
Hermed fremsendes Danmarks Fiskeriforenings svar på bekendtgørelserne. 
 
Danmarks Fiskeriforening har valgt at vedhæfte vores høringssvar fra sidste høring udarbejdet i samarbejde 
med fritidsfiskerne, da det er ret tydelig at der ikke er blevet lyttet til vores ellers gode argumenter i 
dokumentet. 
 
Helt overordnet skal det ikke kunne lade sig gøre at regulere bierhverv og erhverv fiskere uden 
videnskabelig rådgivning. Det er afgørende at dansk regulering bygger på et solidt fundament af videnskab 
da en hver regulering skal have et realistisk formål.  
 
Det er sørgeligt at de nye bekendtgørelser i så lille grad bygger på videnskab frem for følelser, samt at der 
tages så lidt hensyn til de få bierhverv og erhvervsfiskere der stadig eksistere i disse områder. De 
erhvervsmæssige konsekvenser opgøres til ingen effekt, da de fiskere der berøres kan fiske i 
omkringliggende områder. Nu er der tale om meget små fiskerier med meget små fartøjer, så fartøjernes 
aktionsradius er i forvejen meget begrænset. Det er for nemt bare at skrive at fiskerne kan fiske i de 
omkringliggende områder, uden at undersøge de faktiske forhold.  
Det er i processen heller ikke blevet afklare, hvor mange bundgarn der er placeret i de nye foreslående 
områder til fredning, hvilket er under al kritik. De bundgarn der omfattes af fredningszoner for havørred, 
skal kunne foresætte deres fiskeri evt. med påmonteret spærregarn.    
 
Fredningsbæltet der ønskes indført for Præstø fjord bygger overhoved ikke på noget som helst 
videnskabeligt. Her ønsker styrelsen at begrænse et meget lille fiskeri. Lille for erhvervet samlet set men 
ikke lille for de enkelte fiskere der anvender områderne. 
 
For indgangen til Stege nor har erhvervet og fritidsfiskerne af flere omgange foreslået fredning af havne 
området uden at dette er medtaget. Her er en af de største flaskehalse for især gedderne i området men af 
en eller anden grund, bliver der ikke lyttet til vores ellers gode argumenter. Se evt. sidste høringssvar samt 
høringssvar fra 2. marts 2015 sags. Nr. 14-7000-000083. ”Det anbefales i stedet at gennemfører fredningen 
i flaskehalsområdet af havnen mellem linjer mellem 54´59,07N-012´16´72Ø og til 54´59,02N-012´16,63Ø og 
derefter ind til linjen mellem positionerne 54¨58,87N-012´17,11Ø og til 54´58,83N-012´17,07Ø. Der 
videnskabeligt vil give mest mening. Alt fiskeri forbydes i dette område af havnen.” 
 
Herunder et eksempel fra et medlem på det dårlige stykke arbejde der ønskes gennemført og som regulere 
bierhverv og erhvervsfiskere på grundlag af et ikke eksisterende videnskabeligt grundlag!  
 
Det er her i paragraf 19. 
Her må jeg efter udkastet, kun fiske med 3 garn af gangen, jeg fik jo tilladelse til 30. Der står intet 
om, at erhverv og bierhverv er undtaget, så jeg må fra 1.april, hvis dette bliver en realitet ikke 
sætte mere en 3 skrubbe garn af gangen, i mit område, nu skal jeg så til at sejle meget længere 
væk. Jeg må ikke fiske ål og nu heller ikke andet end med 3 garn. Jeg ved det er små ting i forhold 
til alt andet, men det er sgu frustrerende.  
Jeg må heller ikke som bierhverv fange flere ørreder end 3 om dagen. 
 
Da jeg var med til at lave aftalen, bad jeg specifikt om at erhverv og bierhverv blev holdt uden for. 
 
Formuleringen mener jeg også er forkert i stk. 2 da aftalen lød på, at begrænsningen kun skulle 
gælde garn imellem 90 mm. Helmaske og 130 mm. Helmaske. Jeg forstår formuleringen at 
begrænsningen gælder garn mindre en 90 mm. Og større end 130 mm. 
 



§ 19. I Roskilde Fjord i området syd for Eskils Ø, jf. bilag 14, afgrænset af linjerne (55° 44.075’ N, 
12° 3.905’ Ø, 55° 44.073’ N,  
12° 4.069’ Ø og 55° 44.627’ N, 12° 4.781’ Ø, 55° 44.714’ N, 12° 5.661’ Ø) gælder følgende regler: 
1) Der må højst hjemtages 3 ørred (Salmo trutta) pr. person pr. dag. 
2) Der må højst anvendes 3 nedgarn med en samlet garnlængde på 135 m. Nedgarnene må ikke 
have en dybde af over  
1,5 m. Maskemålet må højst være 90 mm (helmaske) eller mindst 130 mm (helmaske). 
3) Uanset nr. 2. skal anvendelse af nedgarn med maskemål på mindst 130 mm (helmaske) være 
bundsatte. 
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