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Svar på 10-dages forespørgsel fra R om ”Fiskemuligheder på Aarhus 
Havn, arealer der er ejet af Aarhus Kommune og mulighederne i bug-
ten” 
 
10-dages forespørgsel om lystfiskeri 
 
I Radikale Venstre er vi vilde med Aarhus - byen ved havet. Vi ønsker at styrke 
borgernes muligheder for at få glæde af Aarhus’ unikke og spændende placering 
ved havet. 
 
Som følge af udmundingen af Aarhus Å er der omkring Å-udløbet et fredningsbælte, 
der gør at lystfiskeri ikke er tilladt indenfor dette bælte. Fredninger skal respekteres, 
især når disse har betydning for naturen og dyrelivet omkring Å-udløbet. Imidlertid 
er vi blevet opmærksomme på, at man flere steder i landet tillader stangfiskeri 
indenfor fredningsbælter som følge af en dispensationsordning for samme. Dette 
kan evt være interessant i Aarhus, hvor fredningsbæltet måske ikke giver lige god 
mening alle steder. 
 

1. Vi ønsker derfor, at Teknik og Miljø belyser mulighederne for og hensigts-
mæssigheden i forhold til at søge dispensation for stangfiskeri inden for 
fredningsbæltet i Aarhus. 

2. Desuden ønsker vi belyst hvilke muligheder vi har for at tillade stangfiske-
ri/lystfiskeri på flere af de placeringer i Aarhus, som Teknik og Miljø råder 
over? 

3. Endeligt er vi også interesserede i om der kan være midlertidige placerin-
ger, hvor vi i en periode kan tillade lystfiskeri. 

 
Bedste hilsner 
Eva Borchorst Mejnertz 
Radikale Venstre 
 
Indledning 
Fiskeristyrelsener myndighed i forhold til lystfiskeri langs kysten, men Teknik 
og Miljø behandler forespørgslen, da vi varetager anden lovgivning for vand-
løb og søer på landsiden og administrerer relevante arealer.  
 
Fiskemulighederne fastsættes af ejer af strækningen langs vandet. Det giver 
at muligheden for at fiske fra molerne i havnen fordeles sådan:   
• Aarhus Havn regulerer lystfiskeri fra erhvervshavnens arealer 
• Aarhus Kommune regulerer som arealforvalter lystfiskeri fra f.eks. arealer-
ne i Aarhus Ø (tidl. De Bynære Havnearealer). 
• Fiskeristyrelsen regulerer lystfiskeri i fredningsbæltet omkring udmundin-
gen af Aarhus Å. 
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1. Vi ønsker derfor, at Teknik og Miljø belyser mulighederne for og hensigts-
mæssigheden i forhold til at søge dispensation for stangfiskeri inden for 
fredningsbæltet i Aarhus.  

 
Fiskeristyrelsen varetager lovgivningen for fredningsbælter omkring vandlø-
benes udløb. For Aarhus Å er der helårsfredning i et bælte på 500 meter fra 
åens udløb.  
 
Dispensation fra fredningsbæltet ved Aarhus Å skal søges hos Fiskeristyrel-
sen. Det vurderes sandsynligt, at der for det østligste bassin mellem Syd-
havnen og Oliehavnen kan opnås dispensation fra forbuddet mod fiskeri, 
mens der for den øvrige del af fredningsbæltet ikke kan opnås dispensation. 
Teknik og Miljø anbefaler at der ansøges om dispensation. Fiskeri i området 
forudsætter dog accept fra Aarhus Havn, som er ejer af arealerne. 
 
 

 
2. Desuden ønsker vi belyst hvilke muligheder vi har for at tillade stangfiske-

ri/lystfiskeri på flere af de placeringer i Aarhus, som Teknik og Miljø råder 
over? 
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Fiskeri på havnen 
På nuværende tidspunkt er det muligt at fiske fra Aarhus Havns arealer på 
Øst-molen, og på ca. 100 meter kajkant i den resterende del af havnen. For 
få år siden var der 2-3 km kajkant tilgængeligt for de ca. 200 lystfiskere som 
dagligt fisker på havnearealerne. Reduceringen i tilgængelige strækninger 
skyldes bl.a. at Erhvervshavnen er blevet terrorsikret, arbejdshensyn o.l. 
 
Desuden er mulighederne på Teknik og Miljøs arealer over tid blevet reduce-
ret ved, at områderne er udlagt til andre formål som f.eks. vandskibane, 
havnebad, strandbar og svømmebane. Samtidig har udbygningen af Aarhus 
Ø med promenade langs kysten ligeledes reduceret arealet til fiskeri.  
 
 
Det er Teknik og Miljøs vurdering at havnen kan gøres mere attraktiv for 
lystfiskere. Det kan ske ved at prioritere arealer til formålet og gennem plan-
lægning for arealanvendelsen. Områderne, der er egnede til lystfiskeri, kan 
forøges ud fra nuværende grundlag, og der kan arbejdes med forbedret 
tilgængelighed og parkeringsforhold til eksisterende områder. Herudover kan 
der etableres bedre fiskepladser, som også er egnede til børn og gangbe-
sværede på stenmolerne.  
 
Teknik og Miljø er ved at kortlægge brugen af arealerne ved Aarhus Ø og 
det undersøges i den sammenhæng om flere arealer kan bringes i spil til 
lystfiskeri. Kortlægningen forventes gennemført i løbet den kommende må-
ned.  
 

 
Teknik og Miljø administrerer arealer markeret med gul, arealer med lyserød 
administreres af Kultur og Borgerservice, og de øvrige arealer administreres 
af Aarhus Havn. 
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3. Endeligt er vi også interesserede i om der kan være midlertidige placerin-
ger, hvor vi i en periode kan tillade lystfiskeri. 

 
Et eksempel på en midlertidig fiskeplads kunne være ved Kabelbanen 
(vandskibanen) når denne ikke er i brug, men ellers anbefales det at fiske-
pladser bliver af permanent karakter. Teknik og Miljø vil undersøge denne 
mulighed nærmere.  
 
For Aarhus Lystbådehavn gælder at alt fiskeri og badning er forbudt, hvilket 
er en standard i alle danske lystbådehavne.  
 
 
 
Bünyamin Simsek 
  / 
   Henrik Seiding 
 


