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Vedr.: Ny høring vedr. forslag til revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn 

 

 

 

NaturErhvervstyrelsen udsendte den 11. januar 2013 forslag til revision af den gældende 

bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn.  

 

Den gældende bekendtgørelse nr. 102 af 20. februar 2006 om fredningsbælter ved Fyn vedlægges 

som link: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=8409 

 

NaturErhvervstyrelsen har modtaget mange positive høringssvar, som bakker op om muligheden for 

at styrke havørredbestanden ved Fyn. Havørred Fyn (samarbejde mellem alle kommuner på Fyn, 

Langeland og Ærø), Vandpleje Fyn (28 lystfiskerforeninger), Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk 

Fritidsfiskerforbund, Dansk Amatørfiskerforening og fiskegrejbranchen på Fyn har i enighed 

indsendt forslag vedr. fiskeriet i Odense Fjord med henblik på yderligere at styrke 

havørredbestanden. Der er ønske om at fastholde Havørred Fyn-projektets dokumenterede succes 

samt videreudvikle og udnytte det potentiale, som findes for Fyn, Langeland og Ærø inden for det 

rekreative fiskeri efter havørred med henblik på at videreudvikle Havørred Fyn som et bæredygtigt 

projekt og dermed bidrage til en positiv udvikling på Fyn og øer, herunder til jobskabelse og til 

samfundsøkonomien (lystfiskerturisme). 

 

Fredningsbælter ved Fyn 

Den særlige bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, som bl.a. gælder for området ved Odense 

Fjord, blev udarbejdet i 2000 efter rådgivning fra et såkaldt lokaludvalg med deltagelse af lokale 

interessenter, herunder de forskellige fiskeriorganisationer, dvs. lystfiskere, fritidsfiskere, 

bierhvervsfiskere og erhvervsfiskere, det daværende amt m.fl. Bekendtgørelsen blev i 2006 

forlænget og gælder til den 31. december 2015.   

 

Det meget detaljerede regelsæt gælder for alle former for fiskeri og blev udformet således at der 

blev taget hensyn til bl.a. ørreden samtidig med at der også blev taget hensyn til det allerede 

eksisterende erhvervs-, bierhvervs- og fritidsfiskeri. 

 

Revision af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn  

Reglerne om de særlige fredningsbælter ved Fyn er som nævnt gældende indtil udgangen af 2015, 

men der vurderes at være grundlag for en revision af bestemmelserne inden bl.a. med henblik på 

tilpasning i forhold til de foreliggende lokale forhold. 
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Med henblik på at gøre fredningsbælterne ved åmundingerne tidssvarende, har DTU Aqua, som 

løbende foretager undersøgelser af ørredbestanden i vandløbene, foretaget en gennemgang af 

vandløbene langs Fyns kyster samt ved Langeland og Ærø. Behovet for fredningsbælter er bl.a. 

vurderet ud fra kendskab til, om der er en ørredbestand i vandløbet – enten naturlig eller udsat.  

 

Formålet med at samle og ajourføre fredningsbælterne ved Fyn, Ærø og Langeland er bl.a., at det 

bliver lettere at orientere sig om, hvor der er fredningsbælter og samtidig sikre, at der gælder 

fredningsbælter, hvor der er et reelt beskyttelsesbehov. Det betyder, at der foreslås nye 

fredningsbælter ved vandløb, hvor der er etableret en ørredbestand og tilsvarende foreslås 

fredningsbælter ophævet, hvor der ikke er beskyttelseshensyn til vandrefisk. 

 

Særlige begrænsninger for fiskeriet i Odense Fjord 

Bekendtgørelsen vedrører også begrænsninger for fiskeriet i Odense inderfjord. Den indre del af 

Odense Fjord er et forholdsvis lukket og stedvis meget lavvandet område. I Odense Å er der 

endvidere generelt foretaget et stort restaureringsarbejde bl.a. med henblik på at forbedre forholdene 

for fisk. I dele af Odense inderfjord er der bl.a. af hensyn til beskyttelse af vandrefisk, herunder 

ørred, et garnforbud. Der er endvidere en udvidet fredningstid for ørred samt et forbud mod fiskeri 

med fiskestang i perioden 1. oktober til og med den første fredag i marts måned. Med henblik på 

yderligere beskyttelse af vandrefisk, herunder ørred, indeholder udkastet til revision af 

bekendtgørelsen enkelte forslag til ændringer af det gældende regelsæt om fiskeriet i Odense 

inderfjord og som noget nyt forslag vedr. Odense Yderfjord. 

 

Udkast til revideret bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, Ærø og Langeland 

På baggrund af de samlede høringsbemærkninger er der udarbejdet vedlagte forslag til revideret 

bekendtgørelse. Det væsentligste nye i forhold til første høring er: 

 

 § 3. Der er tilføjet 2 vandløb ved Langeland med halvårlige fredningsbælter. 

 

 Det tidligere foreslåede udvidede fredningsbælte ved Ladegårds Å (0923) er taget ud, idet 

der ikke vurderes at være biologisk begrundelse herfor.  

 

 § 8 vedrører særlige begrænsninger for fiskeriet i den vestlige del af Odense inderfjord. 

Der er ingen ændringer i forhold til den gældende bestemmelse og første høring 

 

 § 9 vedrører særlige begrænsninger for fiskeriet i den østlige del af Odense inderfjord.  

 

 § 9, stk. 2. Begrænsningerne for udøvelse af fiskeri i den definerede østlige del af Odense 

inderfjord er: 

 

1) Der må ikke udøves fiskeri med stang eller lignende lette håndredskaber i perioden 1. 

oktober til og med den første fredag i marts måned 

2) Der må ikke udøves fiskeri med garn i perioden fra den 1. december til og med den 15. 

maj 

3) I perioden fra den 16. maj til og med den 30. november må der kun udøves fiskeri med 

skrubbegarn, som skal følge specifikke krav, herunder at den samlede længde af garn 

maksimalt må være 135 m. 



 

 

 

 § 10. Som noget nyt indføres garnbegrænsninger i Odense yderfjord, således at fiskeri med 

garn ikke må udøves med en samlet længde over 135 m. 

 

 § 13. Den udvidede fredningstid for havørred gælder i hele Odense fjord, som hidtil i 

perioden 1. oktober til og med første fredag i marts måned. Endvidere er det gældende 

mindstemål for havørred på 45 cm bibeholdt og gælder i hele Odense fjord. 

 

 § 15. Der indføres udvidet fredningsbælte i Nakkebølle fjord med et garnforbud. 

 

 § 18. Bekendtgørelsen foreslås at træde i kraft den 1. februar 2014 og foreslås at gælde til og 

med den 31. december 2019.  

 

NaturErhvervstyrelsen gør opmærksom på, at  

 der ikke med dette forslag foretages indskrænkninger i erhvervs- og bierhvervsfiskernes 

rusefiskeri 

 der i henhold til de generelle regler for fritidsfiskere, er forbud mod anvendelse af kasteruser 

i perioden 10. maj til 31. juli, som dog er specifikt nævnt i § 9, og 

 styrelsen forventer på baggrund af biologisk faglig rådgivning fra Naturstyrelsen 

(Miljøministeriet) at udsende udkast til revision af de generelle regler om odderriste, når 

rådgivningen foreligger.  

 

Der anmodes om, at eventuelle bemærkninger til vedlagte forslag til revision af bekendtgørelsen om 

fredningsbælter ved Fyn, Ærø og Langeland sendes til NaturErhvervstyrelsen: 

fiskeri@naturerhverv.dk senest den 20. januar 2014.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lene Jensen Scheel-Bech 

Specialkonsulent 

Center for Fiskeri 
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