
 

Danmarks Tekniske Universitet 

Institut for 

Akvatiske Ressourcer 

Vejlsøvej 39 

8600 Silkeborg  

Tlf.  35 88 33 00 

Dir.  35 88 31 34 

Fax  35 88 33 33  

tik@aqua.dtu.dk 

www.aqua.dtu.dk 

 

   

 

C
V

R
-n

r.
 D

K
 3

0
 0

6
 0

9
 4

6
  

Fiskeripolitisk kontor  

 

 

 

21. februar 2018 

FS/tika 
J.nr.: 17/17849 

 

 
 

 

 

Fiskeripolitisk kontor i Udenrigsministeriet har bedt DTU Aqua om at vurdere forslag om æn-

dring af kravet om brug af cirkelkrog i henhold til lokale bekendtgørelser, som er gældende 

for vandløbene Storå, Skjern Å og Vadehavsvandløbene. I bekendtgørelserne er der angivet, 

at ”Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på cirkelkroge uden mod-

hager”.   

 

Kravet om brug af cirkelkroge blev indført med henblik på at opnå en endnu højere overle-

velse på genudsatte fisk. Med baggrund i de oplysninger, DTU Aqua har modtaget, både 

skriftligt og på samarbejdsmøder, fremgår det, at lystfiskernes praktiske erfaringer ved brug 

af cirkelkrog er blandet. Nogle lystfiskere oplever, at laks generelt ikke bliver kroget dybt ved 

brug af cirkelkrog, hvorimod andre oplever det modsatte.  

 

Brug af cirkelkrog kræver en teknik, hvor man holder stram line og giver modhug på en så-

dan måde, at krogen sætter sig yderligt og dermed er fisken forholdsvis nem at genudsætte.  

 

Omfanget med brug af naturligt agn er forskelligt i de enkelte vandløb. I fiskesæsonen 2017 

er Skjern Å det vandsystem, hvor der er blevet fanget og genudsat flest laks sammenlignet 

med alle de 8 vestvendte laksevandløb. I Skjern Å er brug af naturligt agn meget begrænset i 

forhold til fangster i Skjern Å - baggrunden er blandt andet en lokal regel, som sætter græn-

ser for brug af naturlig agn.   

 

Laksebestandene er generelt i fremgang i de ovennævnte vandløb. Forslaget om et ændret 

regelsæt vil betyde, at der vil være frit valg af krogtype, uden modhager, ved fiskeri med na-

turligt agn eller agn med duftstoffer. Denne regelændring vurderes til at være af mindre be-

tydning for bestandene med det nuværende fisketryk og agnvalg. 

  

I biologisk sammenhæng er forudsætningerne for større og stærkere laksebestande, at både 

kommuner, lodsejere og lystfiskere fortsætter indsatsen med at genskabe gyde- og opvækst-

områder samt reducere dødeligheden på udtrækkende smolt. I fiskeriloven er der krav om 

aktiv indsats indenfor fiskepleje i laksevandløbene, såfremt sammenslutningerne skal tildeles 

en kvote. Den samlede aktivitet omkring bestandsophjælpende tiltag er væsentlig for fortsat 

fremgang i bestandene.   

 

Med venlig hilsen 

 

Finn Sivebæk 

Fiskeplejekonsulent 


