
 
 

 

Fiskeripolitisk Kontor 

Att: fisk@mfvm.dk 

Cc til Pernille Desiré Birkenborg Jensen  

perdje@mfvm.dk 

  

 

Vingsted den 29. januar 2020. 

 

 

Vedrørende: Udkast til bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjæl-

land og Udkast til bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, Fal-

ster og Møn.  Sagsnummer 2019-12913. 

 

De nye udkast til de to bekendtgørelser, som nu er i høring, indeholder mange gode elemen-

ter. Vi kan konstatere, at flere af vores forslag fra forhøringen i 2019 nu er en del af udka-

stene. Vi vurderer, at disse forbedringer vil bidrage til fremgang for bestandene og dermed 

skabe grundlaget for et mere bæredygtigt og interessant fiskeri efter havørred og brakvands-

rovfiskene aborre og gedde. Nogle af ændringerne er desuden med til at skabe bedre mulig-

heder og adgang til lystfiskeriet, og det er også meget positivt.  

 

Ændringerne ligger i øvrigt i tråd med Udenrigsministeriets lystfiskerstrategi fra 2018, hvor 

man under ”Balanceret fiskeriforvaltning” på side 17 kan læse: 

 

”Fiskeriregulering er også et vigtigt element for udvikling af fiskebestande og fiskerier, og i 

forhold til turismepotentialet. Den store socioøkonomiske værdi i lystfiskeri og lystfiskertu-

rismen indgår i en fortsat balanceret fiskeriforvaltning med inddragelse af alle relevante in-

teressenter”.  

 

Danmarks Sportsfiskerforbund bakker dette udsagn op. En balanceret fiskeriforvaltning er 

forudsætningen for bestandenes overlevelse og fremgang i de fjorde, hvor det er sandsynlig-

gjort, at fiskeridødeligheden er alt for høj – det gælder især i Karrebæk Fjord-Dybsø Fjord 
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og i Præstø Fjord, men sandsynligvis også i dele af Isefjord, Holbæk Fjord, Roskilde Fjord 

og Køge Bugt.  

 

Danmarks Sportsfiskerforbunds udgangspunkt til bekendtgørelserne er således:  

• At de vilde bestande af havørred og brakvandsrovfisk skal blive så robuste, at der 

kan dyrkes et bæredygtigt lystfiskeri efter dem. 

• At udviklingen af lystfiskeri som økonomisk katalysator fremmes. 

 

De senere år er der gennemført tre nye bekendtgørelser, der indkorporerer disse to 

elementer: Bekendtgørelserne for Fyn, Bornholm og Nybøl Nor. Disse tre bekendtgørelser 

forholder sig alle som noget nyt til fordelingen af havørredfangsterne i erkendelse af, at 

ressouren er begrænset samt lystfiskeriets store socioøkonomiske værdi. Det har medbørt 

begrænsinger i muligheden for at fiske havørreder med garn, og så er der indført en daglig 

baglimit i to af bekendtgørelserne, som gælder alle former for fiskeri.  

 

Disse to elementer – reduktion i det målrettede garnfiskeri efter havørred og en daglig 

fangstbegrænsning – mener vi i Danmarks Sportsfiskerforbund er meget vigtige i forhold til 

at opfylde de to ovennævnte formål med de nye bekendtgørelser. Det bør også med, at de to 

elementer i reguleringerne er taget godt imod af turisterhvervet, kommunerne og 

sportsfiskerne, og at de er et resultat af dialog mellem alle interessenter.  

 

Vi vil derfor foreslå disse generelle regler, der skal gælde for hele farvandet omkring 

Sjælland og Øerne.  

 

Forslag 1: For at øge havoverlevelsen generelt foreslår vi, at der indføres en daglig 

fangstbegrænsning per fisker på tre havørreder, som skal gælde alle fiskeriformer. 

Sammen med den daglige fangstbegrænsning må hver fisker kun hjemtage 1 havørred 

større end 60 cm. I nogle fjorde skal der kunne indføres en mere restriktiv 

fangstbegrænsning. 

 

Formål: Dette initiativ bør gennemføres med henblik på at bremse det målrettede 

redskabsfiskeri efter havørred. Hvis man kun kan ilandbringe 3 havørreder, så giver det 



                   

3 

 

ringe mening at fiske med ørredgarn i trækruterne, og det vil sandsynligvis – som det er set 

på Borholm – give en ændring i fiskeriindsatsen væk fra målrettet ørredfiskeri. Den daglige 

fangstbegrænsning er samtidig meget let at kontrollere og håndhæve for fiskerikontrollen, 

og det øger forslagets præventive effekt. Ved at lave en begrænsning på 1 ørred over 60 cm, 

sikres det, at en større del af de store og hurtigtvoksende individer overlever. I forhold til 

muligheden for at udvikle det økonomiske potentiale i Vandkantsdanmark vil forslaget få 

stor betydning for branding af Sjælland som fiskedestination, og de flere og større 

havørreder vil tiltrække flere lystfiskere. 

  

Det er vigtigt, at denne regel gælder alle fiskeriformer, som tilfældet er ved Bornholm og 

Nybøl Nor. Altså også erhvervs- og bierhvervsfiskeriet, som i dag i kun i meget ringe 

omfang omsætter havørred på auktionerne. Deres økonomiske tab vil derfor være stærkt 

begrænset. Vi anerkender dog erhvervsfiskernes pressede situation og ved, at de stort set 

ikke dyrker et målrettet havørredfiskeri. Vi kan derfor acceptere, at denne ene gruppe 

friholdes for forslaget. Danmarks Sportsfiskerforbund mener i øvrigt, at en daglig 

fangstbegrænsning bør indføres på landsplan. 

 

Forslag 2: Der må maksimalt hjemtages 1 brakvandsgedde per fisker per dag og der må 

kun hjemtages individer, der falder inden for vinduesmålet: 60-80 cm. I nogle områder 

skal der kunne indføres et forbud mod at hjemtage gedder. 

 

Formål: At sikre, at havoverlevelsen øges, og de større individer – som især er hunner – i hø-

jere grad bidrager til gydningen. En sidegevinst ved forslaget er, at den større bestand af ged-

der kan bidrage i bekæmpelsen af den invasive sortmundede kutling. Vores udgangspunkt er, 

at denne regel skal gælde alle fiskeriformer. Hvis en indtægt kan dokumenteres, kan der evt. 

tildeles en personlig kvote, som efterfølgende udfases ved, at muligheden for at sælge gedder 

ikke kan overtages. Dette forslag bør indføres på landsplan. 

 

Forslag 3: Der må maksimalt hjemtages 3 brakvandsaborrer per fisker per dag. I nogle 

områder skal der kunne indføres en mere restriktiv fangstbegrænsning. 
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Formål: At sikre, at havoverlevelsen øges, og de større individer i højere grad bidrager til 

gydningen. I nogle lukkede fjordområder, hvor aborrerne generelt er hårdt trængte, bør en 

daglig fangstbegrænsning på færre aborrer overvejes, ligesom et større mindstemål eller et så-

kaldt fangstvindue på fx 23-28 cm kan indtænkes. Det gælder fx Karrebæk Fjord og Dybsø 

Fjord. Ved at lade en større del af aborrerne overleve, kan de i højere grad bidrage i bekæm-

pelsen af den invasive sortmundede kutling. Vores udgangspunkt er, at denne regel skal gælde 

alle fiskeriformer. Hvis en indtægt kan dokumenteres, kan der evt. tildeles en personlig kvote, 

som udfases ved, at den ikke kan overtages. Dette forslag bør indføres på landsplan. 

 

Forslag 4: Der indføres en fredningstid for aborre i brakvand fra 1. april til 31. maj 

begge dage inklusive. 

At der ikke i dag findes en fredningstid for brakvandsaborre er ubegribeligt. Bestandene er 

overalt ekstremt pressede, og det bør være i alles interesse, at fiskene ikke fanges i gydeperio-

den. Dette forslag bør indføres på landsplan, så vi tager det op igen, når den landsdækkende 

bekendtgørelse for fredningstider i saltvand skal revideres. Vi opfordrer til, at det sker hurtigst 

muligt. 

 

Forslag 4: Der må maksimalt hjemtages 1 sandart fra brakvand per fisker per dag. Der 

må kun hjemtages individer, der falder inden for vinduesmålet 50-70 cm 

Formål: At sikre, at havoverlevelsen øges, og de større individer i højere grad bidrager til 

gydningen. Der findes i dag en meget sårbar bestand i den sydlige del af Roskilde Fjord. Vo-

res udgangspunkt er, at denne regel skal gælde alle fiskeriformer. Hvis en indtægt kan doku-

menteres, kan der evt. tildeles en personlig kvote, som udfases ved, at den ikke kan overtages. 

 

Forslag 5: Den farvede havørred i saltvand fredes fra den 16. oktober til og med den 

28./29. februar begge dage inklusive. 

Formål: I visse områder fiskes der målrettet med garn og bundgarn efter havørreder, der er på 

vej tilbage mod gydevandløbene i oktober og november, indtil fredningen indtræffer den 16. 

november. Dette målrettede fiskeri efter mere eller mindre gydemodne havørreder bør 
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begrænses ved at udvide fredningstiden for de farvede havørreder i saltvand. Det bør nævnes, 

at de farvede havørreder omkring Bornholm i mange år har haft en ekstraordinær lang fred-

ningstid – fra 16. september til 1. marts – som bakkes op af de lokale fiskeri-interessenter. Det 

bør også med, at flere undersøgelser fra DTU Aqua har vist, at havørreder fra hele Danmark 

opholder sig i farvandet omkring Bornholm, Sjælland og Øerne. En længere fredningstid i 

saltvand vil derfor både være logisk og kunne bidrage positivt til at ændre udviklingen i ør-

redbestandene i andre landsdele. Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker i øvrigt at gøre dette 

forslag til ny fredningstid i saltvand landsdækkende. 

 

Forslag 6: Forbud mod brug af ørredgarn i havørredens fredningsperiode i saltvand fra 

den 16. oktober til den 28.-29. februar. 

Formål: En logisk konsekvens af forslaget om en udvidet fredningstid for havørred i saltvand 

fra medio oktober til marts bør være, at ørredgarn ikke skal kunne anvendes i den periode, 

idet succesfuld genudsætning af garnfangne ørreder næppe vil være muligt. Dette forslag bør 

også indføres på landsplan. Definitionen på ørredgarn – det vil sige højde, flydeevne og ma-

skevidder – bør fastlægges af DTU Aqua. 

 

Efter disse overordede betragtninger, har vi en række kommentarer og forslag til de 

konkrete reguleringer i de to bekendtgørelser.   

 

Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland:  

• § 2, §3 og § 4. Vi støtter etablering af fredningsbælter ved alle de foreslåede vandløb 

og i havnene.   

 

• § 7: Der er et lokalt ønske ved St. Vejleås udløb i Ishøj Havn om, at fredningen der 

skal udformes en smule anderledes: Fredningen på ydersiden – det vil sige ude i hav-

nen – er relevant og bakkes op, mens den lokale forening (Ishøj Sportsfiskerfor-

ening) ønsker at gøre fredningen på indersiden – ind i ”Bassinet”, som den yderste 

del af St. Vejle Å kaldes – kortere til kun at omfatte 10 meter fra slusen i stedet for 

de foreslåede 30 meter. 
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Ishøj Sportsfiskerforening begrunder forslaget med, at ikke er behov for at oprette et 

fredningsbælte 30 meter ind i St. Vejleå. Erfaringerne viser nemlig, at der ikke på 

noget tidspunkt samler sig store stimer af fisk i dette område, som venter på passage 

ud gennem slusen og videre ud i havnen. De anfører derfor, at et 30 meter 

fredningsbælte på indersiden af slusen, derfor ikke vil få betydning for fiskene i 

området. Men det vil forhindre fiskeri fra de to vigtigste fiskepladser i Bassinet – på de 

to ”pynter” lige vest for slusen. Disse pladser er især vigtige for de gangbesværede, 

som kan færdes her på grund af det faste underlag. 

 

§4 – halvårlige fredningsbælter: 

• Vi foreslår ligesom i forhøringen, at der etableres et fredningsbælte ved Sol-

rød Bæk, der har sit udløb på kysten v. Solrød Strand By. Udløb på kyst: X: 

703801 Y: 6158639 ERTS89 UTM Zone 32 (rød prik på nedenstående kort) 

 

 

Vandløbet er rørlagt over to længere strækninger gennem byen, og det har derfor tidli-

gere været antaget, at der ikke kunne være opgang af havørred. DTU Aqua har i 2014 

udført el-befiskning på to stationer. Der blev ikke fundet ørred på de to stationer, og 

den eneste fiskeart var trepigget hundestejle. Vandløbet er dog i Plan for fiskepleje i 

tilløb til Køge Bugt Distrikt 02, vandsystem 15-18 Distrikt 05, vandsystem 01-13, 

Plan nr. 43-2015 beskrevet sådan: ”Der er glimrende fysiske forhold, hvor gydegrus 

og skjulesten er den dominerende bundtype. Der blev ikke fundet ørred.”  
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En af årsagerne til at der ikke er fundet hverken ørred eller ål i vandløbet i 2014 er 

formentlig dårlige passageforhold, og at vandløbet tidligere har været sommerudtørret . 

Dels er der en ca. 450 m lang rørlagt strækning på Solrød Bæk igennem en del af Sol-

rød Strand øst for motorvejen. Endvidere var der indtil foråret 2016 et impassabelt 

styrt opstrøms for motorvejen. Styrtet er i forbindelse med udvidelse af Køge Bugt 

Motorvejen blevet erstattet at et 250 m et langt og slynget stryg 

 

Da vandløbet blev besigtiget i forbindelse med Køge Bugts Vandråds arbejde i efter-

året 2017, kunne det konstateres at der var et forholdsvis stort antal gydebanker i 

vandløbet, ca. 20 stk., af varierende størrelse. Der blev endvidere observeret en enkelt 

stor havørred (+60 cm) på en af gydebankerne1. Det har vist sig at det lave fald i rø-

rene gør, at de ikke virker som faunaspærring, og fjernelse af styrtet opstrøms motor-

vejen har givet adgang til strækningerne med de bedste fysiske forhold (opstrøms mo-

torvejen og gennem Solrød by). 

 

Vandløbet blev besigtiget igen for at tælle gydebanker i vinteren 2018-20192. Resulta-

tet var nedslående grundet at 2. halvår af 2018 var ekstremt nedbørsfattigt og Solrød 

Bæk var helt eller delvist sommerudtørret fra juni til og med december 2018. Små 

vandløb på hele Øst- og Sydsjælland har i 2018 været plaget at meget lave vandførin-

ger i havørredernes normale gydeperiode, hvilket har betydet ringe gydesucces i de 

små vandløb. I vinteren 2018/2019 er der ifølge biolog Jimmi Spur Olsen, Vording-

borg Kommune, slet ikke registreret gydeaktivitet i to af kommunens bedste vandløb 

på Sydsjælland. Begge vandløb havde hver omkring 150 gydegravninger i vinteren 

2017/2018. At der kun blev observeret ganske få gydebanker i Solrød Bæk i vinteren 

2018/2019 er derfor ikke overraskende. 

 

 
1 Kvalificering af udpegningen af Solrød Bæk. Notat udarbejdet af NIRAS for Køge Bugt Vandråd 

v. Solrød Kommune. 20. dec. 2017. 

 
2 Optælling af gydegravninger. Notat udarbejdet af NIRAS for Solrød Kommune. 22. februar 2019. 
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Der er ikke blevet udsat fisk i forbindelse med den gældende Plan for fiskepleje. De 

observerede havørreder kommer derfor sandsynligvis fra udsætninger af fisk, som har 

overlevet frem til gydningen. Meget tyder på, at der potentielt allerede er eller vil 

komme en ørredbestand i vandløbet. Der er derfor ud fra biologiske kriterier og med 

udgangspunkt i den solide dokumentation af tilstedeværelsen af gydende havørreder i 

vandløbet al mulig grund til at etablere et fredningsbælte ved udmundingen. Alternati-

vet – at havørrederne dør i mundingsområdet og ikke opnår at gyde – er under alle 

omstændigheder ikke holdbart. 

 

Følgende forslag gælder vandløb med udmunding i Faxe Bugt. Her har de lokale sportsfi-

skere nævnt, at der bør etableres fredningsbælter ved disse vandløb: 

 

§4: Halvårlige fredningsbælter: 

• Spangsbækken med udløb i Faxe Bugt syd for Rødvig. Denne bæk har en eksiste-

rende ørredbestand, og der er netop udarbejdet et restaureringsprojekt af PIV og 

Stevns Kommune. 

 

• Krusebækken med udløb i Faxe Bugt syd for Faxe Ladeplads. Her findes eksiste-

rende ørredbestand, ligesom der i 2018 blev udført restaureringsprojekt af PIV og 

Faxe Kommune, blandt andet med finansiering af Fiskeplejens foreningspulje. 

 

Der er også behov for en regulering af garnfiskeriet i Faxe Bugt. Vi foreslår derfor, at der 

tilføjes en paragraf med ordlyden:  

 

• I Faxe Bugt (området skal selvfølgelig defineres mere præcist) må der ikke fiskes 

med garn tættere på end 300 meter fra lavlandslinjen. 

 

§ 2 eller § 4: Helårlige (eller halvårlige) fredningsbælter: 

Kyllebækken, vandløbsnummer 06-28. 

Dette vandløb er ikke medtaget i § 2 – men vi opfordrer til, at det sker, eller alternativt i § 4. 

Siden 2014 er vandløbet brugt til smoltudsætninger. Der er derfor i perioder en stor koncen-

tration af havørreder i mundingsområdet – ligesom i udsætningsvandløbene i 
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Lammefjorden, hvor der i bekendtgørelsen fornuftigt lægges op til, at der skal være fred-

ningsbælter. Formålet med reguleringen er jo også at sikre, at de udsatte ørredsmolt – der 

andrager en stor værdi – bidrager til fiskeriet. Smoltene bør derfor beskyttes mod overfi-

skeri i et fredningsbælte ved udsætningsvandløbet –  

helt analogt til de nye fredningsbælter i Lammefjorden. Det bør også bemærkes, at der er 

stor sandsynlighed for, at vandløbet er gydeområde for Dybsø Fjords brakvandsaborrer. 

Endnu en grund til at etablere hel- eller halvårlig fredning i mundingsområdet. 

 

Kommentarer til § 5 – Holbæk Fjord + øvrige dele af Isefjord. 

Udkastet er en forbedring, men vi mener stadigvæk, at risikoen for smolttab i det omfat-

tende rejefiskeri i fjorden skal adresseres. Vi har derfor følgende forslag: 

 

• Fiskeri med ruseredskaber er forbudt i hele Holbæk Fjord fra den 1. marts til den 16. 

maj – begge dage inklusive.  

 

Begrundelse: Der en formodning om, at de mange ruser betyder, at smoltene ikke formår at 

svømme ud af de indre dele af fjorden. Dels på grund af risikoen for at ende i ruserne, og 

dels fordi de mange ruser og radgarn udgør en stor labyrint, som holder på smoltene. Og det 

gør smoltene meget sårbare over for skarvprædation. Reglen skal gælde i hele Holbæk 

Fjord, hele Tempelkrogen, og i hele Lammefjorden. 

 

• For at sikre den værdifulde ørredbestand i Tuse Å, bør der indføres en daglig fangst-

begrænsning på 2 ørreder per fisker i hele Holbæk Fjord. Dette er nødvendigt, idet § 

5, stk. 1 fritager erhvervs- og bierhvervsfiskere for det ellers glimrende forslag om, 

at der kun må fiskes med bundsatte nedgarn.  

 

Dette forslag – en daglig fangstbegrænsning på 2 havørreder – bør i øvrigt gælde over alt i 

Isefjord med mindre, der er indført en mere restriktiv regulering. 

 

• Vi foreslår også, at § 5 stykke 3 – forbud mod andre garn end bundsatte med en 

maxhøjde og mindste maskevidde – indføres i Lammefjord og Siddinge Fjord. 
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§ 13, 14 og 20 – Suså, Næstved Havn og Karrebæk- Dybsø Fjord. 

I forhold til forholdene ved udløbet af Suså og i Næstved Havn - § 13 og 14 samt regulerin-

gen i Karrebæk- Dybsø Fjord (§ 20) – har vi modtaget meget kompetente input fra Sydsjæl-

lands Ørredfonds formand Søren Grothe. Fondens høringssvar sendes også til ministeriet. 

Søren Grothe har påpeget mulige fejl og mangler, som absolut bør adresseres i bekendtgø-

relsen. Danmarks Sportsfiskerforbund bakker alle Ørredfondens kommentarer og forslag op.  

 

Vi vil i den forbindelse kvittere for de ændringer, som er foretaget og nu er en del af udka-

stet. Intentionerne er gode. Største anke er dog, at forslaget ikke rummer reelle initiativer, 

der tager sigte mod at sikre de meget sårbare bestande af brakvandsaborrer i fjordene. En 

daglig fangstbegrænsning, ligesom den der indføres for gedde i området, bør også indføres 

for aborre.   

 

§16 Præstø Fjord. 

I det tidligere udkast i forhøringen var udfordringerne i Præstø Fjord ikke håndteret. Det nye 

udkast er meget bedre, og med en lille tilføjelse er der en god mulighed for, at bestandene af 

havørred og brakvandsrovfisk kan gå lysere tider i møde.  

 

Vi foreslår, at dette tilføjes i § 16: 

• Der må højst hjemtages 1 ørred (Salmo trutta) og 3 aborrer (Perca fluviatilis) pr. person pr. 

dag.   

 

Vi mener, at tilføjelsen er relevant for at sikre de sårbare og unikke ørredbestande i Krobæk-

ken, Herredsbækken og de tre andre ørredvandløb i Fjorden. Det vil under alle omstændighe-

der forebygge, at der fiskes målrettet efter havørred med de garntyper, der foreslås. Selv om 

disse garn ikke er topeffektive i forhold til at fange havørred, så vil de – hvis de placeres 

rigtigt (på lavt vand) – kunne fange havørred. Det skal også med, at antallet af fritidsfiskere, 

der dyrker deres hobby i fjorden, er stort i forhold til fjordens areal. De tre vandløb i fjor-

dens sydøstlige hjørne – Even Å, Tubæk Å og Ambæk – har ydermere en opgang af brak-

vandsaborrer, der går på gydevandring om foråret, og det er ved Ambækken, at Vording-

borg Kommune har gennemført initiativer, der forbedrer aborrernes mulighed for vandring 
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op i vandløbet, ligesom der arbejdes på flere tiltag, der vil styrke aborrernes gydemulighe-

der. Derfor bør denne art også være en del af den daglige fangstbegrænsning. Det kan også 

overvejes, om hjemtagningsforbuddet mod gedde, som jo er en del af ”brakvandsgedde-be-

kendtgørelsen”, skal indgå i det foreslåede stykke 1.  

 

§ 19 Roskilde Fjord 

Forslaget i bekendtgørelsen indeholder dels elementer af den aftale, som er blevet udarbej-

det af fiskeriinteressenterne ved fjorden, og dels elementer fra denne bekendtgørelses for-

slag fra eksempelvis Præstø Fjord og Karrebæk Fjord, hvor der indgår en antalsbegrænsning 

i brugen af nedgarn. Vores umiddelbare vurdering er, at forslaget er godt og relevant.  

 

Vi har dog også stor respekt for den aftale, der er indgået mellem lystfiskere samt garn- og 

rusefiskere ved Roskilde Fjord. Deres fælles forslag indeholder ikke en begrænsning i antal-

let af garn. Da der i udkastet også foreslås en daglig fangstbegrænsning for havørred, så kan 

en begrænsning i antallet af garn muligvis være overflødig. Vi overlader den videre dialog 

til de lokale interessenter og myndighederne i håbet om, at det endelige forslag lever op til 

målsætningen om, at det sikrer de vilde ørredbestande og gør bestandene så robuste, at der 

kan dyrkes et bæredygtigt lystfiskeri efter dem. 

 

§ 22 – Tude Å 

Her er der en formulering, som har skabt tvivl. Det drejer sig om formuleringen i § 22:  

 

”… er det i perioden 1. juli til den 15. januar ikke tilladt at fiske, fange og lande havørred”,  

 

Tvivlen går på, hvorvidt det drejer sig om et forbud mod at fiske efter havørred, eller om 

der er tale om et generelt fiskeriforbud.  

 

Danmarks Sportsfiskerforbund har derfor henvendt sig til fuldmægtig i departementet, Per-

nille D. Birkenborg Jensen, som svarer således: 

 

”Bestemmelsen for Tude Å periodebegrænser udelukkende fiskeri efter ørred.  
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Så det vil, som bestemmelsen står pt., stadig være tilladt at fiske efter andre arter i det an-

givne område.” 

 

For at sikre mod misforståelser kunne § 22 omformuleres i stil med dette: ”… er det i perio-

den 1. juli til den 15. januar ikke tilladt at fiske efter, fange og lande havørred”. 

 

Bekendtgørelsen vedrørende Lolland, Falster og Møn. 

 

Vi bakker alle fredningsbælter i § 2 og 3 op. Vi er i særdeleshed glad for, at der nu for alvor 

tages hensyn til brakvandsrovfiskene. Og den daglige fangstbegrænsning på ørred og 

aborre, som foreslås ved udløbet af Sakskøbing Å er meget relevant. 

 

§ 5 Flintinge Å 

Vi frygter stadig – og den frygt deles også af de lokale – at lovlige bundgarn, sat lige uden 

for det nye, foreslåede fredningsbælte, vil kunne fange en stor del af de ind- og udtrækkende 

aborrer. Vi vil derfor foreslå, at det tilføjes i bekendtgørelsen, at bundgarn ikke må placeres 

tættere end 500 meter fra fredningsbæltet. 

 

§7 Stege Bugt og Stege Nor 

Det har i hele processen være debatteret, om fiskeriforbuddet i Noret, Lanalen og Bugten 

også skal omfatte lystfiskeriet. Det er Danmarks Sportsfiskerforbunds holdning, at evt. dår-

lig lystfiskermoral, der udmønter sig i brud på uskrevne regler som for eksempel dårlig 

håndtering af gedder, der jo ikke må hjemtages, eller på de  skrevne regler som for eksem-

pel hjemtagelse af brakvandsgedde IKKE bør medføre et forbud mod fiskeri med stang og 

snøre. Vi bakker derfor forslaget i dets nuværende udformning op med den tilføjelse, at der 

bør være en daglig fangstbegrænsing i hele områder (Noret, Kanalen og Bugten) på 3 

brakvandsaborrer per fisker.  

 

Vi vil samtidig henstille til myndighederne, at kontroltrykket øges i perioder med mange 

lystfiskere på kajen, samt at Fishing Zealand og lokale sportsfiskere yder en målrettet ind-

sats for at forbedre de gæstende lystfiskeres viden om regler og god håndtering. 
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Afslutningsvis vil vi i Danmarks Sportsfiskerforbund rose de mange gode initiativer i de to 

udkast. Det er tydeligt, at der i løbet af den ret lange proces, er sket en udvikling hen imod 

en mere bæredygtig regulering.  

 

Vi vil også rose den store indsats, som lystfiskere over hele Sjælland og Øerne har ydet – 

både i forhold til at tage dialogen med andre fiskeri-interessenter men ikke mindst med at 

tilvejebringe viden og dokumentation om forholdene samt at komme med relevante forslag 

til reguleringer. Uden deres lokalviden og bidrag ville det ikke have været muligt at opnå de 

fine resultater, som udkastet indeholder.   

 

Det skal også med, at Fishing Zealand har leveret unikke data om fiskebestandene, som har 

været helt uvurderlige i arbejdet med at lave en balanceret og vidensbaseret regulering af fi-

skeriet. De to rapporter om ørredbestandenes tilstand på Sjælland og Øerne samt input til 

mødet i ministeriet i 2019 betyder, at der ikke famles i blinde, og at der nu er et reelt håb 

om, at de skrøbelige ørredbestande går bedre tider i møde. 

 

Til sidst en bøn om, at der lyttes til de lokale sportsfiskeres viden og Næstved Kommunes 

ønsker, når reguleringen i Karrebæk- Dybsø Fjord og i farvandet ud for Næstved Havn og 

Susåens udmunding fastlægges.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kaare Manniche Ebert 

Biolog   


