
Indlæg på Grønt Råds møde d. 31. 10. 2019 om Erhvervsfiskeriet på Arresø 
 
Erhvervsfiskeriet på Arresø har haft en lang tradition. Den nuværende fiskeriforpagter har haft 
forpagtningen i 30 år. 
 
Som statslig institution er Naturstyrelsen forpligtet til at sikre at salg af vare og ydelser sker til den bedst 
mulige pris. Derfor skal forpagtninger mm med jævne mellemrum konkurrenceudsættes. Det er derfor 
Naturstyrelsen Nordsjællands vurdering, at den nuværende kontrakt ved kontraktudløbet ihht 
Budgetvejledning mm. ikke kan forlænges yderligere uden et udbud. 
  
I september 2008 og igen i 2014 optræder ål i IUCNs rødliste som kritisk truet art. 
Rekruttering af glas og gul ål er faldet stærkt fra 1980 til omkring 2010, og er siden stabiliseret på et lavt 
niveau. Den årlige rekruttering af glasål til europæiske farvande i 2018 er 2,1% af 1960-1979-niveauet i 
"Nordsøen" og 10,1% i "øvrige Europa"  
 
ICES (fiskerirådgivning) anbefaler senest nov. 2018, at når forsigtighedsprincippet anvendes for europæisk 
ål, skal alle menneskeskabte virkninger (f.eks. forårsaget af rekreativt og kommercielt fiskeri, vandkraft, 
pumpestationer og forurening), som formindsker produktionen og udslippet af blankål, reduceres til eller 
holdes så tæt på nul som muligt i 2019. 
 
Naturstyrelsen Nordsjælland ønsker derfor at stoppe ålefiskeriet. 
 
Hvis Naturstyrelsen vælger at genudbyde fiskeriet på Arresø, vil det derfor være et fiskeri baseret på 
sandart, skalle og brasen og uden tilladelse til at fange ål.  
 
Sandarten har erfaringsmæssigt en meget svingende bestandsstørrelse, hvorfor man kan vælge kun at 
befiske bestanden, når der er store årgange. Et sådant fiskeri vil kunne ske med trailet udstyr fra Ramløse- 
eller Auderød Havn, og vil kunne udbydes i det enkelte år baseret på overvågningsdata. 
Såfremt vandkvaliteten i søen når et niveau, hvor en biomanipulation anbefales af eksperterne, kan det 
også komme på tale at udbyde dette. 
 
Samtidig mener vi dog også, at det etablerede sportsfiskeri efter sandart, som kommer rigtig mange til 
gode og som er muliggjort efter den nye adgangsbekendtgørelse for Arresø skal veje tungere i forhold til et 
erhvervs fiskeri, men det kan formentlig kombineres. 
 
Vi er kede af, at vores stop for erhvervsfiskeriet bliver taget som en begrænsning for erhvervslivet i 
nationalparken i stedet for en prioritering af vores indsats for biodiversiteten. 
Det er vigtigt at forklare, at vores stop ikke er en myndighedsafgørelse, men et driftsmæssigt valg foretaget 
af NST, - fuldstændig svarende til når der udlægges urørt skov, som bevirker at nogle skoventreprenører 
ikke længere har arbejde hos os, eller når vi forpagter ud med begrænsninger i forhold til pesticider og 
gødskning. 
Det er også klart, at vi som lodsejer alt andet lige skal prioritere vores indsats omkring biodiversitet mere 
indenfor nationalparken end udenfor, - fuldstændig som det har været et ønske at kommunerne og andre 
prioriterer deres indsats ifht de vigtigste naturområder. 
Ideen med nationalparken var jo netop, at man udvalgte nogle områder med større potentiale end 
gennemsnittet for så qua en målrettet indsats at gøre disse arealer endnu bedre, - dog heldigvis således at 
vi her i Nordsjælland har valgt fuldstændig frivillighed for lodsejerne ifht at indgå i eventuelle projekter. 
 



Naturstyrelsen Nordsjælland har på et møde d. 6. 2. 2019 orienteret erhvervsfiskerne om Naturstyrelsens 
overvejelser om fremtiden i forbindelse med at den nuværende 10 årige fiskerikontrakt udløber ved 
årsskiftet. 
Når kontrakten udløber, skal bygninger mm ryddes i henhold til forpagtningsaftalens §8. Til sikkerhed for 
denne oprydning er der i forbindelse med kontrakten stillet bankgaranti. 
Naturstyrelsen forestiller sig som udgangspunkt at erhvervsfiskerens bygninger og indhegningen omkring 
fiskeriet fjernes, som aftalt i fiskerikontrakten. 
Hvis kommune, museum eller andre ønsker at bevare bygningerne, og tilbyder at påtage sig driften heraf 
samt garantere en eventuel senere oprydning, er Naturstyrelsen åbne for at indgå i en dialog herom. 
 
Forpagterne er anmodet om at påbegynde en afklaring med kommunen, om hvad der kræves i forbindelse 
med rydning af det forpagtede areal. 
 
Naturstyrelsen forestiller sig at arealet herefter skal indgå i den omkringliggende skov, dog således at der 
holdes en udsigtskile åben fra Dunkevejen mod Kanalen og Ågabet. 
Vi mener ikke arealet er egnet til grill-plads, shelter m.m., da det ligger for bynært og vil give anledning til 
fester mm. 
 
 


