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Kære lystfisker!
Vi er glade for, at du har valgt vores smukke egn til at dyrke lystfiskeri i. Vi ønsker dig
knæk og bræk! En særlig velkomst til jer, der kommer som gæster til SchleswigHolstein!
Ved at erhverve det tidsbegrænsede feriefiskekort (Urlauberfischereischein) har du
taget et vigtigt skridt for at kunne udøve din hobby i overensstemmelse med
fiskerilovgivningen og dyreværnsloven. Til kystfiskeri (med undtagelse af Slien,
Lübecker Bucht og nedre Eider samt Eider-mundingen, hvor der er særlige
fiskerirettigheder) har du herudover ikke brug for andre tilladelser.
I alle indvande samt i ovennævnte kystområder skal man desuden have en tilladelse
fra indehaveren eller forpagteren af fiskeriretten (som regel erhvervsfiskere eller
lystfiskerforeninger).
Denne folder giver informationer om grundlæggende fiskeriretlige aspekter, men især
om dyreværn og beskyttelse af fiskearter.
Folderen kan ikke erstatte at man sætter sig grundigt ind i vandet som habitat, fiskene
og andre dyrearter, der lever i vandet, eller de forskellige fiskerimetoder. Søg
oplysninger i den relevante faglitteratur, eller kig simpelthen erfarne kolleger "over
skulderen”.
Vær opmærksom på, at ”Feriefiskekortet” er en undtagelse fra det normalt krævede
almindelige fisketegn. Lovgiveren har indført denne ordning for at give især turister
mulighed for at fiske i en begrænset periode eller måske for første gang ”snuse” til
lystfiskeriet.
Feriefiskekortet kan og skal ikke erstatte det regulære fisketegn!
I Schleswig-Holstein og i alle andre tyske delstater er der mange muligheder for at
deltage i relevante fagligt velfunderede kurser for at erhverve den nødvendige viden
og derefter få fisketegnet – fx hos lystfiskerforeningerne (i nogle delstater også hos
fiskeriadministrationen). Gør brug af disse muligheder, hvis du fremover ønsker at
fiske regelmæssigt med stang. Også borgere med bopæl i udlandet kan nu erhverve
fisketegn i Schleswig-Holstein.
Obs:
Ved fiskeri fra en kommerciel fiskekutter eller ved kommercielle fiskesøer, hvor der
føres tilsyn af ejeren, blev det obligatoriske fiskekort afskaffet pr. 15.07.2013 i
Schleswig-Holstein, og det er således heller ikke nødvendigt med et feriefiskekort. Der
skal kun betales fiskeriafgift.
Læs denne folder grundigt igennem,
inden du begynder at fiske.
Mange tak – og god fornøjelse og succes
med lystfiskeriet i Schleswig-Holstein!
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Dyreværn
Generelt
Når man fanger fisk eller bruger agnfisk, har man med levende dyr at gøre. I Tyskland
er dyrenes beskyttelse højt prioriteret. Bl.a. blev dyreværn i 2002 optaget i i art. 20a i
Forbundsrepublikken Tysklands grundlov.
Husk: Ingen må uden rimelig grund tilføje et dyr smerte, lidelse, varigt men eller
væsentlig ulempe (Dyreværnsloven § 1).
Derfor bør man principielt kun fiske, såfremt man også agter at spise fangsten – altså
udnytte den meningsfyldt. Kun i dette tilfælde foreligger der i henhold til
dyreværnsloven en rimelig grund til at fange dyrene.
Du skal også være klar over, at du selv skal dræbe den fangne fisk i
overensstemmelse med dyreværnsbestemmelserne. Hvis du ikke har prøvet det før,
skal du forberede dig, inden du begynder at fiske. Få en erfaren lystfisker til at forklare
og vise dig, hvordan man bedøver og dræber fisken, og gør det selv et par gange
under opsyn, indtil du er sikker på, at du kan gøre det uden hjælp og i henhold til
dyreværnsbestemmelserne.

Dyr er vores medskabninger vi bærer et ansvar for dem!
1. skridt: Landing og afkrogning af fisken
Den fangne fisk skal løftes hurtigt og forsigtigt op ad vandet. Hvis fiskens størrelse og
vægt gør det nødvendigt, skal der anvendes et fangstnet. Derfor hører et fangstnet af
passende størrelse til grundudstyret for enhver lystfisker, der tager dyreværn alvorligt.
Såfremt fisken skal genudsættes (mindstemål, fredningsperiode) eller opbevares
levende, skal krogen fjernes forsigtigt – helst med en speciel afkrogningstang (en
slags arterieklemme (pean)). Fisken skal altid håndteres med våde hænder for ikke
unødigt at ødelægge dens beskyttende slimlag.
Hvis fisken skal dræbes med det samme, skal den først bedøves (se nedenfor:
”Bedøvelse af fangsten”). Først derefter må krogen fjernes. Fisken skal så straks
dræbes.
2. skridt (optionelt): Opbevaring af fangsten i levende tilstand
I Schleswig-Holstein er det kun tilladt at opbevare fisk levende i opbevaringsnet for at
sikre, at fangsten holder sig frisk som fødevare, såfremt typen af opbevaringsnettet og
forholdene ved anvendelsen tillader det (yderligere oplysninger, se tillæg). Men husk,
at fiskene også under opbevaringen er udsat for stress og kan få skader. Derfor bør
fisk kun i undtagelsestilfælde opbevares levende. Anvend således primært almindelige
kølebokse eller køletasker til at holde fødevaren frisk, efter at fisken er blevet dræbt i
overensstemmelse med dyreværnsbestemmelserne (enkeltheder under 3. skridt).
Hvis det ikke kan undgås at opbevare fisk levende, skal der anvendes opbevaringsnet
eller velegnede beholdere, som sikrer fiskene tilstrækkelig bevægelsesfrihed og iltrigt
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vand. Normale spande er som regel uegnede. Det anbefales at tildække beholderne,
således at fiskene ikke kan hoppe ud. Desuden er de mindre udsat for stress i mørke.
Ufordragelige fisk må ikke opbevares sammen (fx gedder sammen med hvidfisk).

Ill. 2:

Eksempel på et opbevaringsnet, så fangsten kan holde sig frisk som fødevare i
overensstemmelse med dyreværnsbestemmelserne (længde ca. 3,50 m, diameter 0,50 m eller
mere).

3. skridt: Bedøvelse af fangsten
Inden fiskene dræbes, skal de bedøves efter dyreværnsreglerne. På den måde bliver
fiskene hurtigt følelsesløse.
Fisk bedøves med et hårdt og hurtigt slag med en tung genstand (fx kølle) i
hovedet oven for øjnene.

Ill. 3: Korrrekt bedøvelse af en levende fisk (her en torsk).

Dette gælder ikke for ål og fladfisk, som kan eller skal dræbes straks (se nedenfor).
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4. skridt: Dræbe fangsten
Fiskene skal dræbes direkte efter bedøvelsen – fortrinsvis med et stik i hjertet
eller også med et snit i gællerne. For at udføre et stik i hjertet skal man kende
hjertets nøjagtige placering.

Ill. 4: Korrekt aflivning af en fisk, som forinden er bedøvet (her en torsk)

Ål dræbes uden forudgående bedøvelse med et snit gennem rygraden lige bag
hovedet og slagtes med det samme, ved at de indre organer (indvoldene) tages ud.

Ill. 5 og 6: Korrekt aflivning af en ål (I: snit gennem rygraden; II: De indre organer tages ud)

En såkaldt åldræber, som i dag fås i mange lystfiskerforretninger, er en mekanisk
tang med en skærende dorn.
Den korrekte anvendelse af åldræberen forudsætter, ligesom når ålen dræbes med en
kniv, nøjagtig anatomisk viden om fisken for præcist at kunne føre tangen, så dyrets
rygrad gennemskæres med ét snit.
Såfremt åldræberen anvendes i henhold til forordningen om slagtning af dyr, dvs.
såfremt den placeres lige bag hovedet for at skære rygraden over, og såfremt
indvoldene og hjertet udtages direkte derefter, er metoden tilladt – ligesom den
ovenfor beskrevne fremgangsmåde med kniven. Dette gælder dog kun, såfremt der
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ikke fanges mere end 30 dyr pr. døgn, der skal dræbes på denne måde (§ 12, stk. 4
nr. 10 i TierSchG – tysk dyreværnslov).

Fladfisk (fx flynder, ising, pighvar) dræbes ved at gennemskære rygraden med et
hurtigt snit.

……
Ill. 7 og 8: Korrekt aflivning af en fladfisk (her en ising)

Brug af agnfisk
I Schleswig-Holstein er det forbudt at bruge levende agnfisk.
Såfremt du vil bruge fisk som madding (i givet fald skal mindstemål og
fredningsperioder iagttages), skal disse bedøves og dræbes i henhold til ovenstående
vejledning. Som alternativ kan agnfisk også fås i konserveret / frosset form i
lystfiskerforretninger.
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Fiskerilovgivningen
Fiskeriet er reguleret ved fiskeriloven for delstaten Schleswig-Holstein (kort: LfischG).
Alle enkeltheder er derudover reguleret gennem supplerende forordninger –
Indlandsfiskeriforordning (BIFO), Kystfiskeriforordning (KÜFO), Åleforordning (AalVO)
og gennemførelsesforordningen til fiskeriloven (LFischG-DVO).
Du er forpligtet til at sætte dig ind i alle relevante punkter, inden du begynder at
fiske. I alt væsentligt drejer det sig om oplysninger om fiskenes fredningsperioder og
mindstemål (se også tillæg til denne folder), men derudover også om tilladte og
forbudte fangstredskaber, fiskerikontrol, brug af døde agnfisk osv.
Du kan altid informere dig hurtigt og aktuelt om alle enkeltheder i lovbestemmelserne
på delstatsregeringens internetsider: http://www.schleswigholstein.de/DE/Themen/F/fischerei.html (Klik derefter på „Gesetze und Verordnungen“.
Her kan alle lovbestemmelser frit downloades. Desuden findes der vejledninger
specielt for stangfiskere.
Det er muligt, at indehaverne af fiskerirettighederne har udstedt videregående regler
for deres fiskevand (fx begrænsning af antal stænger, forbud mod natfiskeri, skrappere
mindstemål eller fangst af fisk fra specielle fiskeplejeområder osv.). Disse
bestemmelser fremgår som regel af teksten på tilladelsen. Informer dig i hvert tilfælde
om særlige lokale bestemmelser, inden du begynder at fiske.
Desuden gælder: Fiskeri uden det formål at anvende fangsten, dvs. såfremt det på
forhånd er meningen at genudsætte fiskene, er forbudt i Schleswig-Holstein og kan
medføre en bøde(jf. § 29 i fiskeriloven).
Generelt kan overtrædelser af dyreværnsloven alt efter det konkrete gerningsindhold
endog være strafbare i henhold til straffeloven.

Ill. 9: Fredningsområderne i henhold til Kystfiskeriforordningen er markeret på stedet ved relevant
skiltning.
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Beskyttelse af fiskearter
Vær opmærksom på, at mange fiskearter er totalfredet hele året i Schleswig-Holstein.
For at kunne overholde dette, skal de fredede arter først sikkert identificeres. Hvis du
fisker i vande, hvor der forekommer totalfredede arter, er du forpligtet til at informere
dig omhyggeligt, inden du begynder at fiske. Tag helst ud sammen med en lystfisker,
der har fisketegn, og få ham til at vejlede dig.
Nedenfor er de arter, som du kan møde i indvande i Schleswig-Holstein, og som er
totalfredede hele året, gengivet i små afbildninger. Hvis du kommer til at fange en fisk
af disse arter, skal den omgående og skånsomt genudsættes.
Fiskearter, som er totalfredede hele året i indvande i Schleswig-Holstein:
Obs: Ikke samme målestoksforhold!
Ill. 11: Barbe

Ill. 10: Flodlampret (alle lampretarter er
totalfredede – altså også bæk- og
havlampret)

Ill. 13: Bitterling

Ill. 12: Vestatlantisk stør
Ill. 15: Elritse

Ill. 14: Majsild

Ill. 17: Strømskalle

Ill. 16: Nordsøsnæbel

Ill. 18: Regnløje
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Ill. 20: Løje
Ill. 21: Hvidfinnet ferskvandsulk (ligeledes
totalfredet er den finnestribede
ferskvandsulk, der ligner meget)

Ill. 22: Vimme
Ill. 23: Dyndsmerling

Ill. 24: Brasenflire
Ill. 25: Pigsmerling

Ill. 19: Almindelig smerling

Ved kysterne kommer du som stangfisker sandsynligvis ikke i kontakt med de
sjældne totalfredede arter. Alligevel skal du være opmærksom på, at følgende arter er
totalfredet hele året også i kystvandene (alle arter er afbildet ovenfor):
 Havlampret
 Flodlampret
 Vimme
 Stør
 Majsild
 Nordsøsnæbel
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Alt ok?
Hvis du har flere fiskeriretlige spørgsmål, er du velkommen til at henvende dig til
følgende:

Den øvre fiskerimyndighed for delstaten Schleswig-Holstein
(Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, Afd. 3: Fiskeri) har følgende
afdelinger:
Kiel
Kappeln
Travemünde
Heiligenhafen
Büsum
Husum

Tlf.: +49 (0)431 / 7208010
Tlf.: +49 (0)4642 / 2109
Tlf.: +49 (0)4502 / 307850
Tlf.: +49 (0)4362 / 8209
Tlf.: +49 (0)4834 / 2567
Tlf.: +49 (0)4841 / 3423

Ved spørgsmål om dyreværn bedes henvendelse rettet til Dyreværnskontoret hos
Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und Ländliche Räume, tlf.: +49
(0)431/988-0, eller den lokale embedsdyrlæge (adresser og telefonnumre findes påi
internettet på kommunernes hjemmesider).
Hvis du har mulighed for det, så tag på fisketur sammen med erfarne lystfiskere eller
besøg en af de mange erhvervsfiskere ved kysterne eller i indlandet. Her får man
meget nyttig viden om fisk, fiskeriet og vores fiskevande.

Knæk og bræk!

Hjælp os med at bevare vores hjemegns dejlige natur! (Ill. 26)
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Tillæg
Vigtige mindstemål og fredningsperioder

Obs: ikke udtømmende!

Kystfiskeriforordning
(08. november 2008)

Indlandsfiskeriforordning
(29. juni 2016)

Fiskeart
Havørred

Mindstemål Fredningsperiode
40 cm

1. oktober til 28. februar

Laks

60 cm

1. oktober til 28. februar

Bækørred

30 cm

1. oktober til 28. februar

Helt

30 cm

Ål

45 cm

Gedde

45 cm

Karpe

35 cm

Nordsøen 35 cm

Sandart

45 cm

Østersøen 38 cm

Suder

25 cm

Nordsøen 30 cm

Knude

35 cm

01. januar til 28. februar

Malle

70 cm

01. maj til 30. juni

Bækørred

40 cm

Ål

45 cm

Ålekvabbe

23 cm

Torsk

Makrel

Fredningsperiode

40 cm

60 cm

Pighvar

Mindstemål

Havørred

Laks

Sild

Fiskeart

1. oktober til 31. december for
fisk i yngledragt, undtaget er
blanke fisk

15. september til 31. januar

Nordsøen 20 cm
30 cm

Østersøen: 01.06. – 31.07.

15. februar til 30. april

01. april til 31. mai

Brug af opbevaringsnet (uddrag af gennemførelsesforordningen LFischG-DVO, §
11):
(1)

(2)

(3)

(4)

Brugen af opbevaringsnet er tilladt for at sikre, at fangsten holder sig frisk som
fødevare. Fisk, der fanges i forbindelse med arrangementer i henhold til § 10,
stk. 1 med henblik på fiskepleje, og som er beregnet til udsætning, må ligeledes
opbevares i opbevaringsnet.
Et opbevaringsnet skal være fremstillet af knudeløst tekstilmateriale, det skal
være mindst 3,50 m langt og have en ringdiameter på mindst 0,50 m.
Opbevaringsnet skal gennem passende indretninger i hele deres længde sikres
mod at falde sammen og skal for størstedelens vedkommende placeres under
vand og parallelt med vandoverfladen, således at de opbevarede fisk kan
svømme frit.
For at undgå skader eller gener for fiskene er brugen af opbevaringsnet især
ved kraftig bølgegang, i farvande med betydelige dønninger og skvulp p.g.a.
skibs- eller motorbådstrafik samt fra ikke opankrede fartøjer forbudt.
Opbevaringen skal begrænses til det absolut nødvendige tidsrum, dog højest til
afslutningen af fangstdagen. Det er kun tilladt at opbevare ikke skadede fisk.
Viser fiskene tydelige tegn på stress eller unaturlig adfærd, skal opbevaringen
straks bringes til ophør. Opbevarede fisk må ikke genudsættes.
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Fortegnelse over illustrationerne:
Ill. 1; Ill. 26: privat (Foto: R. Lemcke)
Ill. 2: med venlig tilladelse fra Mosella Angelgeräte GmbH Laufeld
Ill. 3 – 9: Foto: LLUR, afdeling Fiskeri (H. Franke, R. Mörs)
Ill. 10 – 25: med venlig tilladelse fra: Hartmann: Süßwasserfische,
© 2003, Eugen Ulmer KG, Stuttgart
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