den åbenlyse mangel på respekt over for 
lovgivningen, som de fire eksempler i bilag 2 
og mange af rapporterne på Ulovlige.net do-
kumenterer, skyldes derfor ikke udelukkende, 
at risikoen for at blive stillet til ansvar for 
lovbruddet er minimal, men også at straffe-
rammen efter alt at dømme ikke virker af-
skrækkende.

Lovgrundlaget for sanktionerne ved ulov-
ligt fiskeri fremgår af fiskerilovens kapitel 
23. Straffebestemmelserne i forhold til det 
rekreative fiskeri indeholder påtale, bøde og 
konfiskation af fiskeredskaber. I forhold til 
det ulovlige garnfiskeri er straffen i praksis 
typisk en bøde på mellem 1.000 og 2.000 
kr. samt konfiskation af garnene. For mindre 
forseelser, hvor der måske også er tale om 
utilsigtede overtrædelser, kan dette være en 
rimelig straf. Den står imidlertid slet ikke mål 
med de grove og tilsigtede tilfælde af ulovligt 
garnfiskeri.

Her virker strafferammen ikke afskræk-
kende. En fisker, der eksempelvis bliver taget 
i at spærre udløbet af en åmunding med tre 
umarkerede nedgarn, bliver typisk straffet 
med en administrativ bøde på mellem 1.000 
og 2.000 kroner og eventuelt konfiskation af 
redskaberne. Hvert garn repræsenterer en 
værdi af cirka 250 kroner, så i værste fald 
kommer det til at koste vedkommende 2.750 
kroner. 

Der er et konkret eksempel – det er et par 
år gammelt – fra udløbet af Rhoden Å i Vejle 
Fjord, hvor en person fiskede ulovligt med et 
par nedgarn. Han fik en bøde på 1000 kro-
ner. Forseelsen i mundingen af Kolding Å, 
som omtales i bilag 2, vil typisk afstedkomme 
en bøde på mellem 1.000 og 2.000 kroner 
samt konfiskation af redskaberne. 

Som nævnt, så er straffen relativ hård og 
virker sandsynligvis præventivt over for lejlig-
hedsfiskeren, der ubevidst er kommet til at 
bryde loven. Men langt hovedparten af lov-
bruddene på Ulovlige.net er udført bevidst 
(redskaberne er ikke markerede) og sandsyn-
ligvis med økonomisk gevinst for øje. Disse 

lovbrydere lader sig ikke afskrække af en bø-
de i den størrelsesorden, især set i lyset af, 
at det er muligt at tjene mange tusinde kro-
ner på en enkelt nats fiskeri. 

Det er næppe en overdrivelse at påstå, 
at lystfiskere med fiskeret i de vandløb, som 
rammes af ulovligt garnfiskeri, føler sig dybt 
stødt over bødestørrelser, som de anser for 
at være en hån mod det store, frivillige og 
ulønnede arbejde, de har udført med henblik 
på at hjælpe ørredbestanden på fode.

Straffen i andre lande
For at undersøge hvordan ulovligt garnfiskeri 
straffes i andre lande i Europa, sendte vi en 
mail ud gennem European Anglers Alliance, 
der er en europæisk paraplyorganisation for 
de nationale lystfiskerforbund. 

Spørgsmålet i mailen lød: Hvor hårdt bli-
ver følgende lovbrud straffet i jeres land: Tre 
nedgarn placeres i en åmunding, hvor der 
er fredningsbælte. De placeres således, at 
fiskene ikke kan svømme op i vandløbet. Gar-
nene er umarkerede; der er altså hverken 
bøjer, flag eller fiskeribevis på. Lovbryderen 
fanges, der er 50 fisk i hans båd, hvoraf nog-
le er under mindstemålet.

Vi har modtaget svar fra Tjekkiet, Estland, 
Schweiz, Frankrig og Sverige. Schweizerne 
melder tilbage, at de ikke har den slags pro-
blemer i deres fiskevande.

Tjekkiet – tyvfiskeri sidestilles med 
krybskytteri 
Svaret fra Tjekkiet er meget generelt, idet 
der her ikke forekommer vandløb, der mun-
der ud i havet. Men essensen er klar: Kryb-
skytteri og tyvfiskeri straffes efter den sam-
me lovgivning. Strafferammen, der i øvrigt 
også gælder personer, som aftager fisk (og 
vildt) er fængsel i op til to år. Der er ligeledes 
mulighed for at uddele bødestraf. Ved sær-
lige grove overtrædelser er strafferammen 
helt op til fem års fængsel. 

Estland – bøder der kan mærkes
Svarene fra de resterende lande er derimod 
meget konkrete. Det første er fra Estland, 
hvor Endrik Tõnsberg, der er generalsekre-
tær i den Estiske Sportsfisker Føderation 

Strafferamme og bødestørrelser



21Ulovligt garnfiskeri // Danmarks Sportsfiskerforbund

(Estonian Sportfishing Federation) blandt an-
det skriver: 

”Vi skelner mellem privatpersoner og er-
hvervsfiskere. Hvis en privatperson tages i at 
fiske ulovligt som beskrevet, er maksimum-
straffen 1.000 Euro. Maksimumstraffen for 
erhvervsfiskere er 32.000 Euro. Hvis perso-
nen tages for fiskeri i fredningsbæltet, og han 
har 50 små laks i båden, der er fanget i tre 
umarkerede redskaber, så vil bøden ligge på 
300.000 EEK, som svarer til 19.230 Euro! 
Det modsvares af en fængselsdom på tre 
år”. 

Når forskel i levestandard og indkomstni-
veau tages med i betragtning, er der ingen 
tvivl om, at de nævnte bøder virkelig kan 
mærkes, også selv om man ikke er erhvervs-
fisker. Endrik Tõnsbergs afsluttende ord sæt-
ter dette i relief:

 ”I Estland vil bare en enkelt dom af sådan 
en størrelse betyde, at manden skal betale af 
på gælden resten af sit liv”.

Sverige – op til 1�0 dagsbøder 
Håkan Carlstrand fra Sveriges Sportfiske- 
och Fiskevårdsförbund har bedt Bengt Hög-
berg, som er chefjurist på Fiskeriverket (det 
svarer til Fiskeridirektoratet i Danmark) om 
at svare.

Han skriver, at strafferammen for ulovligt 
garnfiskeri er bøde eller fængsel i op til ét 
år. Bødestraffen udmåles i dagsbøder, så 
den kan tilpasses den skyldiges økonomiske 
formåen. Der gives oftest mellem 30 og 60 
dagsbøder fra mellem 30 og 1.000 kroner 
men lovgivningen åbner mulighed for at ud-
dele helt op til 150 dagbøder. I det konkrete 
spørgsmål vurderer Bengt Högsberg, at bø-
den ville blive på 40 dagsbøder á 200 kroner 
– altså i alt på 8.000 kroner.  

Frankrig – konfiskation af båd, mo-
tor og bil plus en kæmpe bøde
Bernard Breton, der ud over at være præ-
sident for European Anglers Alliance også 
repræsenterer det franske sportsfiskerfor-
bund, skriver, at ”det ikke er så sjovt fiske 
ulovligt i Frankrig”. Han anfører, at hver ulov-
ligt fanget fisk bliver straffet med en bøde på 
100 Euro. De 50 fisk medfører altså en bøde 

på 5000 Euro. Til dette beløb skal lægges en 
bøde på 500 Euro samt konfiskation af garn, 
båd, motor og evt. bil. Fiskeri i fredningsbæl-
tet giver en bødestraf på mellem 1.000 og 
3.000 Euro og/eller mellem én og tre måne-
der i fængsel. Hvis fiskeriet har fundet sted 
i nattens løb, så bliver straffen doblet op. I 
dette konkrete tilfælde, hvor lovbruddet er 
af så grov en karakter, ville den totale straf, 
ifølge Bernard Breton, være på i alt 17.000 
Euro, konfiskation af garn, båd, motor og bil 
samt fængsel. Ud over dette, skal lovbryde-
ren også erstatte eventuelle tab af værdier 
til berørte lystfiskerforeninger, erhvervsfiske-
re og grønne organisationer. Bernard Breton 
afslutter sit svar med at konstatere, at ”det 
er bedre at fiske ulovligt i Danmark”.

Danmark – hyggelige bøder
Til sammenligning ville det beskrevne lovbrud 
her i landet medføre en bødestraf på cirka 
2.000  kroner samt konfiskation af de tre 
garn, som udgør en værdi af cirka 750 kro-
ner.

Strafferamme og bødestørrelser

I Danmark er straffen 
for ulovligt garnfiskeri 
lille sammenlignet med 
andre lande i Europa.
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Forslag til løsninger

Der er flere grunde til, at vi i Danmarks 
Sportsfiskerforbund mener, at der skal gøres 
noget nu og her for at reducere omfanget af 
det ulovlige garnfiskeri: 
– Det bryder med alle principper om bære-
dygtighed, som ellers i dag er nøgleordet i 
forvaltningen af vore fiskebestande. 
– Ulovlighederne modarbejder myndigheder-
nes og lystfiskere mulighed for at nå i mål 
med at genskabe sunde og vilde bestande i 
de danske vandløb. 
– Det er uholdbart og krænkende for retsbe-
vidstheden, at risikoen for at blive taget og 
dømt for ulovligt garnfiskeri er så relativt lille. 

Vi har derfor følgende forslag til, hvordan der 
bør gribes ind for at reducere omfanget. 

n Kontrollen med det rekreative fiskeri bør 
intensiveres. 

Det er Danmarks Sportsfiskerforbunds 
opfattelse, at en betydelig øget kontrol med 
det rekreative fiskeri er en afgørende forud-
sætning for at få stoppet det ulovlige garnfi-
skeri. Det forudsætter først og fremmest, at 
Fiskeriinspektoraterne tilføres de nødvendige 
ressourcer til at varetage denne kontrol. Der 
må således på finansloven afsættes de nød-
vendige midler til en ressourcemæssig styr-
kelse af kontrollen med det rekreative fiskeri

n Det bør gøres nemmere at skelne mel-
lem nedgarn og kasteruser. 

Hvis ruser markeres med eksempelvis rø-
de flag og nedgarn med sorte, vil lystfisker-
nes tilbagemeldinger om eventuelle ulovlige 
redskaber være mere kvalificerede til stor 
gavn for Fiskerikontrollen.

n Skattevæsenet, Fiskerikontrollen og 
brancheorganisationerne bør rette skarp fo-
kus mod den ulovlige omsætning af fisk, fan-
get af udøvere af rekreativt fiskeri. De invol-
verede brancheorganisationer bør rette hen-
vendelse til deres medlemmer og indskærpe, 
at forbuddet skal tages bogstaveligt.  

Hvis det kan lykkes at stoppe den ulovlige 
omsætning af fisk, der fanges ved rekrea-
tivt fiskeri, vil en stor del af incitamentet til 
det ulovlige fiskeri forsvinde. Med baggrund 
i denne rapport og de omtalte sager, der vi-
ser, at en enkelt fisker årligt kan omsætte 
for i titusindvis af kroner, mener Danmarks 
Sportsfiskerforbund, at de relevante myndig-
heder bør rette fokus på dette område.  

n Grove brud på Fiskeriloven og de tilhø-
rende bekendtgørelser bør straffes så hårdt, 
at straffen får en præventiv effekt. 

Ved grove brud mener vi f.eks. fiskeri i fred-
ningsbælter eller nærmere end 100 meter 
fra land med umarkerede redskaber. I sådan-
ne tilfælde bør det være muligt at konfiskere 
båd med motor og det anvendte køretøj, lige-
som bødestørrelserne skal hæves kraftigt.

Det bør gøres lettere 
at skelne mellem ned-
garn og kasteruser.
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Forslag til løsninger

Vi mener, at følgende yderligere stramninger 
i lovgivningen vil kunne få en positiv effekt i 
bestræbelserne på at begrænse det ulovlige 
garnfiskeri:

n Ved grove lovbrud skal retten til indløse 
fiskerilicens inddrages i en femårig periode. 

n Hvis personer mere end én gang tages 
for grove lovbrud, bør straffen øges propor-
tionalt, ligesom retten til at indløse fiskerili-
cens helt bør inddrages.

n Ulovligt garnfiskeri, der udøves af per-
soner, som har mistet retten til at erhverve 
fiskerilicens, bør udløse fængselsstraf.

n I områder, hvor specifikke fiskearter er 
fredede – som eksempelvis i Ringkøbing Fjord 
– bør fangst og hjembringning af disse ar-
ter klassificeres og straffes som værende et 
groft lovbrud. 

Grove brud på lovgiv-
ningen skal straffes, så 
det kan mærkes. Den-
ne pæleruse er fuldt 
lovlig.
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Danmarks Sportsfiskerforbund står ikke ene 
med ønsket om, at der skal rettes øget fokus 
mod det ulovlige garnfiskeri. Det viser vores 
underskriftsindsamling, der begyndte den 11. 
oktober. Efter udløb af deadline den 31. de-
cember 2005 har vi registreret 6.801 per-
soner, som har skrevet under på følgende:

Til Fødevareministeren og Folketingets ud-
valg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Jeg støtter Danmarks Sportsfiskerforbunds 
krav om, at der skal ske en ganske betydelig 
styrkelse af kontrollen med det rekreative fi-

skeri, og at der skal ske en ganske betydelig 
skærpelse af straffene for ulovligt fiskeri.

I et retssamfund som det danske er det 
simpelthen uholdbart, at man stort set risiko-
frit kan drive et ulovligt fiskeri, der ødelægger 
store naturmæssige og økonomiske værdier.

Det ulovlige fiskeri med garn og ruser langs 
de danske kyster og i de danske fjorde - her-
under i fredningsbælterne ved vandløbenes 
udmundinger - har et meget omfattende og 
helt uacceptabelt omfang.

Det ulovlige fiskeri er fuldstændig ødelæg-
gende for det store natur- og fiskeplejearbej-

Underskriftsindsamling

6.801 personer har 
skrevet under i kampen 
mod de ulovlige garn.
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de, der udføres i de danske vandløb med hen-
blik på at genetablere selvreproducerende ør-
red- og laksebestande. 

Det er en indsats, som danske lystfiskere i 
høj grad bidrager til med ca. 25 millioner kr. 
om året samt tusindvis af frivillige arbejdsti-
mer. Dertil kommer de store samfundsmæs-
sige investeringer i forbedret vandkvalitet og 
naturgenopretning i de danske vandløb.

Det omfattende ulovlige fiskeri har klar 
sammenhæng med, at kontrollen med det re-
kreative fiskeri er helt utilstrækkelig på grund 
af, at Fiskeriinspektoraterne ikke har de nød-

vendige ressourcer. Risikoen for at blive taget 
i ulovligt fiskeri er dermed meget begrænset.

Endvidere er sanktionerne for ulovligt fiskeri 
alt for ringe. Konfiskering af redskaber og en 
bøde på et par tusinde kroner har ikke nogen 
afskrækkende virkning i forhold til store fang-
ster af ørreder og laks, der repræsenterer en 
langt større værdi.

Kommentarer til indsamlingen
I forbindelse med indsamlingen var det muligt 
at vedlægge kommentarer på hjemmesiden. 
En stor del af kommentarerne var meget nu-
ancerede og velformulerede. Der var generel 
opbakning til vore ønsker om skærpet straf 
og mere kontrol, som blandt andet disse ek-
sempler viser:

”Det ulovlige garnfiskeri skal stoppes fordi 
dette fiskeri er ødelæggende for bestræbel-
serne på at etablere selvreproducerende lak-
se- og havørred bestande i de danske vand-
løb. Disse ulovlige fritidsgarnfiskere snylter 
på andres arbejde, og sanktionerne overfor 
dem bør skærpes væsentligt. Konfiskation af 
alt grej samt både er nødvendigt, hvis man vil 
dette uvæsen til livs”. 

”Massiv kontrol, kæmpe bøder samt konfi-
skation af grej og fortjenester - det er meto-
den til at bekæmpe enhver form for ulovligt 
fiskeri - det vil så give plads til de lovlydige! 
Men husk, at vi må feje for egen dør først og 
sikre os, at vi lystfiskere også overholder alle 
gældende bestemmelser.” 

”Hvis vi alle overholder reglerne, er der 
plads til os alle i vor smukke natur. Tyvfiskeri 
er usselt.”

Ikke kun lystfiskere, men også garnfiskere, 
har skrevet under og givet en kommentar 
med på vejen: 

”Jeg støtter DSF fuldt ud. Jeg fisker selv lidt 
med garn engang imellem og ser alt for tit 
ulovlige garn! Især i denne tid ved åudløb.”

”Som lovlydig fritidsfisker, vil jeg hermed ud-
trykke mit mishag mod enhver form for fiske-

Underskriftsindsamling
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ri, der træder ud over hvad lovene i Danmark 
tillader. Fritids- og lystfiskeri er ikke og skal 
aldrig blive en syssel til økonomisk indtægt, 
men må og skal forblive en hobby til fornøjelse 
og glæde ved naturen og færden i denne, på 
så skånsom måde det lader sig gøre.” 

Formanden for Dansk Amatørfiskerfor-
ening, der er en forening for rekreative red-
skabsfiskere, skrev også under, og lagde føl-
gende kommentar ind på deres egen hjem-
meside, hvor foreningen officielt bakker kam-
pagnen op: 

”Som jeg har skrevet i vores leder i Ama-
tørfiskeren (det er foreningens medlemsblad. 
Danmarks Sportsfiskerforbunds tilføjelse) 
mange gange, så er alt ulovligt fiskeri, uanset 
hvem der udøver det, ikke acceptabelt og skal 
straffes.” 

En del udlændinge – blandt andet svenske-
re, nordmænd, englændere og især tyskere 
har også skrevet under. Det skyldes, at det 
danske havørredfiskeri i saltvand er berømt. 
Dette fiskeri genererer store beløb til den 
danske statskasse, som følgende indlæg il-
lustrerer: 

”Til ministeren
Her på Fyn har vi et stort miljø- og turisme-

projekt der har eksisteret siden 1990. Målet 
med projektet er at genoprette og forbedre 
havørredens opvækst- og livsvilkår. Dette pro-
jekt har haft stor succes i alle henseender 
til stor glæde for os lystfiskere, de lovlydige 
fritidsfiskere og alle andre, der værdsætter 
et godt miljø. Parallelt med miljøarbejdet kø-
rer der også et lystfiskerturisme-projekt, der 
kort fortalt går ud på at lokke turister til Fyn, 
udenfor sæsonen, for at fiske efter havørre-
der langs kysten. Også den del er en stor suc-
ces, og har en dokumenteret omsætning på 
ca. 60 millioner kroner årligt, samtidig med 
at der skabes en del arbejdspladser.

Samtidig med disse succeser har der des-
værre også indsneget sig en slange i paradi-
set. ULOVLIGT GARNFISKERI, der udvikler sig 
eksplosivt, da faren for at blive taget, og de 
evt. efterfølgende straffe og sanktioner slet 

ikke står mål med den SORTE indtjening.
Det ulovlige garnfiskeri er en hån mod rets-

bevidstheden, og kan være direkte ødelæg-
gende for succeser som eksempelvis ”Havør-
red Fyn”.

Derfor, kære minister. Sidestil hurtigst mu-
ligt krybFISKERIET med krybskytteriet, hvad 
angår straffe og sanktioner, og tilfør Fiskeri-
kontrollen øgede ressourcer målrettet det re-
kreative fiskeri, der jo skønsmæssigt nok om-
sætter for 1 - 1,5 milliarder kroner årligt.”

En enkelt kommentar beretter, at det ulov-
lige garnfiskeri allerede har fået negative kon-
sekvenser for turisterhvervet:

”Har mødt flere tyske turister, der vælger 
et andet land for at fiske. De er kommet her 
gennem mange år, men nu var det altså slut. 
Det var vel ikke lige det, der var meningen...” 

En del kommentarer fokuserer på, at det 
ulovlige garnfiskeri er asocialt, og det øde-
lægger og misbruger ressourcer, som burde 
være til gavn for alle. 

”Jeg mener at mennesker, som sætter ulov-
lige garn giver udtryk for nogle asociale og 
egoistiske holdninger og mangel på respekt 
for andres indsats. Adfærden er ødelæggen-
de for mange og glæder kun nogle ganske få! 
Det kan vi ikke leve med og derfor skal det 
stoppes”. 

”Det er grotesk at ofre 280 millioner på 
Skjern Å Projektet, millioner på udsætning af 
laks og havørreder samt timer af frivillig ar-
bejdskraft på bevarelse, når nogle få høster 
ulovligt uden nogensinde at så”. 

”Alle skal have lov til at fiske. Men man skal 
overholde de regler, der er fastsat af folke-
tinget. På trods af en stor oplysningsindsats 
bliver reglerne misbrugt mange steder, så 
der må streng kontrol til på linie med politi-
ets hastighedskontroller. Samfundet bruger 
milliardbeløb på rent vand og restaurering af 
vandløb - men hvad nytter det, hvis fiskene 
ikke får lov til at gyde og klare sig selv i det 
rene vand???? Så holder man blot de mange 

Underskriftsindsamling
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skatteborgere for nar, der betaler for det re-
ne vand.” 

Følgende – og mange andre indlæg – er 
om strafferammen, som rigtig mange finder 
for lav: 

”Den meget lave bødestraf, der idømmes 
for ulovligt garnfiskeri, har ingen præventiv 
virkning. Ved krybskytteri er der lovhjemmel 
til at beslaglægge bl.a. køretøjer, som anven-
des i forbindelse med den ulovlige jagt. Det 
ville kun være naturligt, at også tyvfiskere kan 
få konfiskeret bil og båd, som bruges i forbin-
delse med det ulovlige garnfiskeri. Samtidig 
bør bøden være af en størrelse, så den ikke 
kan ”hives hjem” under næste nats ulovlige 
garnsætning.” 

Følgende kommentar fra lystfiskermagasi-
net Fisk & Fri viser, at der blandt lystfiskerne 
generelt er enighed om, at denne kampagne 
er vigtig. 

”Rigtig god ide fra Danmarks Sportsfisker-
forbunds side, som vi på Fisk & Fri bakker 
100 % op om”. 

Redaktøren fra et andet dansk fiskemaga-
sin, Fiskefeber, har også skrevet under og 
dermed givet sin opbakning.

Den sidste udvalgte kommentar, der er fra 
generalsekretæren i paraplyorganisationen 

European Anglers Alliance, viser, at der også 
i udlandet er stor fokus på kampagnen mod 
de ulovlige garn.

  
”Danmark er ofte landet andre lande ske-

ler til for at se, hvordan aktuelle problemer 
takles her.

Overfiskeri og illegalt fiskeri er nu place-
ret højt på den Europæiske og internationale 
agenda (endelig, fristes man til at sige).

Danmarks Sportsfiskerforbunds kampagne 
mod det ulovlige fiskeri med garn og ruser 
langs de danske kyster og i de danske fjorde 
følges med interesse af andre landes lystfi-
sker organisationer og andre involverede i na-
tur- og fiskeplejearbejde.

Alle håber, at Danmark kommer op med 
tiltag, som kan kopieres eller inspirere til lig-
nende initiativer i deres lande.

De danske beslutningstagere har her en 
vældig god mulighed for at gøre Danmark 
kendt for endnu en god sag.

Med de bedste forhåbninger om, at Dan-
mark bringer sig i front i bekæmpelsen af 
ulovligt fiskeri med garn og ruse”.

Danmarks Sportsfiskerforbund vil slutteligt 
benytte lejligheden til at takke alle, der har 
bakket os op i underskriftsindsamlingen. Det 
er aldrig før lykkedes – via en underskriftsind-
samling – at få så mange lystfiskere til aktivt 
at støtte en sag.

Om efteråret sættes de 
ulovlige garn primært 
efter laks og havørre-
der på gydevandring og 
kan dermed være en 
trussel mod bestande-
ne.
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Dette bilag beskriver hjemmesiden www.Ulov-
lige.net og redegør for dataindsamlingen.

Hjemmesiden er opdelt i følgende fire ho-
vedtemaer: 

 1. Information om lovgivning samt artikler  
og nyheder om ulovligt garnfiskeri (fx http://
ulovlige.net/index.php?)id=32)
 2. Indrapportering af observationer (http://
ulovlige.net/rapport.php)
 �. Offentliggørelse af godkendte rapporter  
+ oversigtskort (http://ulovlige.net/oversigt.
php og http://ulovlige.net/kort.php)
 �. Underskriftsindsamling til fordel for for 
bedret kontrol og skærpet straf (http://un-
derskrift.ulovlige.net/)

Infodelen
Informationsdelen beskriver – på baggrund 
af rådgivning fra Fiskerikontrollen – hvordan 
man kan kende forskel på garn og ruser og 
giver en grundig gennemgang af lovgivningen 
på området. Formålet er at klæde lystfiskere 
og andre interesserede så godt på, at deres 
anmeldelser bliver så troværdige som muligt 
(http://ulovlige.net/index.php?id=32). 

Rapportering
Hvis man ønsker at anmelde et ulovligt red-
skab, skal man redegøre for følgende: Dato 
og klokkeslæt for observationen, lokalitet, 
redskabets type, antallet af redskaber, og 
om de er afmærket i henhold til lovgivningen. 
Med dette sidste menes udelukkende, om 
redskabet var markeret med bøjer og flag. 

Lovgivningen stiller ellers yderligere krav 
til markeringen, men da det dels kan være 
svært at kontrollere på længere afstand, og 
da det lovbrud desuden generelt ikke udgør 
en trussel mod fiskebestandene, har vi valgt 
udelukkende at fokusere på markeringen med 
flag og bøjer. 

Det er ikke muligt at anmelde anonymt. Vi 
ønsker at kende rapportørens identitet og 
emailadresse, således vi kan kontakte ved-
kommende, hvis det er påkrævet. Det er li-
geledes med til at reducere risikoen for, at 
hjemmesiden kan misbruges mod lovlydige 
garnfiskere. 

Når rapportøren har skrevet sin rapport, 
kan han eller hun vælge at videresende den 
til Fiskerikontrollen. 

Vi har gentagne gange på vores hjemme-
side samt i vores magasin Sportsfiskeren 
opfordret til, at Fiskerikontrollen altid infor-
meres, når rapporten skrives på Ulovlige.
net. Ud over at det giver myndighederne en 
chance for at rydde op i ulovlighederne, for-
pligter det rapportøren til at være præcis i 
sine observationer og er derfor med til at 
øge oplysningernes troværdighed.

Godkendelse
Rapporten sendes nu til Danmarks Sportsfi-
skerforbunds server. Før den offentliggøres 
på hjemmesiden, bliver den nøje vurderet. 
Hvis oplysningerne er mangelfulde eller af en 
karakter, så der kan være tvivl om, hvorvidt 
der er tale om lovbrud, kontaktes rappor-
tøren. Hvis der herefter stadig er tvivl om 

Ulovlige.net fokuserer på følgende lovbrud
Lovgivningen for det rekreative fiskeri er relativ kompliceret. Men i forhold til kampagnen 
mod det ulovlige garnfiskeri, har vi valgt at fokusere på brud på følgende fire regler: 
 
 1. Nedgarn skal placeres mindst 100 meter fra lavvandslinien, moler, havne og   
 landløse grunde.
 2. Hver fisker må højst anvende tre nedgarn ad gangen.
 3. Der må ikke fiskes i vandløbenes fredningsbælter.
 4. Redskaberne skal være markeret med flag og vager/bøjer.

NB. I farvandet omkring Bornholm er det under visse omstændigheder muligt at fiske med 
flere nedgarn end tre. Det forhold er der taget hensyn til i godkendelsen af rapporterne.

Bilag 1 Dataindsamling på www.Ulovlige.net
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redskabets status, så godkendes rapporten 
ikke. I få tilfælde har ansatte i Fiskerikontrol-
len kontaktet os og udtrykt tvivl om nogle 
rapporter. En del af disse rapporter er efter 
yderligere henvendelse til rapportøren efter-
følgende blevet slettet fra hjemmesiden. 

Offentliggørelse
Godkendte rapporter offentliggøres på siden 
Ulovlige.net. De opgivne oplysninger om red-
skaberne kan nu ses på hjemmesiden. Ved en 
del rapporter er der fotodokumentation. 

Rapportørens navn fremgår ikke, ligesom 
oplysninger og fotos, der kan medvirke til, at 
den påståede lovbryder kan genkendes, slet-
tes eller sløres. Hjemmesiden skal ikke være 
en offentlig gabestok, men skal udelukkende 
dokumentere omfanget af det ulovlige garn-
fiskeri.

Den godkendte rapport kan ses på et Dan-
markskort, hvor den er markeret med en blå 
prik.

Troværdighed
Den største risiko for fejlagtige rapporter lig-
ger i, at rapportørerne ikke kan skelne ned-
garn fra ruser. Vi vurderer dog, at langt stør-
stedelen af de godkendte rapporter med ned-
garn vitterligt også drejer sig om den type 
redskaber. Det begrunder vi således:

 Størstedelen – 377, det svarer til 84 % 
– af lovovertrædelserne vedrører fiskeri med 
nedgarn tættere på land end 100 meter fra 
lavvandslinien – se figur 2 på side 7. 303 ud 
af de 377 rapporter – det svarer til 80 % – af 
disse nedgarn er uafmærkede. Da det ikke er 
ulovligt at fiske så tæt på land med ruser, er 
der ikke nogen grund til at undlade at mar-
kere den slags redskaber med flag, bøjer og 
navn på fiskeren, som lovgivningen påbyder. 

En logisk konklusion må være, at de 303 
rapporter, der opgives til at være nedgarn, 
også vitterligt drejer sig om dette redskab. 
Med andre ord, så er det muligt – ud fra en 
stikprøve på 377 rapporter om nedgarn for 
tæt på land – at konkludere, at mellem 80 og 
100 % af disse rapporter er meget trovær-
dige. Der er ingen grund til at antage, at de 
resterende 73 rapporter om nedgarn ikke le-
ver op til samme høje troværdighed. 

Underskriftsindsamling
Den 11. oktober i 2005 startede Danmarks 
Sportsfiskerforbund en underskriftsindsind-
samling, som blev lagt ud nettet på følgende 
adresse: http://underskrift.ulovlige.net/ . 
Ved at underskrive støtter man forbundets 
ønske om en øget indsats imod det ulovlige 
garnfiskeri. Midlerne er en forbedret kontrol 
samt en skærpet strafferamme for de grove 
overtrædelser.   

Forbehold
Det er vigtigt at bemærke, at det billede, som 
Ulovlige.net gennem de næsten 500 rappor-
ter giver af det ulovlige garnfiskeri, ikke nød-
vendigvis er det reelle. Ved kyster, hvor der 
færdes mange lystfiskere – for eksempel ved 
Isefjorden eller langs den jyske østkyst – er 
der statistisk størst sandsynlighed for, at et 
ulovligt redskab vil blive opdaget. Det mod-
satte er tilfældet i de områder, hvor lystfiske-
re ikke færdes så hyppigt som for eksempel 
i Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord i Vestjyl-
land. Det stort set totale fravær af rapporter 
herfra er derfor ikke et udtryk for, at der ikke 
fiskes ulovligt i disse områder. Tallene fra Fi-
skerikontrollen i Esbjerg viser meget tydeligt, 
at det modsatte er tilfældet (se bilag 4).

  Men selv i de områder, hvor lystfiskere of-
te færdes, er det svært at vurdere, hvor stor 
en del af ulovlighederne, der er set og indrap-
porteret til Ulovlige.net. Det skyldes især tre 
forhold: Det første er, at uafmærkede red-
skaber i fredningsbælter og garn indenfor 
100 meter zonen hovedsageligt sættes efter 
solnedgang og røgtes, før det bliver lyst. Det 
gør det svært for lystfiskere at observere 
garnsætning og –røgtning, ligesom det stort 
set er umuligt at opdage de ulovlige redska-
ber, medmindre man bogstaveligt talt falder 
over dem.  Den anden årsag er, at frednings-
bælterne også gælder lystfiskere, der derfor 
ikke færdes i de fredede områder. Den tredje 
årsag til, at det reelle omfang af ulovligheder-
ne med stor sandsynlighed ikke fremgår af 
Ulovlige.net, er, at ikke alle danske lystfiskere 
har haft kendskab til kampagnen.

Ulovlighederne, som kan ses på Ulovlige.
net, og som beskrives i denne rapport, re-
præsenterer derfor kun toppen af isbjerget.

Bilag 1 Dataindsamling på www.Ulovlige.net
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Bilag 2 Eksempler på grove lovbrud

Før vi lancerede kampagnen mod de ulovlige 
garn i september 2004 var problematikken 
almindeligt kendt blandt de fleste lystfiskere, 
men næppe blandt ret mange andre interes-
seorganisationer og slet ikke i den brede del 
af befolkningen. Det har ændret sig det se-
neste års tid, idet en række af de sager, vi 
har omtalt på hjemmesiden, har været så 
grove, at de er endt i både de regionale og 
de landsdækkende medier. Følgende eksem-
pler, der er veldokumenterede, viser med al 
ønskelig tydelighed, at overtrædelserne ikke 
er et udtryk for uagtsomhed eller fejltagelser 
fra uerfarne garnfiskere. Alt tyder på, at der 
flere steder i landet findes anløbne personer, 
der med kynisk overlæg bryder stort set alle 
regler og etik i deres jagt på især laksefisk. 
Incitamentet er ikke naturoplevelsen, men 
derimod ganske forudsigeligt penge. Det føl-
gende eksempel viser, at det drejer sig om 
ganske betragtelige beløb. 

Sag 1: Dødstrusler på Reersø
Første sag er fra Storebæltskysten på Vest-
sjælland, nærmere betegnet ved Reersø. Fra 
dette lille område har vi, siden vi begyndte at 
registrere ulovlighederne, fået 41 rapporter 
om ulovligt garnfiskeri. Her er der lange kyst-
strækninger med masser af havørreder – og 
ind imellem tonsvis af undslupne regnbueør-
reder, der stammer fra det nærliggende hav-

brug i Musholm Bugt. Gennem en længere 
periode i 2004 indløb der meldinger på Ulov-
lige.net om, at der foregik et intenst ulovligt 
fiskeri ved Reersø. Anmeldelserne var åben-
bart kommet de lokale fiskere for øre, for en 
lokal lystfisker, der ofte fisker på kyststræk-
ningen, havde den rystende oplevelse at blive 
truet på livet af lokale garnfiskere. Således 
kunne man læse på www.sportsfiskeren.dk 
den 18. oktober 2004:

Lystfisker truet på livet 
(Af Klaus Balleby, Danmarks Sportsfisker-

forbund) 
Konflikten mellem fritidsfiskere og lystfiske-

re på Reersø på Vestsjælland blev yderligere 
optrappet i weekenden, da en lokal lystfisker 
blev ”holdt op” af fire vrede fritidsfiskere på en 
skovvej på Reersø og truet på livet. Truslerne 
på livet er anmeldt til Slagelse Politi. 

Samtidig får de mange ørreder, som fan-
ges mere eller mindre lovligt på Reersø for 
tiden, nu Told og Skat i Kalundborg til at gå 
ind i sagen. Ifølge TV2 Øst, som søndag af-
ten bragte endnu et indslag om lovløsheden 
på Reersø, interesserer det skattemyndighe-
derne, hvor de mange fisk bliver af. Indslaget i 
TV2 Øst kan ses på www.tv2east.dk/v3/php/
nettvplayer.php

Ud over de direkte trusler mod lystfiske-
ren, truede de fire personer, ifølge lystfiske-
ren, også Sportsfiskerens lokalredaktør, der 
havde skrevet om det intensive fiskeri i uger-
ne op til den dramatiske situation indtraf. Fi-
re dage senere, den 22. oktober, var der nyt 
om sagen på www.sportsfiskeren.dk:

Dødstrusler mod lystfisker efterforskes 
(Af Rune Hylby, Danmarks Sportsfiskerfor-

bund) 
Sagen om dødstrusler mod en lystfisker på 

Reersø sidste fredag tog en ny vending i tirs-
dags, idet landbetjent Svend Erik Autzen, Gør-
lev Politi, videregav sagen til kriminalpolitiet i 
Slagelse, oplyser Kalundborg Folkeblad. 

- Det er for groft, når de truer en lystfisker 
på den måde. En klar overtrædelse af straf-
feloven, siger Autzen. 

Ifølge Kalundborg Folkeblad er landbetjent 

Endnu en ørred har 
måttet lade livet i et 
ulovligt garn ved Re-
ersø på Vestsjælland.
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Svend Erik Autzen kommet frem til, at sagen 
er så alvorlig, at den skal behandles af krimi-
nalpolitiet. Strafferammen for paragraf 266 
er op til 2 år for dødstrusler.

Det nærliggende spørgsmål er, hvorfor lov-
bryderne reagerer så voldsomt på anmeldel-
serne, at de truer personer på livet. Svaret 
findes i denne nyhed, der 15. oktober kunne 
læses på www.sportsfiskeren. Rune Hylby, 
der har sine oplysninger fra Fiskerinspektora-
tet i Roskilde, skriver blandt andet følgende:

 
Flere gange har Fiskerikontrollen været i 

området ved Reersø og har blandt andet kon-
fiskeret et ulovligt garn med 170 ørreder, der 
alle var i størrelsen 2-3 kg. Så sent som man-
dag og tirsdag i denne uge blev der beslaglagt 
ulovlige garn fra Reersø.

En sådan fangst, bestående af 170 ørre-
der og mindst 340 kg, repræsenterer som 
minimum en værdi af 10.200 kr. på det sorte 
marked. Det bør understreges, at dette ud-
bytte kom fra blot ét garn, sat én gang. Det 
står enhver frit at prøve at regne på, hvad 
hyppig sætning af et større antal ulovlige 
garn sæsonen igennem kan indbringe. 

Ovenstående tal viser ganske tydeligt, hvil-
ke økonomiske muligheder, der er i det ulov-
lige fiskeri. Og beløbene giver en god forkla-
ring på, hvorfor enkelte vil gå så langt som 
til at udstede dødstrusler mod personer, der 
besværliggør fiskeriet.

Den 3. november kunne man på www.
sportsfiskeren.dk læse, at Politiken havde 
fundet historien så spændende, at den brag-
te en hel side om forholdene ved Reersø: 

Gangstere i Reersø 
(Af Thomas Vinge, Danmarks Sportsfisker-

forbund) 
Dagbladet Politiken bragte søndag den 

31. oktober 2004 en stor reportage fra Re-
ersø Havn, hvor Sportsfiskerens lokalredak-
tør og en anden lystfisker er blevet udsat for 
dødstrusler fra lokale garnfiskere. Dødstrus-
lerne opstod i forbindelse med, at lystfiskerne 
ville dokumentere ulovligt garnfiskeri omkring 
Reersø.

En af lystfiskerne blev i sin bil tvunget ind til 
siden. Fire fiskere steg ud af deres bil, flå-
ede døren op til den formastelige lystfisker og 
overdængede ham med trusler. Blandt andet 
fik han at vide:

- Hvis du ikke holder dig væk fra Reersø, 
bliver du nakket.

I artiklen ”Kald os bare en slags gangster-
samfund” er Politiken-journalisten taget til Re-
ersø for at forsøge at få de lokale til at udtale 
sig, men da hun henvender sig til en fisker, er 
kommentaren kort og kontant: 

- Jeg siger ingenting.
Også havnefogeden ligger under for tavs-

hedens lov:
- Jeg blander mig ikke i den slags. Det må 

være myndighedernes opgave. Det er et øde 
samfund herude. Vi passer på hinanden, og 
ingen sladrer om, hvad der foregår på Re-
ersø. Hvis man vil vide, hvad der foregår i Re-
ersø, må man selv komme og se det. Du får 
ingen til at sige noget her.

Tættere kommer man vist ikke på at sige, 
at der foregår massive ulovligheder, uden at 
sige det direkte. Den mest sigende udtalelse i 
Politikens artikel står fiskemester Anders Lej-
bach for:

- Vi befinder os uden for lands lov og ret. 
Man kan måske godt kalde det for en slags 
gangstersamfund, men værre er det jo ikke.

Nej værre er verden åbenbart ikke, set fra 
Reersø!

Tavshedens lov, som angiveligt er mere re-
spekteret ved Reersø end Fiskeriloven, har 
medført, at sagen foreløbigt er blevet hen-
lagt på grund af manglende beviser. Landbe-
tjenten i Gørlev kunne ikke få de lokale til at 
udtale sig og sendte derfor sagen videre til 
Slagelse Politi. 

Vicepolitidirektøren i Slagelse, Leif Winther, 
udtalte siden, i følge www.sportsfiskeren, at 
der ikke kan fældes dom i sagen på grund af 
bevisets stilling.

På trods af den massive mediedækning og 
Fiskerikontrollens indsats i området, florerer 
de ulovlige garn stadig på den sjællandske 
Storebæltskyst. Rapporterne på Ulovlige.net 
fra sensommer og efterår 2005 taler sit ty-
delige sprog.
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Sag 2: Dansk rekord i lovbrud 
Også langs de fynske kyster og især ved Ker-
teminde er der problemer med ulovligt garnfi-
skeri. I foråret 2004 blev et par garnfiskere, 
der fiskede ulovligt, opdaget af en flok lystfi-
skere. Det gav den 12. maj 2004 anledning 
til denne nyhed på www.sportsfiskeren.dk:

Ulovlige garn på Hindsholm 
(Af Bjarne Selvager Hansen, Danmarks 

Sportsfiskerforbund) 
Nogle af deltagerne i Go Fishings havørred-

konkurrence i weekenden 30. april - 2. maj 
havde grimme oplevelser med ulovlige garn. 
De vil helst være anonyme, men en af dem 
fortæller til Sportsfiskeren (der har vedkom-
mendes navn og adresse): 

- Vi var taget til Langø på Hindsholm lørdag 
kl. 5.30. Vi travede ud mod Langøhoved. Cirka 
halvvejs ude opdagede vi nogle dunke 30-40 
meter ude i vandet. Det viste sig at være ulov-
lige garn. Det første indeholdt blandt andet 
en havørred på 60 cm, og et andet en ed-
derfugl, der var fuldstændig udmattet. I alt 
var der syv ulovlige garn. Kl. 6.45 kom en hvid 
jolle med to mand ombord. De begyndte at 
hive garnene ind, og vi så de første fem fine 
fisk mellem 50 og 60 cm blive trukket ind i 
båden. Disse fritidsfiskere lovede i øvrigt tæsk 
til lystfiskerne nede på den næste pynt, hvis 
der var ”nogen problemer med dem”. Vi rin-
gede til Fiskerikontrollen. Senere har vi fundet 
ud af, at det er nogle brødre der terroriserer 
Nordfyn med deres mange ulovlige garn, lyder 
beretningen. 

Denne nyhed er fra før, www.Ulovlige.net 
blev lanceret medio september 2004. Efter 
rapportering til hjemmesiden blev mulig, ind-
løb der jævnligt meldinger om ulovligt garn-
fiskeri fra området omkring Kerteminde. At 
de var troværdige, vidner følgende nyhed fra 
www.sportsfiskeren.dk den 23. november 
2004 om:

Fynske erhvervsfiskere trætte af fritids-
fiskere 

(Af Bjarne Selvager Hansen, Danmarks 
Sportsfiskerforbund)  

Erhvervsfiskerne i Kerteminde er ved at 

være godt trætte af fritidsfiskerne. Ved gene-
ralforsamlingen i Kerteminde Fiskeriforening i 
weekenden faldt der ifølge Fyens Stiftstidende 
drøje hug om fritidsfiskerne. Både forenin-
gens formand Søren Clausen og fremmødte 
medlemmer skældte ud over den voksende 
flåde af fritidsfiskere. 

- Fritidsfiskerne overtræder lovgivningen, 
de fisker med alt for mange garn, og de fisker 
efter marsvin (…) Og Fiskerikontrollen gør in-
tet ved det. Derfor har vi i bestyrelsen drøf-
tet, om vi skulle foreslå et totalt forbud mod 
at sætte garn i Kerteminde Bugt, sagde for-
manden ifølge avisen. 

Ovenstående nyhed er faktisk unik. Det sker 
nemlig ellers aldrig eller meget sjældent, at 
en gruppe af garnfiskere offentligt kritiserer 
en anden fraktion. Det mere end indicerer, at 
omfanget af det ulovlige garnfiskeri ved Ker-
teminde og omegn var af en anseelig stør-
relse. Det blev så endeligt bekræftet først 
i april 2005, hvor Fiskerikontrollen rykkede 
ud. Det gav den 12. april 2005 anledning til 
følgende nyhed på www.sportsfiskeren.dk:

Politijagt på erhvervsfisker 
(Af Bjarne Selvager Hansen, Danmarks 

Sportsfiskerforbund) 
Flere fiskere fra Kerteminde kan se frem til 

et retsligt efterspil for ulovligt garnfiskeri. Den 
første episode udspandt sig fredag i sidste 
uge, hvor det efter en langvarig og dramatisk 
jagt lykkedes for Politiet og Fiskerikontrollen 
at få tag i en erhvervsfisker og hans medhjæl-
pere, skriver Fyens Stiftstidende.

Erhvervsfiskeren - med en medhjælper i bå-
den - blev anmeldt ved 9.30-tiden, men først 
hen på eftermiddagen fik lovens lange arme 
fat på synderne. Fiskeren stak nemlig af, da 
Politiet dukkede op. Han sejlede mod Lille-
strand. I mellemtiden havde Politiet fået kon-
takt med Fiskerikontrollen, der var klar ved 
Lillestrand. Da fiskeren så Fiskerikontrollen, 
vendte han igen, og sejlede ud mod midten 
af Kerteminde Fjord, hvor han sejlede frem 
og tilbage et stykke tid - mens han fra land af 
Politiet fik besked om at komme ind.

Midt ude i fjorden fik fiskeren hjælp fra en 
mand i en tilkommen jolle, der fik overdraget 
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fangsten og garn. Efter endnu et par timers 
jagt fik Politiet og Fiskerikontrollen fat i både 
erhvervsfisker, medhjælper og manden, der 
kom til undsætning - samt fiskeredskaberne.

- Alene det at de ikke efterkommer politiets 
ordre, koster et par tusinde i bøde, siger Finn 
Nielsen fra Kerteminde Politi til Fyens Stifts-
tidende.

Søndag morgen var den gal igen ved Kerte-
minde. Her snuppede Fiskerikontrollen endnu 
en lokal piratfisker på fersk gerning, oplyser 
avisen.

På www.sportsfiskeren.dk havde Bjarne 
Selvager Hansen den 21. april 2005 denne 
opfølgning på sagen: 

Den uheldige piratfisker fra Kerteminde, der 
for et par uger siden blev fanget efter en fæl-
les aktion mellem Politiet og Fiskerikontrollen, 
står til at blive sigtet for mindst 13 lovbrud, 
oplyser Fyens Stiftstidende. Efter en næsten 
daglang jagt lykkedes det myndighederne at 
få tag i både piratfiskeren, der er tidligere er-
hvervsfisker, og hans to medhjælpere.

Piratfiskeren kan forvente at blive sigtet for 
blandt andet at have brugt for mange garn, 
for at have haft dem i 100 meter fredningszo-
nen, for at have brugt for lange garn og ikke 
mindst for at have nægtet at lade Fiskerikon-
trollen udføre kontrol.

Til avisen oplyser Steen Nielsen fra Fiskeri-
kontrollen, at manden er en gammel kending. 
Der var 28 garn i båden, da piratfiskeren blev 
snuppet.

Den 10. december 2005 fik medhjælpe-
ren en bøde på 5.000 kroner. Han erkendte 
sin skyld og derfor endte sagen ikke i retten. 
Den relativt store bøde skyldes primært, at 
personen prøvede at flygte, og dermed ikke 
samarbejdede med politi og Fiskerikontrol, 
som loven ellers påbyder.

Fiskerikontrollen har i resten af 2005 haft 
fokus på området, og det har også resulteret 
i konfiskation af ulovlige redskaber. Alt tyder 
imidlertid på, at den øgede kontrol har haft 
en positiv effekt på ulovlighederne. På Ulov-
lige.net er der fra og med foråret 2005 kun 
indløbet fire rapporter fra området mod syv 

på kun fire måneder i 2004 og begyndelsen 
af 2005. Men også andre steder langs de 
fynske kyster, er der problemer med ulov-
ligt fiskeri. Følgende sag nævnes kun for at 
dokumentere, at trusler og lignende ikke er 
ualmindeligt, når lovbrydere opdages. Den 5. 
august 2005 kunne denne nyhed læses på 
www.sportsfiskeren.dk:

Sundhedsskadeligt fluefiskeri 
(Af Kaare Manniche Ebert, Danmarks 

Sportsfiskerforbund) 
Lystfiskeri burde være en sund og ufarlig 

hobby, men det er ikke altid tilfældet – især 
ikke, hvis der er pirat-garnfiskere i farvandet. 
Det måtte en fynsk fluefisker (navnet er kendt 
af redaktionen) sande, da han den 30. juli be-
fandt sig ved sin lokale kystplads ved Røjle 
Skov på Nord-vestfyn. På vej mod fiskeplad-
sen havde han bemærket en jolle, hvori der 
sad en person.

Da han lidt senere i det tiltagende tusmør-
ke stod klar ved kysten, hørte han i mørket 
masser af plaskelyde i overfladen. Fiskeren 
troede, at det var havørreder på jagt og lag-
de forventningsfuldt fluen ud over vandet. Der 
var kontakt lige med det samme. Ikke med en 
ørred, men med et ørredgarn, der befandt 
sig mindre end 20 meter fra land og var uaf-
mærket. Da fiskeren vadede ud til garnet, så 
han, at der sad to store ørreder i det, som 
stadig var levende. 

Efter at have løsnet krogen var lysten til 
at fiske forduftet. Han begav sig derfor tilba-
ge til cyklen, men der ventede ham endnu en 
skuffelse. Begge dæk var skåret op. Gernings-
manden var med stor sandsynlighed manden i 
jollen, som lystfiskeren havde set luske rundt. 
De 3-4 ulovlige garn blev samme aften an-
meldt til kontrollen i Fredericia.
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Sag �: Ivrig lovbryder ved Liver Å
Lystfiskeri ved den jyske vestkyst begrænser 
sig til stort set kun at finde sted i sommerhalv-
året og kun i perioder hvor svag vind fra især 
øst har gjort bølgerne så små, at fiskeri er 
muligt. De relativt begrænsede fiskemulighe-
der betyder, at der ikke er rapporter på Ulov-
lige.net fra en meget lang kyststrækning fra 
Vadehavet i syd til Hjørring i nord. De mang-
lende rapporter betyder dog ikke, at vestky-
sten ikke er plaget af ulovligt fiskeri (se bilag 
6). For på de strækninger, hvor lystfiskerne 
færdes hyppigt, ser de masser af ulovlighe-
der. Ved blandt andet udløbene af Liver Å og 
Uggerby Å i Nordjylland har lystfiskerne, der 
har fiskeretten i de respektive vandløb, be-
lært af bitre erfaringer set sig nødsaget til at 
lave garnpatruljer, der holder øje med mun-
dingsområderne i sensommer og efterår. År-
sagen er hyppige eksempler på garn og ruser 
i åmundingerne, der truer bestandene af lak-
sefisk. Følgende veldokumenterede eksempel 
på ulovligt fiskeri er fra mundingen af Liver Å, 
der løber ud i Nordsøen vest for Hjørring.

Midt i august 2004 blev en Toyota Pickup 
og en person gentagne gange set i skumrin-
gen ved udmundingen af Liver Å. Lystfiskerne 
formodede, at vedkommende spærrede åen 
med sine redskaber, så en aften drog et par 

af dem af sted til stranden. Det resulterede i 
følgende rapport på Ulovlige.net:

Jeg og en anden lystfisker var på garnkon-
trol tur. Ved 22.30 tiden listede en båd hen 
til udløbet af Liver Å, hvor han begyndte at 
sætte redskaber i udmundingen af åen! Igen 
samme mand som to gange tidligere!! Kon-
trollen blev kontaktet, men havde ingen folk 
på vagt før næste morgen, så vi aftalte, at de 
skulle køre der ud næste morgen kl. 05.00 
og røgte garnene… For at forhindre manden 
i at sætte for mange redskaber, tændte vi vo-
res store halogenspot og gik hen mod båden. 
Manden startede båden og hamrede af sted. 
Dagen efter kunne kontrollen røgte fire garn 
fyldt med multer, som blev genudsat.

Nu skulle man mene, at lovbryderne havde 
fornemmet, at der var bud efter dem. Ikke 
desto mindre var en af dem få dage senere 
på færde igen, men det var lystfiskerne også. 
Følgende er uddrag af en artikel af Finn Niel-
sen, lokalredaktør på Sportsfiskeren, som 
kan læses på www.sportsfiskeren (http://
ulovlige.net/index.php?id=79).

Da medlemmerne ankom til udmundingen 
af Liver Å, holdt der en sort Toyota ved udlø-
bet. Bilen begyndte at køre lidt rundt omkring 
udløbet af åen, vel at mærke uden lys på. 
Pludselig steg en mand ud af bilen og vadede 
ud i åen og begyndte at sætte ruser op cirka 
50 meter fra havstokken.

Fiskerikontrollen i Frederikshavn blev straks 
kontaktet, og da de allerede var ved Liver Å 
længere oppe af åsystemet, varede det ikke 
længe, før end de var på Kjærsgård Strand i 
deres bil. 

Da den fordækte person spottede Fiskeri-
kontrollens bil, flygtede han op i klitterne uden 
lys på bilen for at skjule sig, men det var en 
stakket frist, for deroppe stod de tre medlem-
mer fra foreningen. De kunne nu nemt guide 
Fiskerikontrollen op til, hvor han havde håbet 
at finde skjul. Manden sprang herefter ud af 
bilen og spurtede ind i en tæt rørskov. Efter-
følgende kunne Fiskerikontrollen pille hele fem 
store ruser op af Liver å, som havde spærret 
åen totalt.

Garnfisker i færd med 
at spærre udmundingen 
af Liver Å med garn.
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Senere på natten lykkedes det Fiskerikontrol-
len at fange personen. Han nægtede dog, at 
ruserne var hans. Hans forklaring på den sæ-
re opførsel var, at han opholdt sig i et som-
merhus og havde kørt en tur til stranden. 
Han var flygtet, fordi Fiskerikontrollens pro-
jektør havde skræmt ham. Historien var ikke 
videre troværdig, og den stemte langt fra 
overens med lystfiskernes forklaring, men da 
Fiskerikontrollen ikke havde taget personen 
på fersk gerning, vurderede de, at han ikke 
kunne anklages for overtrædelserne. Ruser-
ne blev konfiskeret, men sagen slutter ikke 
her. Nu burde det efterhånden være gået op 
for ejeren af Toyotaen, at han burde stoppe 
eller i det mindste finde andre græsgange. 
Men hans motivation til at forsætte ulovlighe-
derne har åbenbart været ualmindelig stor, 
for allerede den næste aften blev han atter 
set ved udmundingen! Finn Nielsen skriver i 
sin artikel på www.sportsfiskeren: 

Foreningens medlemmer tog ingen chan-
cer og var dagen efter på pletten igen ved 
udløbet.

Tro det eller lad være, den selv samme per-
son var igen i færd med at stille ruser op i 
udløbet af Liver Å. Fiskerikontrollen blev igen 
kontaktet, og de ville straks kigge på sagen. De 
nåede desværre ikke frem i tide denne gang, 
idet tyvfiskeren kom tilbage allerede mindre 
end en halv time efter og flåede ruserne op 
på ekstremt kort tid. Han fik åbenbart kolde 
fødder, da nogle af foreningens medlemmer 
havde været nede for at tage nogle billeder 
af dem.

Lystfiskerne forventede efter alle disse 
oplevelser, at personen ville blive tiltalt for 
ulovligt garnfiskeri. De tilbød at vidne, og de 
havde billeder af ulovlighederne, men Fiskeri-
inspektoratet i Frederikshavn gik ikke videre 
med sagen. Dette afstedkom en henvendelse 
fra Danmarks Sportsfiskerforbund til Fiske-
ridirektoratet (http://www.sportsfiskeren.
dk/forbund/sagsbehandling/Garnfiskeri/
Henvendelse_om_tyvfiskeri/). 

Danmarks Sportsfiskerforbund beder i 
brevet om en forklaring på, hvorfor Fiskerin-
spektoratet ikke har meldt personen til poli-

tiet, så sagen kan komme for retten. I svaret 
redegør Fiskeridirektoratet for, at de i den 
konkrete sag vurderer, at det ikke vil være 
muligt at dokumentere lovbruddet. 

Direktoratet skriver også, at Fiskerikon-
trollen ikke har kompetence til at udspørge 
eller afhøre vidner i forbindelse med en mis-
tanke om en lovovertrædelse. 

Den afsides beliggende 
udmunding af Liver Å 
er hårdt plaget af ulov-
ligt garnfiskeri.
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Sag �: Groft lovbrud i mundingen 
af Kolding Å
Det vel nok groveste eksempel på ulovligt 
garnfiskeri, hvor fiskerikontrollen fangede ud-
øverne, fandt sted i september i 2005 i mun-
dingen af Kolding Å. Gennem mere end 15 
år har den lokale sportsfiskerforening ydet 
et stort arbejde med henblik på at genska-
be gode miljøforhold i Kolding Å og tilløbene. 
Udlægning af mange hundrede tons sten og 
grus har øget ørredbestanden og medført, 
at der hvert efterår svømmer flere tusinde 
havørreder ind i bunden af Kolding Fjord og vi-
dere op ad åen mod gydestrækningerne. Ikke 
alle ørrederne nåede så langt i 2005. 

Gennem en længere periode i sommeren 
2005 var snakken gået blandt lystfiskerne 

ved Kolding Å. De kunne ikke forstå, at hav-
ørredfiskeriet var så dårligt på trods af det 
perfekte fiskevejr med masser af regn og 
lave temperaturer. Nedbør får normalt hav-
ørrederne til at søge op i åen, men det var 
øjensynligt ikke sket denne sommer. Blandt 
de mulige forklaringer var ulovligt garnfiskeri 
i mundingsområdet, men den hypotese var 
lige så ubekræftet som alle de andre. Efter  
21. september var der ikke længere tale om 
en hypotese, men derimod om tørre facts. 

Denne omtale af sagen kunne læses på 
www.sportsfiskeren den 21. september:

Tyvfiskere spærrede Kolding Å med net 
(Af Ole Wisler, Danmarks Sportsfiskerfor-

bund) 
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Garn spærrede i efter-
året 2005 totalt for 
opgangen af havørre-
der i Kolding Å. Heldig-
vis fik Fiskerikontrollen 
sat en stopper for det 
ulovlige fiskeri.
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 Fiskerikontrollen i Fredericia gjorde en god 
fangst i nat. Efter tip fra lokale sportsfiskere 
om ulovligt fiskeri ved mundingen af Kolding Å 
rykkede Fiskerikontrollen ud og fangede tyvfi-
skerne.

- Vi havde nogle meldinger om ulovligt garn-
fiskeri, som vi ville bruge noget tid på – og 
der var noget mere i dem, end vi havde reg-
net med. Faktisk var det lokale sportsfiskere, 
der tippede os om tyvfiskeri ved mundingen 
af Kolding Å, fortæller fiskerikontrollør Martin 
Hansen.

Da Fiskerikontrollen tjekkede udløbet fra 
Kolding Å, fandt de ni ulovlige garn, der var 
sat, så de spærrede hele mundingen. Ingen 
fisk havde mulighed for at passere. I garnene 
sad der 13 ørreder op til 6 kg, en laks på 4 kg 
og nogle skrubber. Fiskerikontrollen befriede 
fiskene og satte de overlevende ud igen, så de 
kunne vandre videre op i åen.

Taget på fersk gerning 
- Det vi først troede var et banalt tyvfiskeri 

i fredningsbæltet, viste sig at være mere end 
banalt. Derfor besluttede vi os for at vente på 
tyvfiskerne, fortæller Martin Hansen.

De ulovlige garn blev fundet omkring kl. 
24.00, og kontrollen måtte vente næsten he-
le natten før tyvfiskerne dukkede op. Klokken 
05.30 kom de ulovlige garnfiskere for at røgte 
nettene, og så blev de taget på fersk gerning. 
Senere fandt kontrollen yderligere 25 friske 
kadavere fra fileterede laks og ørreder i van-
det – det var fra fisk fanget dagen før. (Jyske 
Vestkysten omtaler sagen den 22. septem-
ber, og her opgiver fiskerikontrollør Martin 
Hansen antallet af kadavere til at være 30).

Udenbys garnpirater 
Martin Hansen gætter på, at garnpirater-

ne har fisket ved mundingen flere gange. De 
anmeldelser kontrollen har fra tidligere, mat-
cher nemlig det ulovlige fiskeri, der er påvist i 
nat. På spørgsmålet om der er tale om orga-
niseret ulovligt fiskeri, svarer Martin Hansen 
diplomatisk:

- De tyvfiskere vi tog i nat kommer udenbys 
fra, og de transporterede deres båd på trai-
ler. Med de kadavere fra fileteringen, vi har 
fundet, og den måde der fiskes ulovligt på, er 
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vi sikre på, de fanger væsentligt mere end en 
almindelig husholdning kan spise. Vi kan ikke 
dokumentere, der er tale om en større orga-
nisation - det er politiets opgave.

Fiskerikontrollen laver nu en rapport til poli-
tiet, som så rejser sagen for domstolen. Det 
er Fiskerikontrollens opgave at bevise ulovlig-
heden og de laver også en påtalebegæring 
om bødestørrelsen. Typisk vil ulovligt garnfi-
skeri medføre konfiskering af garn, en bøde 
på 1.000,- kroner og en løftet pegefinger.

Martin Hansen er glad for nattens akti-
on, selvom sanktionerne er begrænsede, og 
næppe får tyvfiskere til at stoppe de ulovlige 
aktiviteter:

- Vi er selvfølgelig glade, når det lykkedes 
os at fange nogle af tyvfiskerne. Vi ved, det 
nu er højsæson for ulovligt garnfiskeri, så vi 
forsøger at finde ressourcer til kontrol langs 
kysten og ved åernes mundinger.

Dagen efter, den 22. september, omtaler 
Jyske Vestkysten sagen. Her bekræfter Mar-
tin Hansen fra Fiskerikontrollen formodnin-
gen om, at det ulovlige fiskeri sandsynligvis 
er organiseret. Han udtaler: 

- Den formodning bygger vi på den store 
mængde af fisk, der blev afsløret. Det mere 
end indikerer, at der er tale om videresalg, og 
at der findes en række aftagere til fiskene.

Martin Hansen tvivler i artiklen heller ikke 
på, at lovbryderne kan tjene store beløb på 
ulovlighederne. 

- Når folk kommer langvejs fra for ulovligt 
fiskeri, må det antages, at der ligger store 
økonomiske gevinster gemt i fiskeriet.

Det viser eksemplerne
En meget kort opsummering af de fire ek-
sempler viser meget klart følgende: 

 n Motivationen er (sorte) penge 
 n Motivationen er så stærk, at det er far-
ligt at prøve at hindre det ulovlige fiskeri. 
 n Lovbruddene begås bevidst og uden den 
mindste hensyntagen til lovgivning og andre 
personers sikkerhed.

Sagen fra Liver Å viser også, at det kan 
være meget svært at få dømt lovbryderne. 
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Figuren viser antallet af rapporter med ned-
garn, sat for tæt på land, der er henholdsvis 
lovligt og ulovligt afmærket. I 80 % af rap-
porterne (303) indgår ulovlig afmærkning. 
Da ruser gerne må sættes tæt på land, er 
der ingen grund til at undlade at afmærke 
ruser. Derfor antages det, at de 303 rappor-
ter, hvor redskaberne er uafmærkede, reelt 
også drejer sig om nedgarn.  

Figur, bilag �. Antal 
rapporter med ned-
garn tættere end 100 
meter fra land, der er 
henholdsvis lovligt og 
ulovligt afmærket. De 
ulovlige er opdelt i fire 
kategorier. Antal lovli-
ge: 74. Antal ulovlige: 
303.

Mail fra Fiskeridirektoratet i Esbjerg, hvor 
der gøres rede for omfanget af ulovligt garn-
fiskeri i Ringkøbing Fjord i perioden 1. januar 
– 10. september 2005 Modtaget den 10. 
september, 2005.

Hej Kaare
Vi har været ude og sejle på fjorden 11 gange 
indtil nu i år.

Det har udløst 10 rapporter til politiet for 
fiskeri med ulovlige redskaber eller fredede 
fisk ombord.

Vi har taget 18 ruser i bevaring for mang-
lende afmærkning, mærkning eller uden sto-
prist/spærregarn.

Vi har taget 61 nedgarn i bevaring, enten 
har fritidsfiskeren fisket med for lange, eller 
for mange nedgarn, eller også har nedgar-
nene ikke været korrekt afmærket/mærket.

Vi har taget 6 personer med tilsammen 19 
havørreder og 1 laks ombord. 

Det er ikke ret mange havørreder eller laks 
vi har set i de nedgarn vi har bjærget.

Det er svært at vurdere omfanget af ulov-
lighederne på fjorden, men jeg kan konstate-
re, at hver gang vi har været på fjorden er vi 
stødt på noget ulovligt. Om det skyldes mang-
lende kontrol, eller fiskerne fisker mere krea-
tivt er svært at sige. 

Jeg håber du har fået svar på dine spørgs-
mål, eller hvis du har flere, er du velkommen 
til at kontakte mig.

Med venlig hilsen
Niels Kristian Nielsen
Fiskerikontrollør
Fiskeridirektoratets afdeling i Esbjerg
Auktionsgade 9, 6700 Esbjerg 
Tel.nr.  +45 75 12 20 55, Fax.nr. +45 75 

12 49 30, Mail; nkn@fd.dk
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Henvendelse fra Danmarks Sportsfiskerfor-
bund til Fiskeridirektoratet angående ulovligt 
garnfiskeri i Købe Bugt

Fiskeridirektoratet 
Stormgade 2 
1007 København K 
Vejle, den 27. januar 2003

Vedr. Ulovligt fiskeri i det udvidede frednings-
bælte i Køge Bugt 
Det er oplyst over for Danmarks Sportsfisker-
forbund, at der i et stadigt stigende omfang 
foregår et ulovligt erhvervsfiskeri i det udvi-
dede fredningsbælte ud for Tryggevælde Ås 
udmunding i Køge Bugt. 

Oplysningerne er bekræftet af fiskeriinspek-
toratet i Roskilde, der – formentlig af ressour-
cemæssige årsager – ikke er i stand til effek-
tivt at forhindre dette ulovlige fiskeri. 

Fredningsbæltet ved Tryggevælde Ås ud-
munding i bugten er som de fleste danske 
fredningsbælter etableret for at beskyttede 
de migrerende fiskearter under deres van-
dring til og fra gydepladserne. 

For Tryggevælde Å gælder dette ikke kun 
havørred, men også i høj grad aborre, som 
udgør et værdifuldt element i Tryggevælde Å 
systemets fiskebestand. 

Danmarks Sportsfiskerforbund skal i anled-
ning af ovenstående venligst anmode Fiskeri-
direktoratet om en redegørelse for, hvordan 
direktoratet har tænkt sig at sætte en stop-
per for dette ulovlige og bestandstruende fi-
skeri i det pågældende fredningsbælte. 

Med venlig hilsen 
Danmarks Sportsfiskerforbund 
Jens K. Thygesen/ 
Forretningsfører

Nyhed på www.sportsfiskeren.dk der viser, 
at der fiskes ulovligt ved den jyske vestkyst. 

21 ulovlige laksegarn 
(16-10-2003, Finn Nielsen, Danmarks Sports-
fiskerforbund) 
Fokus på ulovligt garn- og rusefiskeri har i den 
sidste tid været rettet mod udmundingen af 
Liver Å, Voer Å, samt Nibe Bredning. Måske 
har dette fokus givet lyst til at prøve nye ste-
der for tyvfiskerne. I mange år har man haft 
en særdeles god garnpatruljevirksomhed ved 
Uggerby Å foranlediget af medlemmerne fra 
Sportsfiskerforeningen for Hjørring og Om-
egn. Garnpatruljen kan selvfølgelig ikke være 
på pletten altid, men så er det jo godt vi har Fi-
skerikontrollen. I uge 41 var Fiskerikontrollen 
på rutinebesøg ved udmundingen af Uggerby 
Å og mod nord til Skiveren Strand. Dette ru-
tinebesøg resulterede i ikke mindre end konfi-
skering af 21 ulovligt anbragte laksegarn. 
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