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Vedr. sagsnr. 2019-12913. FSK-POs bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om 

fredningsbælter omkring Sjælland, Lolland Falster og Møn. 

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri PO, FSK-PO, er en fiskeriforening for kystfiskere, der fisker med 

skånsomme redskaber som garn, kroge, ankret snurrevod og tejner.  

Fiskeri med skånsomme redskaber er et fiskeri der bakkes op af både regering og Folketing, der ønsker at 

styrke kystfiskeriet, dette ses blandt andet med den nye kystfiskerordning1.   

Vores medlemmer fisker tæt på kysten, og vi har en række medlemmer, der desværre vil opleve, at deres 

fiskeri blive begrænset i et stort omfang, hvis bekendtgørelsen ikke ændres for disse områder.  

Fiskerne fanger meget små mængder af ørreder og aborre, som der også fremgår herunder, og vi foreslår 

derfor følgende: 

UDKAST Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland 

§ 19. Roskilde fjord 

Formålet med fredningerne og begrænsninger er at beskytte havørreder. Det erhvervsmæssige fiskeri i 

Roskilde fjord har meget begrænsede fangster af ørreder, og derfor foreslår FSK-PO følgende ændringer til 

udkastet.  

- De foreslåede begrænsninger på 3 garn fjernes, og deraf må teksten i § 19 stk. 2 ”der må højest 

anvendes 3 nedgarn med en samlet garnlængde på 135 m”, slettes.  

 

- Det bør fremgå af bekendtgørelsen at garn med maskestørrelser på 130 mm skal være lovlige, da det 

er den maskestørrelse man bruger til fiskeri efter fladfisk.  

 

- At det gøres muligt at fiske med nedgarn, der er højere end 1,5 meter, idet der til fiskeri efter makrel 

og sild til tider nødvendigt at garnene er højere end de foreslåede 1,5 meter. 

FSK-PO har et medlem i området, der for to år siden har fået tildelt en bi-erhvervsfiskerlicens. Dette medlem 

fisker i Roskilde fjord efter makrel, sild, ål og skrubber. Der fiskes med 30 garn af gangen. Der fanges stor set 

ikke ørreder i fiskernes fiskeri. De foreslåede begrænsninger vil begrænse den pågældende fiskers fiskeri 

                                                           
1 Pressemeddelelse: ” Skånsomt kystfiskeri styrkes i ny politisk aftale”. MFVM, 12. november 2019.  

 



betydeligt, med en nedgang i sit makrelfiskeri på op imod 50 %, og nedgang i fangst på skrubber op imod 25 

%. Så vi henstiller til at de ovenstående begrænsningen fjernes. 

UDKAST Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, Falster og Møn 

§2. Fribrødre Å og Gundslev Å 

Det fremgår at ved Fribrødre Å og Gundslev Å, fastsættes der helårlige fredningsbælter, der omfatter 

vandområdet inden for en afstand af 500 m fra udløbet. Dette er ikke markeret med rødt, selvom det fremgår 

af høringsbrevet at ændringer fremgår med rød markering. Den nuværende fredning gælder kun 300 meter 

fra udløbet af de nævnte åer (jf. §1, i BEK nr 530 af 29/08/1988). FSK-PO har medlemmer hvis fiskeri vil blive 

negativt påvirket af en udvidelse af den nuværende fredning, idet en del af deres fiskeredskaber sættes i den 

foreslåede udvidelse. Vi henstiller til at den foreslåede udvidelse slettes af udkastet og de nuværende 

fredningsbælter på 300 meter bibeholdes.  

§10. Bogø dæmningen  

Her fremgår det at fiskeri ikke må udøves indenfor det helårlige fredningsbælte omkring Bogø-dæmningen. 

FSK-PO har medlemmer, der fisker med bundgarn og ruser i dette område. Fiskeriet i dette område udgør en 

betydelig del af fiskernes fiskeri efter ål, og en lukning vil have store økonomiske konsekvenser for de berørte 

erhvervsfiskere.  Der er tale om en fiskeplads der har fungeret som en af de bedste ”åle-pladser” i mange år. 

Der fiskes efter ål, og fangst af aborre og ørred er minimal, (en ørred og maksimalt 10 aborre om året) i 

området. Vi henstiller til at erhvervsfiskeri ikke omfattes af fredningen.  

Ved de foreslåede fredninger ved Bogødæmningen, Fribrødre Å og Gundslev Å vil de to erhvervsfiskere 

miste en betydelig del af deres indkomst grundet en formodet nedgang i landinger på omkring 15 %.  

 

 

Det fremgår af den erhvervsøkonomiske analyse at "De foreslåede begrænsninger i fjordområderne, har en 

betydning for de lokale bierhverv-og erhvervsfiskere i områderne. Fiskerikontoret vurderer, at antallet af 

bierhvervs-og erhvervsfiskere som berøres af de foreslåede ændringer, er yderst minimalt. De berørte fiskere 

vil stadig have mulighed for at udøve deres fiskeri i kort afstand derfra". 

Dette er FSK-PO ikke enig i. Kystfiskeriet er jo netop kendetegnet  

ved at være meget stedbundet. Fiskepladser er noget der findes og bruges igennem mange år, og hvor nye 

pladser og gode områder kan tage lang tid at finde. For bierhversfiskere er det ofte ikke muligt ”bare” at tage 

til en anden fjord eller et andet område, i det bi-erhvervsfiskeren j har et andet erhverv ved siden af sit fiskeri.  

 

Med venlig hilsen  

 

Hanne Lyng Winter, biolog og politisk rådgiver i FSK-PO  

E-mail: hanne.lyng.winter@gmail.com, tlf.: 2810 9059 
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