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 AFTALE MELLEM SKANDERBORG KOMMUNE OG SKANDERBORG 

LYSTFISKERFORENING OM VEDERLAGSFRI OVERDRAGELSE AF 

FISKERETTEN PÅ KOMMUNALE FISKEVANDE OMKRING SKANDERBORG 
 

1. Vederlagsfri overdragelse af de kommunale fiskevand 
Skanderborg Kommunes fiskevand i Skanderborg Sø, Lillesø (Henning Sø), Døjsø, 

Sortesø og Vrold Vestermose, overdrages hermed vederlagsfrit til Skanderborg 
Lystfiskerforening fra 1. januar 2022 til 31. december 2026. Som modydelse 
forpligter Skanderborg Lystfiskerforening sig til at administrere fiskevandet i 

henhold til vilkårene i denne aftale. 
 

2. Arealer omfattet af aftalen 
Aftalen omfatter alene arealer angivet på vedlagte kortbilag (bilag 1). 

 

3. Begrænsninger i aftalen 

Aftalen omfatter udelukkende retten til lystfiskeri med stangredskaber og i henhold 
til gældende regler og lovgivning for ferskvandsfiskeri. 

 

På de kommunale fiskevande er der kun adgang til lystfiskeri, hvorved forstås 
medning, kolpning, dypning, spinning, blinkning, og andet almindeligt anerkendt 

fiskeri med eller uden stang, medens alt andet fiskeri - således også fiskeri med 
flydere, brikker, faste snører eller lignende, hvor fiskeredskabet forlades under 
fiskeriet - er forbudt. 

 
Der må ikke fiskes fra land eller badebroer ved de kommunale badestrande. 

 

4. Forudsætninger for aftalen 
Overdragelsen af fiskeretten på det kommunale fiskevand til Skanderborg 
Lystfiskerforening forudsætter, at Skanderborg Lystfiskerforening etablerer en 

ordning med salg af fiskekort dækkende de kommunale fiskevande, der er omfattet 
af denne aftale. 

 
Aftaler om samarbejde om fiskekort og fiskevand skal godkendes af Skanderborg 
Kommune. 

 
Skanderborg Kommune forbeholder sig ret til at opsige aftalen med Skanderborg 

Lystfiskerforening om overdragelse af de kommunale fiskevande, hvis Skanderborg 
Lystfiskerforening indgår samarbejder om fiskekort og fiskevande, der strider imod 

kommunens ønsker og interesser. 
 

5. Ret til at udstede fiskekort  
Skanderborg Lystfiskeriforening har ret til i aftaleperioden at udstede fiskekort 

indeholdende det kommunale fiskevand i de søer der er omfattet af aftalen. 
 

Skanderborg Lystfiskeriforening kan indgå samarbejdsaftaler med andre foreninger 
om fælles fiskekort indeholdende det kommunale fiskevand i Skanderborg 
Kommune. 
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6. Forpligtigelser til Skanderborg Lystfiskerforening 
Med den vederlagsfrie overdragelse af det kommunale fiskevand, forpligtiger 
Skanderborg Lystfiskerforening sig til på de pågældende fiskevande, at: 

 
• sikre mulighed for adgang for alle til de kommunale fiskevande omfattet af 

aftalen, 

• kontrollere gældende regler og lovgivning for ferskvandsfiskeri overholdes, 
• administrere fiskekortordningen, 

• etablere aftaler med kortsalgssteder og afregning med kortsalgsstederne, 
• sikre fremstilling af fiskekort, 
• vedligeholde og evt. udskifte af eksisterende fiskepontoner og broer, samt 

generelt sikre adgangsforhold til fiskepladserne, 
• etablere skiltning ift. fiskeriregler og fiskeområder – og vedligeholde 

skiltningen, samt 
• på sigt, at arbejde for etablering af en eller flere handicapvenlige fiskepladser 

fra land ved Skanderborg Sø eller andre egnede steder, gerne med hel eller 

delvis ekstern medfinansiering. 
 

Ovennævnte forpligtigelser kan helt eller delvist overdrages til andre foreninger ved 
indgåelse af samarbejdsaftaler om fiskevand og fiskekort. 

 

7. Medekonkurrencer 
Afholdelse af medefiskekonkurrencer skal anmeldes til- og godkendes af 
Skanderborg Kommune. 

 
Kommunen forbeholder sig ret til at afvise ansøgning om afholdelse af 

medekonkurrencer, såfremt miljømæssige eller andre forhold taler herfor. 
 

Ansøgning om medekonkurrencer skal være kommunen i hænde senest 1 måned 

før afholdelse. Ved medekonkurrence forstås åbne konkurrencer, klubkonkurrencer 
og lign. med flere end 20 deltagere. 

 

8. Beskyttelse af natur og miljø  
Skanderborg Lystfiskerforening skal i vides muligt omfang sikre, ved information og 
kontrol, at fiskeriet ikke medfører skade på natur og dyreliv, herunder siv- og 

rørbevoksningen, ynglelokaliteter, fourageringspladser, m.v. 
 

Siv- og rørbevoksninger må ikke beskadiges, hverken ved tilgang fra land eller båd. 
 

Hvor der må forfodres, må der max. anvendes 0,5 kg pr. dag pr. person. 

 

9. Samarbejde om naturprojekter 
Skanderborg Kommune ønsker, at fiskeriaftalen med Skanderborg 

Lystfiskerforening medfører øget samarbejde om sø- og vandløbsrestaurerings- og 
plejeprojekter, der kan forbedre den natur- og miljømæssige tilstand i søer og 

vandløb omkring Skanderborg, samt medvirke til at skabe et attraktivt fiskemiljø i 
Skanderborg-området. 

 

10. Regnskab 
Skanderborg Lystfiskerforening har ansvaret for regnskabsaflæggelse, og skal efter 
godkendelse på foreningens årlige generalforsamling, fremsende regnskabet til 

Skanderborg Kommune til orientering. 
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Regnskabet skal være fremsendt til Skanderborg Kommune inden 30. april det 
efterfølgende år. 

 

11. Afrapportering 
Skanderborg Lystfiskerforening har ansvaret for en årlig afrapportering, og skal 

efter godkendelse på foreningens årlige generalforsamling, fremsende 
afrapporteringen til Skanderborg Kommune. 

 
Afrapporteringen skal være fremsendt til Skanderborg Kommune inden 30. april det 
efterfølgende år. 

 
Afrapporteringen bør indeholde: 

• Antal kontroller 
• Tidsforbrug til kontroller 
• Antal overtrædelser og typer 

• Indsats vedr. vedligeholdelse af skilte, standpladser, pontoner mv. 
• Indsats vedr. beskyttelse af natur og miljø 

• Eventuelt andre aktiviteter relevant for fiskevandet. 
 

12. MISLIGEHOLDELSE 

Såfremt aftalen misligholdes har Skanderborg Lystfiskerforening eller Skanderborg 
Kommune ret til at opsige aftalen med 3 mdr. varsel til udgangen af et kalenderår. 

 

13. Ændring af aftalen 
Aftalen kan på foranledning af begge parter ændres med 3 måneders varsel til 
udgangen af et kalenderår, hvis der kan opnås enighed herom. 

 
Såfremt Skanderborg Kommune tager initiativer til ændringer, der berører aftalen, 
skal Skanderborg Lystfiskerforening orienteres hurtigst muligt. 

 

14. Opsigelse af aftalen 
Aftalen kan på foranledning af begge parter opsiges med 3 måneders varsel til 

udgangen af et kalenderår. 
 

 
 
 

 
For Skanderborg Lystfiskerforening For Skanderborg Kommune 
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Bilag: 
Bilag 1: Kommunale fiskevande omfattet af aftalen 


