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Næstved Kommunes bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om 
fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland

Miljø- og fødevareministeriet har den 6. dec. 2019 sendt udkast til 
bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland i høring.

Nedenfor følger Næstved Kommunes bemærkninger til udkastet.

Indledning
Den 6. juni 2019 sendte kommunen en række forslag ind til 
revisionsarbejdet, som var udarbejdet under inddragelse af 
fiskeinteresserede brugergrupper på Karrebæk og Dybsø Fjorde. 
Indledningsvist vil vi gerne kvittere for, at nogle af disse forslag er taget 
med i det udkast, som nu er sendt i høring.

Det drejer sig om:

 Regulering af brugen af nedgarn i form af garnantal og 
maskestørrelser.

 Begrænset hjemtagning af daglig fangst af ørred og aborre.
 Forbud mod hjemtagning af gedde.

Fiskeri med garn
I forhold til brugen af nedgarn har vi foreslået, at garnets højde ikke må 
overstige 120 cm (strakt mål). I udkastet står der 150 cm. Vi opfordrer 
fortsat til, at de 120 cm bliver anvendt. Dette skyldes, at Karrebæk og 
Dybsø Fjorde er lavvandede fjorde, hvor 150 cm mange steder vil betyde, 
at garnet vil stå i hele vandsøjlen og dermed helt spærre fiskens 
passagemulighed.
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Vi gør samtidig opmærksom på, at de tilladte maskestørrelser for 
Karrebæk-/Dybsø Fjorde ((højst 80 mm (helmaske) eller mindst 130 mm 
(helmaske)) og Præstø Fjord ((højst 90 mm (helmaske) eller mindst 130 
mm (helmaske) er forskellige (§§ 20 og 16). Vi opfordrer til, at den tilladte 
maskestørrelse ensrettes for de to fjordsystemer.

Fangstbegrænsning
Af udkastets bilag 11 fremgår fredningsbæltet for Susåens udløb i 
havnebassinet, jf. § 14. Her skal vi bemærke, at der foregår et omfattende 
stangfiskeri i det østlige umarkerede vendebassin, hvor Suså har sit udløb. 
Desuden foregår der stangfiskeri i selve havnekanalen. Fiskeriet foregår 
bl.a. efter den samme bestand af aborrer, som findes ude i den åbne fjord. 
Hvis bestemmelsen om maksimalt 3 aborrer per person per dag i 
Karrebæk og Dybsø Fjorde (§ 20, stk. 1, nr. 1) skal give mening bør 
fangstbegrænsningen også gælde for hhv. det østlige vendebassin og 
havnekanalen. Det skal hertil bemærkes, at Fiskeristyrelsen har 
tilkendegivet, at de betragter havnekanalen som saltvand.

Maksimumstørrelse
I kommunens bemærkninger af 6. juni 2019 foreslog vi, at der indføres 
regler om genudsætning af ørreder over 60 cm og aborrer over 25 cm. Vi 
opfordrer til, at tiltagene genovervejes.

Fredningstider og -bælter
I kommunens bemærkninger af 6. juni 2019 foreslog vi for Karrebæk og 
Dybsø Fjorde nye fredningstider for aborre i perioden 1. feb. – 15. maj og 
et forbud mod stang- og garnfiskeri i et begrænset fredningsbælte i samme 
periode. Dette forslag er desværre ikke medtaget i udkastet.
 
Formålet med fredningstiden på aborre er at beskytte en bestand, som 
vurderes at være gået mærkbart ned de seneste år. Fredningstiden falder 
sammen med aborrernes gydeperiode, hvor de bl.a. samler sig i stimer og 
trækker mod deres gydeområder og er særligt sårbare for fangst. 
Formålet vil samtidig styrke den positive effekt, som aborren har, når den 
begrænser mængden af den invasive sortmundede kutling, der er en plage 
for fiskerne og en direkte konkurrent til spisefiskene i området.

Fredningsbæltet er udvalgt, fordi det erfaringsmæssigt og geografisk er 
beliggende i en række vigtige fiskearters trækrute. Således er aborre og 
gedde på træk i området i deres gydeperiode og havørreder, der har været 
oppe at gyde trækker igennem området på vej tilbage i havet. 

Vi opfordrer til, at tiltagene genovervejes med henblik på at sikre sunde og 
bæredygtige fiskebestande i Karrebæk og Dybsø Fjorde. Evt. kan 
fredningstiden ændres til 1. feb. – 16. marts, så perioden harmonerer med 
forbuddet mod stangfiskeriet i havnen (§ 14, stk. 2).
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Prøveperiode
I kommunens bemærkninger af 6. juni 2019 foreslog vi en prøveperiode på 
5 år for de nævnte tiltag, da det vurderes at være muligt at se effekten af 
tiltagene i løbet af denne årrække. Vi opfordrer til, at en prøveperiode 
genovervejes.

Øvrige tiltag
Vi henviser til kommunens øvrige bemærkninger af 6. juni 2019 vedr. sæler 
og skarv samt tilsanding af fjordenes ind- og udløb.

Det gamle Suså løb
I udkastets bilag 10 er ’det gamle Suså løb’ delvist markeret. Det er uklart, 
om det er markeret som fredningsbælte eller udtryk for fiskeribegrænsning. 
Vi tolker det som sidstnævnte, da det ikke fremgår af §§ 13 og 15, som 
henviser til fredningsbælter for hhv. Suså/Næstved Havnekanal og Fladså. 
Det bør præciseres i bekendtgørelsens tekst, hvad der gælder for området. 
Vi gør desuden opmærksom på, at det gamle Suså løb strækker sig hen til 
havnekanalen, hvor der er direkte rørforbindelse, og bilaget bør derfor 
bringes i overensstemmelse hermed.

Spørgsmål
Såfremt der er spørgsmål til kommunens bemærkninger står vi til rådighed 
for yderligere oplysninger.

Venlig hilsen

Jacob Hald
Vandløbsmedarbejder


