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Høringsvar til Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring 

Sjælland. 

Dansk Amatørfiskerforening (DAFF) takker for tilsendte forslag. 

DAFF er som udgangspunkt positiv overfor tiltag, der har til formål at fremme vore fiskebestande, herunder også 

eventuelle begrænsninger i udøvelse af fiskeriet, i det omfang der foreligger dokumentation for at en given bestand er 

truet af netop fiskeri.  

Indledningsvist vil DAFF gerne takke for en god proces omkring tilblivelsen af bekendtgørelsen. Derfor har DAFF også 

kun få bemærkninger til udkastet til bekendtgørelsen. 

Ad § 4: 

DAFF er fortsat af den opfattelse at Hørby Sørende 03-36, Svinninge Audebo kanalen 03-37, Sidinge Fjords nordkanal 

03-40 ikke har nogen naturlig ørredbestand og derfor ikke bør pålægges fredningsbælter. Vi har tidligere efterlyst 

dokumentation for såfremt det modsatte er tilfældet. En sådan dokumentation er ikke modtaget. 

Ad § 5: 

Der er i de senere års sket en stor fremgang i markrelbestanden. Derfor bør §5 stk. 4 bør ændres således at silde- og 

markrelgarn er tilladt med maskemål op til 70 mm helmaske. 

 

Ad § 16 stk. 1 

DAFF ønsker at det tillades at fiske med rejeruser med spærrenet i det i stk.1 nævnte område, idet der foregår et 

givtigt rejefiskeri her. 

Ad § 16 stk. 2 

DAFF går ud fra, at der er tale om en forglemmelse, når der ikke tillades rusefiskeri i det i stk. 2 nævnte område og 

ønsker at dette tilføjes 

Vedr. sydlige del af Roskilde Fjord har DAFF deltaget i en arbejdsgruppe om bekendtgørelsens bestemmelser for 

området. Arbejdsgruppen har indsendt et høringssvar som DAFF står fuldt og helt bag sammen med Danmarks 

Sportsfiskerforbund og Fishing Zealand. Høringsvaret vedlægges for en sikkerheds skyld som bilag til dette 

høringssvar. 

m.v.h. 
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