LYSTFISKERI

Tror du, at fisk kan føle smerte?

Rørholmsvej 5 . Høsterkøb . 2970 Hørsholm . Tlf.: +45 70 27 37 17
dv@dyrenes-venner.dk . www.dyrenes-venner.dk

www.dyrenes-venner.dk
yre
k
nes-v nner.d
e

d

d

yre
k
nes-v nner.d
e

Layout: Heidi Navntoft . 4126 4740

Dyreværnsloven foreskriver ”at dyr behandles
forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod smerte,
lidelse, angst, varigt mén og væsentlig ulempe”.
Dyrenes Venner mener, at det er på høje tid, at dette
krav tages alvorligt, også når det gælder fisk.

Kan fisk føle smerte?
Fisk kan biologisk set betragtes som andre hvirveldyr. Først de senere år har forskningen fokuseret på fisk og deres evne til at opleve smerte.
Smerte i denne sammenhæng er en ubehagelig
sensorisk og emotionel oplevelse, der er forbundet
med vævsskader. Fisk har nerveceller og lignende
strukturer i huden, og det er påvist, at de kan både
registrere og opleve, at noget gør ondt. Det er
desuden sandsynliggjort, at fisk har en form for
bevidsthed og kan ændre adfærd som følge af en
smertepåvirkning. Dette fremgår af Det Dyreetiske
Råds udtalelse om lystfiskeri fra september 2013.
Dyrenes Venner mener, at enhver tvivl skal komme
fiskene til gode.
På den baggrund er Dyrenes Venner
imod enhver form for lystfiskeri og
fritidsfiskeri. Det er ikke acceptabelt at påføre fisk smerte blot for at
tilfredsstille menneskers behov for
spænding og oplevelser.

Fangst og aflivning
Dyreværnslovens krav er, at dyr skal aflives så
hurtigt og smertefrit, som muligt. Alligevel er der
ikke noget krav om aflivning i forbindelse med
lystfiskeri.
Det Dyreetiske Råd påpeger imidlertid, at ved lystfiskeri skal aflivning foregå straks efter fangsten.
Aflivningen skal ske ved et bedøvende eller dræbende slag i hovedet efterfulgt af afblødning.
Fiskemetoder og grej
Fisk beskadiges i forbindelse med fangst, ikke
mindst fordi der ved lystfiskeri ofte benyttes kroge
med modhager. Den nyeste viden om skånsomme
fangstmetoder og grej lægges sjældent til grund
ved lystfiskeri.
En undersøgelse i 2009-2011 viste, at risiko for
fejlkrogning ved bule- og stimefiskeri ville kunne

reduceres fra 50% til 35%, uden at der fanges
væsentlig færre fisk.
Alligevel førte denne viden ikke til initiativer for at
reducere fejlkrogningen.
Fangst og genudsætning
Denne form for lystfiskeri forvolder oftest skade
på den fangne fisk. Selvom genudsætning gøres
skånsomt, forvoldes fisken smerte og dens mulighed for overlevelse forringes unødvendigt. Derfor
bør fangst og efterfølgende genudsætning ikke
finde sted.
Put and take
Der er flere hundrede put and take søer i Danmark,
hvoraf omkring 200 er organiseret og efterlever
visse regler bl.a. om aflivning. Fisk, der udsættes
i put and take søer, opdrættes i dambrug. Herfra
transporteres de og udsættes direkte i søen. De
kan også anbringes i et opbevaringsbassin, hvor-

fra der fyldes fisk ind i søen efterhånden, som
behov opstår.
Det Dyreetiske Råd har fastslået, at
det ikke er acceptabelt at opdrætte
og udsætte fisk alene for at tilgodese
lystfiskeri, da fiskene belastes af
transport, udsætning og indfangning.
Rådet anbefaler, at denne form for
lystfiskeri bringes til ophør.
Levende agn
Fisk, maddiker og orme anvendes som levende
agn ved lystfiskeri. Alt tyder på, at fisk kan føle
smerte. For orme og maddiker gælder det, at man
i dag ved, at disse kan registrere påvirkningen, når
de sættes på en krog. Derfor skal man af dyrevelfærdshensyn undlade at bruge levende agn.

