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”Udkast til bekendtgørelse om brug af levende hvirveldyr ved fiskeri” baserer sig på en udtalelse fra 
september 2013 fra Dyreetisk Råd. Rådets udtalelse har som grundlag at der ved fiskeri placeres kroge i 
kroppen på den levende agnfisk. Derfor anbefaler rådet et forbud mod brug af levende hvirveldyr som agn, 
også skal omfatte fisk. Der anføres videre at ”den unødvendige stresspåvirkning og formodede smerte, som 
levende fisk der anvendes som agn, ikke er dyreværnsmæssigt acceptabel”. 
 
Udtalelsen baserer sig altså helt klart på en formodning om smerte og stress, der ikke er videnskabeligt 
påvist – og kan derfor kun være affødt af et gæt på at, den smerte et menneske ville føle er den samme for 
en fisk; samt rent visuelt ved at der placeres en krog i fiskens krop. 
 
Lystfiskeriforeningen skal derfor foreslå at det dyreetiske råd revurderer sin udtalelse, og i stedet for et 
totalt forbud mod brug af levende agn måske kan anbefale metoder; såsom andre tackler, der ikke placerer 
kroge i fiskens krop, samt tillade læbekrogning af agnfisken. Det sidste er principielt helt på linje med 
ministeriets blåstempling af catch & release af rovfisk, som senest februar 2015 i forbindelse med 
fredningerne i Stege Nor. Med andre ord, der foreligger et ændret grundlag i forhold til september 2013. Et 
nyt grundlag – og forhåbentlig en ny udtalelse - som vi også ser frem til at vor kommende nye 
Fødevareminister vil vurdere kritisk. 
 
Dyreetisk Råd har endvidere efter vor mening valgt at anbefale niveauet, for et sikkert velment 
dyrevelfærdsinitiativ, for en mikroskopisk niche; når man perspektiverer dette således: nogle få tusind 
levende agnfisk brugt ved lystfiskeri per år er dråber i forhold til de langt mere alvorlige fakta, såsom at der 
hvert år er millioner af småfisk, som bliver opfisket til en langsom død i baljer, samt i biologernes garn og 
vod under biomanipulation af vore søer. Ikke at forglemme de millioner af døde undermålsfisk der bliver 
mast ved blot et enkelt træk med et stort trawl i erhvervsfiskeriet. Proportionerne virker forkerte i forhold 
det tilladte i erhvervs – og fritidsfiskeri. Skal udkastets linje holdes, så må det ende forbud for opfiskning for 
at rense søer samt et endeligt stop for dansk erhvervsfiskeri. 
 
Danmarks Sportsfiskerforbunds støtte til udkastet om forbud kan kort siges at være af liden værdi, da 
forbundet ikke har haft dette til høring hos sine medlemmer. Den ringe værdi understreges yderligere af at 
forbundet har særdeles få af de potentielt ramte lystfiskere, primært på sjælland, som organiserede 
medlemmer.  
 
Lystfiskerforeningen har drevet lystfiskeri på de sjællandske søer gennem 3 århundreder og er klart af den 
opfattelse at vi vil nå længere ad frivillig vej i stedet for et symbolpolitisk forbud; der alene vil medføre en 
reduceret tilgang til den lille mands rekreative fiskeri samt frivillige indsats for fiskeplejen. 
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