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Jeg har med interesse læst udkast til bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland m.v. 
Jeg bakker op om ønsket om at styrke det rekreative fiskeri i Roskilde Fjord og Isefjorden. Bekendtgørelsen 
indeholder flere gode forslag om begrænsning af hjemtagning af fisk (bag limit) og udvidede fredninger ved 
forskellige åer.  
  
På trods af de generelt gode forslag i bekendtgørelsen er det dog min forhåbning, at ministeriet vil 
genoverveje den meget restriktive begrænsning ved Lejre Vig i Roskilde Fjord. Med den nye fredning ved 
Lejre Å/Gevninge Å (jf. §2) samt udvidelsen af fredningsbæltet ved Helligrenden til 1000 meter fra 16. 
september til og med 15. marts (jf. §11 stk.2), bliver mulighed for fiskeri med stang i Lejre Vig meget 
begrænset. Dette er ærgerligt, da der er gode muligheder for lystfiskeri i Lejre Vig. Samtidig er det indtrykket 
fra os, der fisker meget i Lejre Vig, at langt hovedparten af de havørreder, der fanges her, er sølvblanke fisk, 
der ikke er i gydedragt, og som er over mindstemålet på 40 cm.  
  
Derfor kan et af følgende forslag bidrage til balancen mellem på den ene side at styrke bestanden af 
havørreder i Roskilde Fjord, og på den anden side bibeholde muligheden for fiskeri i Lejre Vig. Foreslagene 
omhandler udelukkende den udvidede fredningszone ved Helligrenden, da jeg bakker op om den nye 
fredningszone ved Lejre Å/Gevninge Å idet jeg formoder, at der findes dokumentation for, at der er opgang 
af gydefisk i denne å. 
  

        Forslag 1: ministeriet fjerner stk. 2. i §11 ”I perioden fra den 16. september til og med den 15. 
marts er det i stk. 1 nævnte fredningsbælte udvidet til 1000 m, jf. bilag 8.”. Dermed vil fiskeri i den 
nedre del af Lejre Vig stadig være muligt, samtidig med at Helligrenden forsat vil være omfattet af 
500 meter fredningszone.  

  
        Forslag 2: ministeriet forkorter den udvidede fredningsperiode ved Helligrenden – fx fra 16. 
september til og med 15. januar. Med dette forslag, vil opgangen af gydemodne havørreder forsat 
være beskyttet, men vinterfiskeri i bunden af Lejre Vig vil være muligt. Den 15. januar følger 
fredningen af farvede havørreder.  

  
        Forslag 3: ministeriet benytter samme formulering i §11 stk. 3, som i §6 stk. 2 (der omhandler 
Vellerup Vig i Isefjorden): ”Uanset stk. 2 er det tilladt at fiske med stang og ruseredskaber”. På den 
måde vil Helligrenden være omfattet af samme fredningsregler som Vellerup Vig, hvilket vil 
muliggøre fiskeri med stang i den sydlige del af Lejre Vig. Det synes at være en logisk slutning, at 
disse to åer, er omfattet af samme regler. 

  
Jeg står naturligvis til rådighed, hvis ministeriet ønsker at få uddybet forslagene.  
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