
Forslag til styrkelse af det rekreative fiskeri i Aarhus Kommune  
 
22. februar 2018. 

 
 
 
Forslag til drøftelse på møde 14. marts 2018 i Det Grønne Råd, Aarhus Kommune.  
 
 
Vision 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF) er bekendt med, at Aarhus Byråd p.t. behandler 2 forslag 
vedr. hav- og fiskeripolitik, visioner for Aarhus Bugt, de rekreative værdier, mv. Forslagene er 
stillet af Enhedslisten hhv. Det Konservative Folkeparti. I den sammenhæng foreslår DSF, at 
Aarhus Kommune udarbejder en vision for et bedre rekreativt fiskeri, hvor fiskebestandene styrkes 
og samtidig øges mulighederne for at dyrke det rekreative fiskeri på et bæredygtigt grundlag. 
 
Der findes et stort, uforløst potentiale i det rekreative fiskeri i kommunen, som rummer alle typer 
fiskevande; hav, kyst, å og sø. Tusindvis af borgere samt turister fisker, og der er plads til både 
lystfiskere med stang og snøre, fritidsfiskere med faste redskaber og undervandsjagt med harpun. 
Men mange af fiskebestandene er i dag små og sårbare, og her kan Aarhus Kommune gøre en aktiv 
forskel. 
 
Indsatsområder og konkrete indsatser 
  

1. Indføre et mål om naturligt selvreproducerende fiskebestande i alle egnede vandløb 
Konkrete indsatser: 
- Nyt mål om selvreproducerende havørreder i alle egnede vandløb 
- Genskabelse af fiskenes naturlige levesteder i vandløb og søer 

2. Sikring af fri passage for fisk og andre dyr i vandløbene 
Konkrete indsatser: 
-Fjerne opstemninger og styrt 
-Undgå den store ørreddødelighed i engsøerne ved Årslev og Egå 

3. Fjerne andre påvirkninger, der hindrer opnåelse af selvreproducerende fiskebestande 
Konkrete indsatser: 
-Identifikation og håndtering af påvirkninger i vandløb, havne og kystnære områder, der 
hindrer selvreproducerende fiskebestande.    

4. Sikring af miljøvenlig vedligeholdelse af vandløbene 
Konkrete indsatser: 
-Sikre at vedligeholdelsen bidrager til større fysisk og biologisk variation i vandløbene, 
under hensyntagen til afvandingsbehovet. 

5. Bedre fiskemuligheder på Aarhus Ø og Aarhus Havn 
Konkrete indsatser: 
-Rekreative fiskerimuligheder indgår i planlægningen af havnens nutidige og fremtidige 
aktiviteter 
-Udlægning af flere arealer til rekreativt fiskeri med tilhørende faciliteter  



6. Tiltag til forbedring af Aarhus Bugtens fiskebestande  
Konkrete indsatser: 
-Udlægning af stenrev og sænkning af vrag som kompensation for opfiskede sten i bugten 

7. Gentænk ejerskabet til naturen – Donér og få dit eget personlige stenstryg i vandløbet 
Konkrete indsatser: 
-Styrk tilknytningen til naturen ved en personlig donation og få navngivet stedet 

 
 
Forslagets synergi og relationer til andre planer og initiativer 
 

 Give input og inspiration til de politiske initiativer med Hav- og Fiskeripolitik (EL) samt 
”En samlet visionsplan for Aarhus Bugten” (C) 

 Synergi til mere- og bedre natur samt rekreative muligheder i Naturkvalitetsplan 2013-2030 
 Liveability i fokus med streetfishing i bynær natur med bedre fiskemuligheder og flere fisk 
 Lystfiskerforeningerne bidrager til Aarhus som Europæisk Frivillighovedstad 2018 
 Inddragelse af de grønne, frivillige foreninger i arbejdet med visioner for Aarhus Bugt og 

det rekreative fiskeri. 
 Nemmere at ”Smage på Aarhus”, når der er flere fisk i vandet og nemmere adgang 
 Bedre vandmiljø hjælper trængte og sjældne ånære naturtyper og arter 
 Gentænkning af naturformidling og samarbejdsformer med Den Blå Rambla, m.v.  
 Bidrager til naturindsatsen inden for områderne i Grønt Danmarkskort 
 Vigtigt skridt til at nå EU’s nye 2020 mål om at standse tab af biologisk mangfoldighed 
 Supplerer Vandområdeplanens indsatser, hvor der ikke er finansiering til alle slags projekter 

 
Tidshorisont på konkrete handlinger: 
DSF foreslår, at Aarhus Kommune arbejder mod at opnå målet om selvproducerende ørredbestande 
i vandløbene inden år 2025. 
 
Selvreproducerende fiskebestande og bedre fiskeri har denne økonomiske betydning: 

 Samfundsøkonomisk dokumenteret gevinst på ca. 3000 kr. per havørred 
 Inspiration kan hentes i projekterne Havørred Fyn samt Fishing Zealand  
 Højere værdi af nærliggende boligområder i bynær natur 
 Herlighedsværdi for nærliggende ejendomme 
 Stort fald på vandløbene giver plads til både afvanding og gode fiskebestande 
 Mere rekreativt attraktive havnearealer med større naturindhold og stenrev 
 Flere muligheder for fondsfinansiering af helhedsprojekter 
 Projekterne forventes indgået frivilligt med lodsejerne ved vandet 

 
 
 


