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Slutrapport for kampagnen 

Registrering af lystfiskersøer 

INDLEDNING  

Fra foråret 2014 blev det et krav, at lystfiskersøer skal være registreret i CHR-registeret. 

Fødevarestyrelsen kørte i 2014 en informationskampagne målrettet lystfiskersøer, som 

er medlem af ”Danske ørredsøer” eller som annoncerer på nettet og som ikke var 

registreret i CHR-registeret. 

Kampagnen ”Registrering af lystfiskersøer” har været rettet mod de lystfiskersøer, som 

ikke har reageret på henvendelse fra Fødevarestyrelsen i 2014. 

I tilfælde af udbrud og bekæmpelse af alvorlig smitsom sygdom i fiskearter, som dels 

opdrættes i dambrug og havbrug dels udsættes i lystfiskersøer, er det vigtigt, at 

Fødevarestyrelsen har kendskab til eksisterende lystfiskersøer og deres beliggenhed. 

Oplysningerne i CHR-registeret anvendes til planlægning af en hurtigt og effektiv 

bekæmpelse af sygdommen og stop af smittespredning. Derfor er det vigtigt at 

lystfiskersøerne er registreret i CHR-registeret ligesom dam- og havbrug, der også er 

registreret i CHR-registeret.  

 

Fødevarestyrelsen har ikke tidligere ført kontrol med lystfiskersøer. 

 

Formålet med kampagnen er: 

 

 At alle lystfiskersøer er registreret i CHR-registeret. 

 At få information om, hvor vidt ejere af lystfiskersøer efterlever regler om, at fisk 

i lystfiskersøer ikke må fodres. 

 At få information om, hvor vidt ejere af lystfiskersøer efterlever reglerne om 

flytning af fisk. 

 At få information om hvor vidt ejere af lystfiskersøer efterlever krav om at føre 

fortegnelser over tilførsler af fisk. 

 At informere ejere af lystfiskersøer om reglerne for drift af lystfiskersøer – i de 

tilfælde hvor det var nødvendigt. 
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KONKLUSION  

Kriteriet for at blive udtrukket til kontrol i kampagnen om lystfiskersøer var manglende 

registrering af lystfiskersøen i CHR-registeret, hvilket i sig selv er manglende 

regelefterlevelse. 

På alle andre punkter, som blev kontrolleret under kampagnen viste kampagnen høj grad 

af regelefterlevelse hos de lystfiskersøer, som indgik i kontrollen. 

 

Ikke alle de besøgte søer havde modtaget informationsmateriale fra Fødevarestyrelsen: 

det var ikke alle adresser, som Fødevarestyrelsen var i besiddelse af på tidspunktet for 

udsendelse af informationsmaterialet, der var korrekte. Andre havde af uforklarlige 

årsager ikke modtaget materialet.  

Nogle havde modtaget materialet, men ikke reageret på det. 

 

Langt de fleste lod søen registrere i forbindelse med kontrolbesøget. 

Ingen steder blev fiskene i lystfiskersøerne fodret og der var generelt kendskab til, at det 

ikke er lovligt at fodre fiskene. 

Alle kunne gøre rede for hvorfra man indkøbte de fisk, som blev udsat i lystfiskersøerne. 

Generelt var der et godt kendskab til reglerne for flytning af fisk i forhold til fiskenes og 

søens sundhedsstatus. Mange var bekendt med forbuddet mod at flytte fisk fra hav-

område til land-område. 

 

RESULTATER  

Der er gennemført 66 kontroller på lystfiskersøer. Se figur 1.Af de gennemførte kontroller 

var 43 søer i drift, svarende til 65 %. Se tabel 1. 

Af de gennemførte kontroller viste 23 lystfiskersøer sig på kontroltidspunktet, at være 

nedlagt, svarende til 35 %. Se tabel 1.  

 

Af 43 søer i drift blev 25 søer registreret i CHR ved besøget, 16 søer var registreret i CHR 

på besøgstidspunktet og 2 ejere af lystfiskersøer ønskede ikke at lade søen registrere i 

CHR. Se tabel 2.  

 

Der er givet 2 indskærpelser svarende til 5% af kontrolbesøgene for de søer, som var i 

drift. 
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Indskærpelserne er givet på følgende punkt: manglende vilje til at lade lystfiskersø 

registrere i CHR-registeret. 

Ejerne af lystfiskersøer, som ikke ønskede at lade søen registrere i forbindelse med 

kontrolbesøget, har efterfølgende ladet søen registrere i CHR-registeret. 

 

Der er vejledt ved 16 besøg. 

 

METODE  

Kampagnen er gennemført fra 1.juni til 30. september 2015.  

De besøgte søer er udpeget på baggrund af, at de ikke har ladet sig registrere i CHR-

registeret. Fødevarestyrelsen har haft et kendskab til søerne dels via annoncer på nettet 

og dels på grund af, at nogle af søerne tidligere har fået tilladelser fra Fødevarestyrelsen 

til udsætning af fisk i søerne. Disse tilladelser gives ikke længere, men er erstattet af 

registrering i CHR-registeret. 

Besøgene var geografisk fordelt over hele landet. 

Kontrollerne er gennemført dels som anmeldt kontrol og dels som uanmeldt kontrol. Ved 

anmeldte besøg er ejer forsøgt kontaktet telefonisk indenfor 48 timer inden det planlagte 

besøg. Anmeldelse af kontrol har resulteret i, at nogle søer nåede at blive registreret i 

CHR-registeret inden kontrolbesøget. 

Der er ikke sanktioneret i de tilfælde, hvor ejer af lystfiskersø viste vilje til at lade søen 

registrere i CHR-registeret i forbindelse med kontrolbesøget. 

Telefonisk kontakt til ejere af lystfiskersøer forud for planlagt besøg har resulteret i at 27 

søer er oplyst nedlagt og derfor ikke er besøgt. 

Besøgene har bestået dels af besigtigelse af søen og arealerne omkring søen samt 

faciliteter knyttet til søen, dels af interview af ejer eller ansvarlige for fiskesøen. 
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TABELLER OG FIGURER 

Figur 1 Kontrolfund 

 
 

 

Tabel 1 Fordeling af søer i drift/ikke i drift 
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43 i drift 
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23 ikke i drift 

35 % 

 

 

Tabel 2 Fordeling af registrering i CHR for søer i drift 
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16 registreret inden besøg 
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