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Når fisken er kroget så dybt som 
her med en agn, der har store, 
fastmonterede kroge - er der 
stor risiko for at pådrage fisken 
unødige skader. Dette er også 
årsagen til at netop geddefiske-
riet med jerk, wobler og store 
softbaits er en af de fiskeformer, 
der har sværest ved at leve op til 
de nye anbefalinger om skånsomt 
fiskeri fra www.fiskepleje.dk.

CATCH & RELEASE fiskeri ved-
kommer os alle. Uanset om vi er 
madfiskere eller sportsfiskere, så 
vil der nemlig altid være fisk, som 
skal genudsættes, for at vi kan 
overholde mindstemål og andre 
regler, der er fastsat for at værne 
om vores fiskebestande. Og skal 
man genudsætte en fisk, er det 
vigtigt, at fisken bliver håndteret 
skånsomt – både af dyreetiske år-
sager, men også for at sikre en høj 
overlevelse på genudsatte fisk, 
der kan videreføre bestanden på 
den lange bane.

DTU AQUA OG WWW.FISKEPLEJE.
DK har netop givet deres nye bud 
på et skånsomt og bæredygtigt 
catch & release fiskeri anno 2016. 
Med de nye anbefalinger ligger 
fokus på at udbrede kendskabet 
til, hvordan den enkelte lystfisker 
kan fiske mest skånsomt. Anbe-
falingerne omhandler emner som 
håndtering, landing, metoder og 
teknikker, der med afsæt i viden-
skabelige fakta giver mindre ska-
der samt har potentialet til at ned-
bringe dødeligheden til et lavere 
niveau end tidligere. 

– Vi lægger stor vægt på, at der er 
tale om anbefalinger og ikke på-
bud, fortæller fiskeplejekonsulent 
Finn Sivebæk og lektor Christian 
Skov fra DTU Aqua om anbefa-
lingerne, der gælder fiskeriet efter 
alle arter. – Lystfiskernes motiva-
tion for på frivillig basis selv at 
yde en indsats for fisk og fiskepo-
pulationer er nemlig meget vig-
tig, hvis vi for alvor skal ændre 
vores vaner og gøre noget for at 
reducere dødeligheden ved catch 
& release-fiskeri, slutter de.

Men hvad går anbefalingerne, 

som du kan se på www.fiskepleje.
dk/Vandloeb/fiskeriregulering/
genudsaette_fisk egentlig ud på – 
og hvad betyder det for dig som 
lystfisker, hvis du vil yde dit bi-
drag til at fisk og fiskebestande 
bliver skadet mindst muligt? Her 
får du et kort rids over de vigtig-
ste anbefalinger på www.fiske-
pleje.dk.

ANBEFALINGER TIL SKÅNSOMT 
LYSTFISKERI, som netop er publi-
ceret på www.fiskepleje.dk siger 
bl.a. følgende:

1) VALG AF FISKEUDSTYR 
• Vælg den krogmontering, 

-type og -størrelse, som er mest 
skånsom 

• Vælg fiskestang, hjul, krog 

n NYE ANBEFALINGER FRA DTU-AQUA:

PRoBLEmATIkkEN 
om DYBTkRoGEDE FIsk
Selvom om dybtkrogede fisk ved 
fiskeri med kunstagn ofte kun ud-
gør 10-25 % af fangsterne, så viser 
forskningsresultater, at det netop 
er i disse situationer, at dødelig-
heden er højest (*). Vil man gøre 
noget seriøst ved at nedsætte dø-
deligheden ved genudsætning, er 
det altså netop her man skal sæt-
te ind. Netop denne problematik 
adresserer DTU Aqua perfekt med 
sine nye anbefalinger.

Biologer og forskere fra DTU Aqua, der til daglig rådgiver omkring 
forvaltningen af vores fiskebestande, har på www.fiskepleje.dk netop 
offentliggjort nye anbefalinger til skånsomt og bæredygtigt lystfiskeri, 
der for alvor vil gøre en forskel i forbindelse med catch & release. 
Af Jens Bursell

PARADIGmEskIFT I 
CATCH & RELEAsE
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Afkrogning 100 % under vand 
kan – selv ved dybe krogninger 
– med rette teknik og redskab 
– dokumenterbart foretages let 
og enkelt på de af DTU Aqua 
anbefalede metoder, som har 
små kroge monteret direkte i line/
forfang – fx release-takler og 
gennemløbere med små kroge. 
Dette har vi netop været ude at 
dokumentere samt filme under 
vandet i Simons Put and Take – 
hvilket du selv kan se på www.
fiskogfri.dk og www.bursell.dk 
den 1. maj.

 Et klassisk 
stort jerkbait 

som dette med str. 3/0 eller 
5/0 trekroge laver et krogsår, der 

minimum er faktor 5-7 gange 
større end samme agn monteret 
med release-taklet th. Tages det 
i betragting, at release-taklet - 

imodsætning til jerkbaitet tv - er 
brækstangsfrit, så er et mere 

realistisk bud dog faktor 7-14 
gange mindre krogsår på taklet. 
Release-taklet, der imodsætning 

til baitet tv også muliggør af-
krogning under vand samt lettere 

afklipning af krog - opfylder 
derfor de nye anbefalinger om 

skånsomt fiskeri betydeligt bedre 
end de traditionelle teknikker. 

Til højre ses krogløsere, der kan 
bruges til at afkroge dybtkrogede 

gedder med release.
 Læs mere i næste nummer

DET NYE i dis-
se anbefalinger 
er, at lystfiskere 
får en kronolo-
gisk gennemgang 
af de valg han kan 
træffe både før og under sit 
fiskeri for at sikre skånsom 
behandling af fisken. 
Man forsøger der-
ved at motivere 
lystfiskerne til at 
vælge metode 
efter, hvad der er 
mest skånsomt – i 
stedet for, som det 
er mest udbredt lige nu, at 
vælge ”det som man nu plejer at 
fiske med” – og så ellers forsøge 
at gøre det så skånsomt som mu-
ligt, når skaden allerede er sket. 
Det er et godt initiativ – for med 
en større omtanke i valget af fi-
skemetoder, før man begynder at 
fiske, vil man før det første leve 

3) CATCH & RELEASE
Du bør undgå catch & 

release, dvs fiskeri hvor fangsten 
hovedsageligt bliver genudsat, 
når:

• Vandtemperaturen er høj
• Fiskeriet foregår i fiskenes 

gydeperiode eller hvis arten er 
fredet

• De fangede fisk har tegn 
på dykkersyge, f.eks. udstående 
øjne, udspilet mave, synlig mave-
sæk i munden eller synlige tarme 
ved gat

• Der er forøget risiko for, at 
den genudsatte fisk bliver ædt af 
andre dyr herunder fisk, fugle og 
pattedyr

• Det er frostvejr, og det er 
nødvendigt at tage fisken ud af 
vandet, inden den bliver genudsat

4) AFLIVNING AF FISK
• Afliv fisken hurtigt, effektivt 

og skånsomt

og linetykkelse, som matcher den 
art og fiskestørrelse, du fisker ef-
ter
2) FANGST, LANDING OG HÅNDTE-
RING

•  Vælg en fisketeknik, som 
forebygger dyb krogning og gør 
afkrogning under vand mulig

• Minimér fight-tiden
• Håndland fisken eller brug 

gumminet
• Undgå unødig berøring af fi-

sken og beskyt fiskens slimlag
• Brug krogløser
• Håndter, mål, vej og fotogra-

fer så vidt muligt fisken i/under 
vand

• Understøt fiskens bug, hvis 
det er nødvendigt at løfte den fri 
af vandet

• Ved genudsætning – hjælp 
fisken på vej

• Opbevar levende fisk skån-
somt
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Det perfekte telt til solo-eventyreren, 
der ikke ønsker at blive tynget ned af 
et stort tung telt.

3199,-999,
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199,-
WindBurner Skillet 
Smart pande med varmeveksler og 
foldbart håndtag. Diameter: 20 cm. 
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Denne fisk blev taget på et 
traditionelt kystblink, hvor 

brækstangseffekten mangedobler 
presset på krogen. Det resul-

terede i en flækket kæbe på en 
nedgænger, der skulle retur.
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Hvor godt lever metoden op til DTU Aqua´s  
anbefalinger?

*** = i høj grad, ** = i nogen grad, * = kun i ringe grad, 
blank = slet ikke.
Mørk grøn = mest skånsom
lys grøn = meget skånsom.

V
æ

lg den krogm
ontering, 

type og str. Som
 er m

est 
skånsom

 

M
etode m

atcher fiskearten, 
m

inim
er fighttid

Forebygger dyb krogning

A
fkrogning ved dyb krog-

ning under vand er m
ulig - 

let, hurtigt og ubesvæ
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M
ulighed for let afklipning 

af krog
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indre kroge frem

 for større 
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ering af krogsår

M
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M
etoden tilføjer ikke fisken 

unødig skade

G
rad af skånsom

hed 
3 = m

ax score

Mindre fluer på enkeltkroge ≤ str 10 - fluestang *** *** ** *** *** *** *** ** 2,75

Større fluer på enkeltkroge ≥ str. 6 op til str. 2 - fluestang * *** ** * *** * ** * 1,75

Mindre fluer på enkeltkroge ≤ str 10 - bombarda *** *** *** *** *** *** *** ** 2,9

Større fluer på enkeltkroge ≥ str. 6 op til str. 2 - bombarda * *** *** * *** * ** * 1,9

Mindre blink - krog i springring * *** *** * * 1,3

Gennemløber - trekrog ≥ str. 10, enkeltkrog ≥ str. 6 * *** *** * *** ** 1,8

Gennemløber - trekrog ≤ str. 12 ** *** *** *** *** ** *** ** 2,6

Mellemstor wobler - kroge i springringe * *** *** * * * 1,3

Store hardbaits bait - gedder (fx jerk) * *** ** * * 1,0

Store softbaits gedder - fastmonterede kroge * *** ** * * 1

Stort softbait gedder - stingermontager * *** ** * ** * ** 1,5

Geddeflue - fluestang - krogstr. ≥ 2/0 * *** * ** * 1

Let medefiskeri - pole, match - små kroge ** *** ** *** *** *** *** *** 2,8

Karpefiskeri  - enkeltkroge str. 8-4 *** *** *** ** *** *** *** *** 2,9

Geddefiskeri med død og levende agn - tokrogstakler ** *** * * *** *** ** ** 2,1

Havmede * *** ** * *** * * ** 1,6

Traditionelt pirkefiskeri * *** *** 0,9

Traditionel laksetrolling ** *** *** * * * 1,4

Wobler i åen - traditionelt * *** ** * 0,9

Spinner i åen - traditionelt * *** ** 0,8

Rørfluer kroge ≤ str. 12 (fluestang) ** *** ** *** *** ** ** ** 2,4

Flue - release-takler og L-rigs, krogstr. ≤ str 12 - flue *** *** ** *** *** *** *** *** 2,9

Flue - release-takler og L-rigs, krogstr. ≤ str 12 - bombarda *** *** *** *** *** *** *** *** 3

Havørredblink - release med én trekrog, krogstr. ≤ str 12 *** *** *** *** *** *** *** *** 3

Havørredblink - release med to trekroge, krogstr. ≤ str 12 ** *** *** ** *** ** ** ** 2,4

Store hardbaits - gedder, release, én trekrog krogstr. ≤ str 4 *** *** *** *** ** *** *** *** 2,9

Store hardbaits - gedder, release, to trekroge, krogstr. ≤ str 4 ** *** *** ** ** ** ** ** 2,3

Geddeflue-release - trekrog str 8 ** *** * ** ** *** ** ** 2,1

Gennemløbsspinner, wobler i åen - reloose-takler *** *** ** *** *** *** *** *** 2,9

Helikopter rig til spinner i fx åen ** *** ** ** *** *** ** ** 2,4

op til en højere dyreetisk standard 
– og for det andet vil man skade 
både individer og fiskepopulatio-
ner mindre, når der fiskes catch & 
release. 

To højt prioriterede punkter 
lyder: 1) Vælg den krogmonte-
ring, -type og -størrelse, som er 
mest skånsom og 2) Vælg en fi-
sketeknik, som forebygger dyb 
krogning og gør afkrogning under 
vand mulig.

DET FØRSTE PUNKT uddybes såle-
des: ”Brug metoder, hvor du kan 
afkroge og håndtere fisken under 
vand og samtidig minimere hånd-
teringstiden. Det øger overlevel-
sen og er derfor især vigtig, hvis 
fisken skal genudsættes, 

Det er bedst at anvende kro-
ge og krogmonteringer, der er 
nemme at afkroge, minimerer 
krogsårets størrelse og gør det 
nemt at afklippe line eller krog. 
Her er det en fordel, at krogen 
er monteret direkte på et stykke 
line. det gør det nemt at komme 
til krogen og eventuelt afkroge 
under vand med en krogløser, el-
ler afklippe linen, hvis det er nød-
vendigt 

Anvend krogtyper og monta-
ger, der er tilpasset til arten og 
fiskeriet. Herunder er vist eksem-
pler kroge og montager, der bi-
drager til at minimere skader og 
øge overlevelsen af genudsatte 

CATCH & RELEASE

C&R.indd   46 20/04/16   11:34



WindBurner 
Coffee Press Kit 1L
Letvægtstilbehør, der lynhurtigt laver 
din MSR WindBurner om til en ægte 
frilufts-stempelkande.

WindBurner Stove System
Letvægtsbrænder med en nyskabende 
vindafskærmning, der giver lav kogetid 
og lavt gasforbrug. 1 liters kedel.

999,- Freelite 1 
Superlet fritstående 1-personers telt 
med en pakket vægt på kun et kilo! 
Det perfekte telt til solo-eventyreren, 
der ikke ønsker at blive tynget ned af 
et stort tung telt.

3199,-999,

www.friluftsland.dk
Besøg vores webshop

Du � nder vores butikker her: 
København | Lyngby | Roskilde 

Odense | Kolding | Aarhus | Aalborg

FRILUFTSLAND BUTIKKER
KØBENHAVN K: Frederiksborggade 50-52 
LYNGBY: Lyngby Hovedgade 49D 
ROSKILDE: Karen Olsdatters Stræde 4
ODENSE:  St. Gråbrødrestræde 6
KOLDING: Jernbanegade 1E
AARHUS: Østergade 30 (overfor Sallings P-hus)
AALBORG: Bispensgade 34 (lige v. Cimber tyren)

FRILUFTSLAND KUNDESERVICE
33 14 51 50 - info@friluftsland.dk

199,-
WindBurner Skillet 
Smart pande med varmeveksler og 
foldbart håndtag. Diameter: 20 cm. 

559,-

Fisk&Fri Maj 2016 Cascade.indd   1 06-04-2016   14:46:52

Kystlink med 
enkeltkrog giver 

et krogsår, der er 9-18 gange så 
stort som release med én str. 12 

krog - og det er kun sidstnævnte, 
der lever fuldt op til anbefalin-

gen om mulighed for afkrogning 
under vand.

 ➛

fisk Kroge uden modhager, sikrer 
hurtigere og lettere afkrogning. 
Anvend evt. kroge med modha-
ger, hvor modhagen er klemt ned.

• Mindre kroge fremfor større 
kroge betyder mindre krogsår, og 
gør det nemmere af få en krog-
løser (discorger) ind til krogen. 
Krogløserens størrelse afhænger 
nemlig af krogens størrelse og jo 

mindre krogløser jo mere skån-
somt for fisken.

• Cirkelkroge fremfor 
J-kroge, når man fisker 
med naturlig agn, hvor 
fisken kan sluge agnen. 

• Brug af én enkelt krog 
fremfor to/flere kroge af samme 
størrelse i samme agn. Det med-
virker til kort håndteringstid

• Anvend kroge, der med tiden 
kan ruste, hvis linen bliver klippet 
eller sprænger.”

PARADIGMESKIFT. Ønsker man at 
leve op til forskernes anbefalinger 
– og på den måde selv bidrage til 
at sikre vores fremtidige fiskebe-
stande – så kræver det i praksis, 
at flertallet af danske lystfiskere 
sadler om til nye og mere tids-
svarende fiskemetoder – eftersom 
hovedparten af alle danske lystfi-
skere langt fra lever op til de nye 
anbefalinger. Men det er heller 
ikke svært, for der findes rigeligt 
med velfungerende alternativer, 
der kan træde i stedet for samtlige 
af hovedparten af disse teknikker.

De eneste metoder, der rent 
lavpraktisk gør det muligt at føl-
ge anbefalingerne om afkrogning 
under vand med krogløser – selv 

på dybt krogede fisk – er i gro-
ve træk fiskeri med mindre fluer, 
mede- og karpe fiskeri med min-
dre kroge – samt agn, der er mon-
teret med gennemløb eller gliden-
de på linen – fx release-takler og 
lignende teknikker.

Traditionelt normalt montere-
de gennemløbere lever dog ikke 
op til anbefalingerne, idet kroge-
ne normalt er så store, at det rent 
lavpraktisk ikke kan lade sig gøre 

“Mange af de 
Mest populære 
danske fiskeMe-
toder, pådrager 
faktisk både fisk 
og fiskepopula-
tioner unødige 
skader, der ned-
sætter chancen 
for overlevel-
se.”

BRUG ALDRIG LANDINGs-
HANDskER
Mange kystfiskere anvender en 
handske for at afkroge og håndte-
re fisken. Planen er, at det skulle 
være skånsomt, men fakta er, at 
det kan give alvorlige tryksår og 
følgeskader på fiskene, som man 
selvfølgelig ikke ser, når den 
svømmer glad væk med et ha-
lespjæt. Skadens potentielle om-
fang er dokumenteret på følgende 
link, https://www.youtube.com/
watch?v=a8VETvLLa0o. På fil-
mes ses det tydeligt, at fisken som 
følge af berøring med en handske 
kan få inficerede sår, der i sidste 
ende kan blive dødelige for fisken 
– enten fordi den dør på grund af 
selve infektionen – eller fordi den 
svækkes så meget, at den ender 
som føde for rovfisk eller –dyr. 
Berør derfor altid fisken mindst 
muligt – og gør det med dine bare, 
våde hænder.
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CATCH & RELEASE

Kyst-
streameren 

str. 1 øverst giver 
et 9-18 gange så stort 
krogsår som samme flue med 
en trekrog str. 16 på release-ta-
kel - se dokumentationen på 
http://bursell.dk/articles/fishing/
freshwater/salmonids/show/201. 
Selvom enkeltkrogen teoretisk 
kan afkroges under vand med en 
krogløsner, kan det ikke lade sig 
gøre i praksis, fordi krøgløseren 
bliver for stor - især på mindre 
fisk. Med en str 16 krog på den 
lille gule krogløser, går det dog 
som en leg. Det orange silhouet, 
som er omridset fra en 35-40 cm 
ørred, illustrerer tydeligt vigtig-
heden af, at krøgløsneren er så 
lille som mulig. Bliver krogløse-
ren for stor i forhold til fiskens 
hoved, er det nemlig svært at få 
krogen ud uden at skulle udspile 
munden så meget, at kæberne 
nærmest brækkes af led. Og det 
er selvsagt ikke skånsomt. Derfor 
tilføjer store kyst-streamere fisket 
traditionelt især dybt krogede 
fisk unødig skade.

Hop i vandet og løft kun fisken 
kortvarigt i vandoverfladen, hvis 
du skal have et foto. Her er det 
Jens Bursell med en fin 2,5 kilos 
bækørred. 

 ➛

unødvendige begrænsninger – 
som for eksempel forbud mod 
genudsætning. Gennem vores 
deltagelse i udvalg, råd og nævn 
samt oplæg til konferencer og 
temadage er vi med til at give et 
mere nuanceret billede af sports-
fiskerne som nogle, der ikke kun 
slår fisk ihjel, men som også 
arbejder for større, vilde fiske-
bestande. Og som vel at mærke 
fisker bæredygtigt og skånsomt, 
slutter Kaare Manniche Ebert fra 
Danmarks Sportsfiskerforbund. 

I næste nummer går vi i dyb-
den med hvilke krogløsere, der er 
på markedet - og hvordan de skal 
anvendes. 

marks Sportsfiskerforbund. – Fi-
sken kan jo ikke føle smerte, men 
hvis den behandles dårligt, så er 
der risiko for, at den dør – og det 
er selvfølgelig ikke bæredygtigt. 
I de tilfælde, hvor der findes mere 
skånsomme alternativer, bør de 
som udgangspunkt benyttes. 

– DSF ser det som sin opgave at 
vejlede danske lystfiskere i “best 
practice” – dvs udbredelsen af de 
mest skånsomme fiskemetoder, 
afkrognings- og håndteringstek-
nikker, som skader fisken mindst 
muligt, fortsætter Kaare – og det 
har vi efter bedste evne gjort si-
den 1938. Vi lægger os – så vidt 
muligt – op ad anbefalinger, som 
har videnskabeligt belæg. 

– Vi skriver om det i egne 
medier, det indgår som en del af 
uddannelsen af vores forbundsin-
struktører, og vi har gennem åre-
ne lavet materialer om emnet. 
Senest vores guide til havørred- 
og laksefiskeriet, som er uddelt i 
mere end 15.000 eksemplarer på 
tre sprog. Vi er meget bevidste 
om, at denne indsats er vigtig i 
forhold til at forebygge unødven-
dig regulering af lystfiskeriet. Så 
det er et emne, der gennemsyrer 
hele vores tilgang til fiskeriet, 
og som altid vil stå højt på vores 
dagsorden.

Det er vigtigt, at vi – det vil sige 
både Danmarks Sportsfiskerfor-
bund og sportsfiskerne generelt 
– er opmærksomme på, at lystfi-
skeriets image er helt afgørende 
i forhold til at undgå fremtidige, 

på kysten, fiskeri med spinner og 
wobler i åen samt laksetrolling 
og pirkefiskeri. En af hovedår-
sagerne er, at disse metoder slet 
ikke opfylder anbefalingen om at 
kunne afkroge fisken 100 % un-
der vand – selv når fisken er dybt 
kroget. Årsagen er dels monta-
gen af kroge med fastmonte-
rede springringe i forbindelse 
med spinneteknikkerne, der 
umuliggør brug af krogløser/
disgorger, men også at kro-
gene til mange former for 
spinne- og fluefiskeri er 
så store, at de – udover at 
tilføje  unødig store fysiske 
skader på fiskene – også i prak-
sis besværliggør brugen af krog-
løser. 

Hovedparten af disse meto-
der kan problemfrit fiskes med 
mindst samme – eller højere ef-
fektivitet – med kroge og monta-
ger, der tilføjer fisken faktor 4-20 
mindre krogsår, letter afkrogning 

og håndtering under vand bety-
deligt – samt muliggør problem-
fri afklipning af krogen – selv 
på mindre fisk. Eller sagt på en 
anden måde: Mange af de mest 
populære danske fiskemetoder, 
pådrager faktisk både fisk og fi-
skepopulationer unødige skader, 
der nedsætter chancen for over-
levelse.

HVAD MENER DSF? – Vores politik 
er, at fisk ikke skal belastes unød-
vendigt, kommenterer biolog 
Kaare Manniche Ebert fra Dan-

at bruge en krogløser/disgorger 
på især dybtkrogede undermåle-
re, men også større farvede eller 
nedfaldsfisk. 

EKSEMPLER på andre metoder, 
der helt åbenlyst ikke lever op 
til DTU Aqua´s anbefalinger om 
skånsomt fiskeri er traditionelt 
geddefiskeri med store hard- og 
softbaits, geddefluefiskeri, spin-
nefiskeri efter kystørred med 
blink, fluefiskeri med større fluer 

“dtu aQua anbe-
faler Metoder, 
der Muliggør 
afkrogning un-
der vand - selv 
på dYbt krogede 
fisk. release-tak-
ler og varianter 
over disse er do-
kuMenterbart 
de Metoder, der 
bedst lever op 
til disse anbefa-
linger.”
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A. Bohnsack 2005. A review of 
catch-and-release angling morta-
lity with implications for no-take 
reserves. Reviews in Fish Biology 
and Fisheries 2005 15: 129-154.
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