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Fødevareministerens besvarelse af spørgsmål nr. S 2106 stillet den 31. juli 2013 af Per 
Clausen (EL)

Spørgsmål S 2106:
”Mener ministeren, at det er rimeligt, at muligheden for at fiske uden at skulle købe et fiskekort 
kun gælder for folkepensionister, men ikke for andre pensionister?”

Svar:
Hvis man fisker med stang og er 18 - 65 år, skal man have lystfiskertegn. De aktuelle priser er: 
185 kr. for et år, 130 kr. for en uge og 40 kr. for en dag.

Hvis man fisker med garn, ruser eller lignende, skal man have fritidsfiskertegn, uanset alder og 
pensionsforhold. Den aktuelle pris er 300 kr. for et år, og det gælder også som lystfiskertegn.

Indtægterne fra lyst- og fritidsfiskertegn går til fiskepleje. Indsatsen foregår især på følgende 
områder: udsætning af laksefisk, udsætning af ål, udsætning af fisk i søer, udarbejdelse og 
revision af udsætningsplaner for fisk, forskning, rådgivning og administration, samt restaurering 
af vandløb. 
Fiskeplejen bidrager således til at opretholde mulighederne for lyst- og fritidsfiskeri for alle 
samtidig med, at de nuværende undtagelsesbestemmelser er simple at administrere. 

Jeg har på den baggrund ikke aktuelle planer om at udvide den nuværende undtagelse til andre 
grupper af pensionister. 

Der er i henhold til fiskeriloven nedsat et rådgivende udvalg for Rekreativt Fiskeri, 
Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje ("§7-udvalget"). Udvalget skal rådgive fødevareministeren om 
fastsættelse af regler, der gælder for rekreativt fiskeri og ferskvandsfiskeri samt om fiskepleje. 
Jeg vil foreslå udvalget at drøfte spørgsmålet om fritagelsen for betaling af fisketegn. Det skal i 
den forbindelse bemærkes, at det er mit indtryk, at man i §7-udvalget holder til den holdning, at 
undtagelsen for folkepensionister skal fjernes.
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