
 

1 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

NaturErhvervstyrelsen 

fiskeri@naturerhverv.dk 

Aalborg den 28. november 2013 

 

 

 

Vedr.:  Sagsnr.: 13-7440-000015 

Revision af bekendtgørelse nr. 1202 af 21. oktober 2010 om visse bestemmelser for fiskeri i 

Skive-Karup Å om fiskeri med toggergarn og pulsgarn i Skive-Karup Å. 

 

Styrelsen har den 7. november sendt forslag til ny bekendtgørelse vedrørende nogle forhold for 

fiskeri i Skive-Karup Å i høring. 

 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark (FFD) har følgende kommentarer og bemærkninger til 

det fremsendte forslag, og til de i øvrigt nye indsatte ændringer. 

 

Fiskeri med toggergarn er en gammel og hævdvunden form for fiskeri. Fiskeriet er i sin form og 

med sit udbytte, et skånsomt fiskeri uden betydning for havørredbestandens bevarelse og 

reproduktion, ikke mindst da fiskeriformen er omfattet af et omsætningsforbud og en begrænsning i 

antallet af fiskedage. 

 

Ferskvandsfiskeriforeningen finder, at den indstillede tilladelse på tre år tidsmæssig er for kort. 

FFD mener at den fra Lodsejer- og Fiskeriforeningen for Skive-Karup Å ønskede tidshorisont på 

fem år, bør efterkommes. Forslaget om at bekendtgørelsen fortsat kun skal gælde i 3 år, bør derfor 

ikke indgå i den endelige bekendtgørelse. 

 

Ferskvandsfiskeriforeningen finder, at de nye bestemmelser der er indsat i § 4 stk. 1 og 4, kun 

ønskes indsat for at genere en enkelt gruppe af fiskere ved åsystemet. En registrering hos 

NaturErhvervstyrelsen er en unødvendig administrativ byrde, der jo ikke er gældende for alle de 

tusinder af lystfiskere der fisker ved åen. FFD finder også, at bestemmelsen om individuel 

indberetning af fangster ikke tjener noget formål, da der ligeledes ikke er tvungen indberetning fra 

lystfiskerne. Skulle den nye bekendtgørelse fastsætte en indberetning, finder vi at det skal ske i regi 

af Lodsejer- og Fiskeriforeningen for Skive-Karup Å. Dermed sikres at alle omfattede kontaktes for 

indberetning. 

 

På vegne af 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 

F/ Formand Niels Barslund 
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