VEDRØRENDE SPØRGSMÅLET OM DET ER TILLADT AT DYRKE UNDERVANDSJAGT
- FISKERI MED HARPUN OG SPYD - I EN PRIVATEJET FERSKVANDSSØ, SOM IKKE
HAR NOGEN FORMER TIL TIL/UDLØB.
Da reglerne herom ikke er helt enkle, bliver svaret det heller ikke, men følgende kan oplyses med henvisning
til de relevante gældende regler på området:
Som udgangspunkt gælder § 34, nr. 4 i bekendtgørelse nr. 1336 af 15. december 2004 om rekreativt fiskeri i
salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand. Bestemmelsen citeres:
"Ikke tilladte fangstmetoder i ferskvand
§ 34. Følgende redskaber og fangstmetoder må ikke anvendes:
1) Trawl og andre fiskeredskaber spilet med skovle eller lignende, herunder oterfiskeri.
2) Elektricitet, eksploderende, giftige eller bedøvende stoffer samt fiskeri ved tørlægning.
3) Stangning eller hugning ved kunstigt lys samt hel eller delvis spærring med lys eller elektricitet for fiskenes
frie gang.
4) Stangeredskaber og lystre af enhver art - herunder ålekam - spyd og pile, der er forsynet med kroge eller
kroglignende anordninger beregnet til at fastholde den spiddede fisk, samt skrabepilk og skydevåben, idet
dog fangstkrog til landing af fisk fanget med et andet redskab ikke er omfattet af forbudet.
5) Jagen (pulsning) af fisk i redskaber.
6) Fiskeri med huggeredskaber (rykfiskeri). "
I denne sammenhæng er det nr. 4, som er relevant. Det betyder, at undervandsfiskeri med harpun, spyd og
pile med kroge eller anden form for modhagere som udgangspunkt ikke er tilladt i ferske vande.
Hvis der er tale om kunstigt frembragte ferske vande, der ikke indgår som et led i eller træder i stedet for
dele af et naturligt vandløbssystem gælder ovennævnte bestemmelse også, dvs. det er ikke tilladt, selv om
der er tale om ferske vande, som ikke har til/afløb. Dette fremgår af § 41, stk. 1 i fiskeriloven, jf.
lovbekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2006 med senere ændringer (citeres):
"Særlige regler for ferskvand
A. Særlige gyldighedsregler for ferskvandsområder
§ 41. For oversvømmede arealer og kunstigt frembragte ferske vande, der ikke indgår som et led i eller
træder i stedet for dele af et naturligt vandløbssystem eller har afløb til saltvand, gælder alene §§ 30, 32,
109, 117-123 og 130-134. "
(Ovennævnte § 34 i den rekreative bekendtgørelse er udstedt med hjemmel i fiskerilovens § 32, som handler
om, at der kan fastsættes regler om bl.a. anvendelse og udformning af fiskeredskaber)
Hvis der samtidig er tale om ferske vande, som kun har én ejer eller ejes af det offentlige, og som ikke har
afløb til sø, å eller strand, gælder § 32 i fiskeriloven ikke. Dette fremgår af § 42, stk. 2 i fiskeriloven (citeres):
"§ 42. Bortset fra fødekanaler gælder §§ 32, 33, 48 og 63-65 ikke for den del af et kunstigt anlagt og lovligt
bestående dambrug, der er behørigt afgitret mod andre vande.
Stk. 2. §§ 32, 33, 48, 50-52 og 63-65 gælder ikke for vande, der kun har én ejer eller ejes af det offentlige,
selskaber eller lignende, og som ikke har afløb til sø, å eller strand, eller hvis afløb er af en sådan
beskaffenhed, at fisk ikke kan passere det. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan dog fastsætte
regler om, at de i 1. pkt. nævnte bestemmelser skal finde anvendelse. "
For at opsummere reglerne betyder det, at det som udgangspunkt IKKE er tilladt at anvende
stangeredskaber og lystre, spyd og pile med kroge i ferske vande - og heller ikke i kunstigt
frembragte ferske vande, der ikke indgår som et led i eller træder i stedet for dele af et naturligt
vandløbssystem. Dog er dette fiskeri tilladt, hvis der er tale om ferske vande, der kun har én ejer eller
ejes af det offentlige, OG som ikke har afløb til sø, å eller strand.
Svaret på dit spørgsmål om hvorvidt det omtalte fiskeri er tilladt, afhænger således af, om der er tale om et
ferskvandsområde, som kun har én ejer, samtidig med at det er uden til- og afløb.

For at en søs oprindelse er relevant i forhold til emnet undervandsfiskeri, skal følgende 3 punkter alle være
opfyldt:
1. Den skal være kunstigt skabt, f.eks. ved tørvegravning, råstofindvinding eller lignende. Søen kan også
være gravet på bar mark med det direkte formål at lave en sø.
2. Den skal være fuldstændig isoleret fra andre vande, dvs. der må ikke være afløb af nogen art. Et rørlagt
afløb betragtes normalt som passabelt for fisk, med mindre det ender i en egentlig kloak.
3. Der må kun være én lodsejer, som skal eje jorden rundt om hele søen. Lodsejeren kan godt være en
virksomhed eller det offentlige.
Det vil sige at f. eks. opstemmede søer, der som oftest har tilløb og altid afløb, ikke kan betragtes som
isolerede. Det samme vil normalt gælde regnvandsbassiner, som har afløb. De to eksempler opfylder ikke
punkt 2. Og for branddammes vedkommende ligger de ofte midt i en by og har flere lodsejere og opfylder
dermed ikke punkt 3.
Det er således et meget begrænset antal af Danmarks søer og kun ganske bestemte typer af søer som
falder ind under fiskerilovens § 42, stk. 2, hvor reglerne om hvilke fiskeredskaber der er forbudt, ikke gælder.

