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Ang. høring om udkast til bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland samt 

bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland,Falster og Møn 

Køge Sportsfiskerforenings vandplejeudvalg har følgende bemærkninger: 

 

Der udføres hvert år et stort frivilligt arbejde for at genskabe gydehabitater for havørreden i Køge å. 

Herudover hjælpes bestanden også ved hjælp af udsætninger fra egen avl jf. DTU Aquas udsætningsplaner.  

 

Mange af foreningens medlemmer har haft - og har til stadighed - deres gang ved havneområdet de sidste 

40 år og har derfor en dyb lokal viden om forholdene i havneområdet. Yderligere råder foreningens 

vandplejeudvalg også over flere biologer, hvilket sikrer den faglige forankring i høringssvaret. 

 

De væsentlige årsager til høringssvaret er: 

 Vandområdet på begge sider af de nye gennemløb i sydmolen er en stor flaskehals 

 Vandområdet fra broen ved Carlsensvej til cirka 150 meter øst for gennemløbet i sydmolen er en 

stor flaskehals for både havørreder og aborre 

 For at begrænse udtaget af de pressede bestande af hhv. havørred og aborre er det strengt 

nødvendigt med fiskeribegrænsning i hele havneområdet, når der samtidig tillades rekreativt fiskeri 

i visse områder 

 Vandområdet fra broen ved Toldbodvej til broen ved Carlsensvej er ikke en flaskehals, da 

vanddybden er væsentlig lavere end på ydersiden af broen ved Carlsensvej. Fiskene opholder sig i 

dette vandområde i langt mindre grad og i væsentlig kortere perioder 

På baggrund af ovenstående vil forslaget nedenfor være det bedste forslag til et kompromis for 

fiskebestandene i Køge å, der samtidig er mindst resursekrævende at administrere for fiskerikontrollen og 

til stadighed giver gode muligheder for det rekreative fiskeri. 

Anbefaling til ændring af lovtekst: 

§ 12. Ved Køge Å/Køge Havn (vandløbsnr. 05-08), er der fastsat følgende helårlige fredningsbælter,jf. bilag 

9: 

1) vandområdet fra broen på Carlsensvej til øst for gennemløbet, afgrænset ved linjen fra 55°27.279'N, 

12°11.923'E til 55°27.223'N, 12°12.195'E 

2) 100 meter på ydersiden af gennemløbet(55° 27.186’ N, 12° 12.038’ Ø)i den sydlige mole. 

 

Stk. 2. I vandområdet øst for Toldbodvej og til en linje ved indsejlingen til Køge Havn(55°27.490'N, 

12°12.702'E og 55°27.423'N, 12°12.670'E), må der højst hjemtages 1 ørred (Salmo trutta) og 3 aborre 

(Perca fluviatilis) pr. person pr. dag 

 



 

 

Anbefaling til ændring af bilag 9 til følgende: 

 

 Fredningsbælter, jf. § 12, stk. 1 

 Fiskeribegrænsning, jf. § 12, stk. 2 dog uagtet stk. 1 

 Fiskeribegrænsning, jf. § 12, stk. 2 

 

 

Foreningens vandplejeudvalg står selvfølgelig til rådighed for uddybende eller afklarende spørgsmål. 

 

Venlig hilsen, 

Køge Sportsfiskerforening, Vandplejeudvalget 

E-mail: Kasserer.ksf@gmail.com 

 


