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Notat om høring over udkast til bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter 
omkring Sjælland, samt udkast til bekendtgørelse om fiskeri og 
fredningsbælter omkring Lolland, Falster og Møn 
 

 

 

Udkast til hhv. bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland og bekendtgørelse om 

fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, Falster og Møn har været i offentlig høring i perioden 6. 

december 2019 til 30. januar 2020. Miljø- og Fødevareministeriet har modtaget høringssvar fra: 

 

 Sydsjællands Ørredfond  

 Ishøj Sportsfiskerklub 

 Peter Henriksen (på vegne af arbejdsgruppen for Roskilde Fjord) 

 Fritidsfiskerne Sydsjælland 

 Lolland Kommune 

 Køge Kommune 

 Lejre Kommune 

 Guldborgsund Kommune 

 Gribskov Kommune 

 Solrød Kommune 

 Næstved Kommune 

 Østmøns Naturforening 

 Audebo Bådelaug 

 Tuse Å´s Ørredsammenslutning 

 Danmarks Sportsfiskerforbund 

 Danmarks Fiskeriforening PO (i samarbejde med Fritidsfiskerne) 

 Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri 

 Køge Sportsfiskerforening 

 Morten Autrup 

 Jørn Guldager 

 Carlo Hansen 

 Jannik Egelund 

 Gert Justesen 

 Lasse Jørgensen 

 Dansk Amatørfiskerforening 

 Kaspar Wendelin 

 

I det følgende gennemgås de indkomne høringssvar. Miljø- og Fødevareministeriets (MFVM) 

bemærkninger er anført i kursiv. Høringssvarene er kun gennemgået i hovedtræk. For detaljerede 

oplysninger om de enkelte høringssvar henvises til høringsportalen (www.hoeringsportalen.dk). 

 

MFVM bemærker, at der siden høringen er indskrevet krav om anvendelse af spærrenet eller stopnet i 

visse områder. Dette krav træder dog først i kraft pr. 1. januar 2021. Desuden er tilføjet to helårlige 

http://www.hoeringsportalen.dk/
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fredningsbælter på Sjælland; Pandehave Å og Solrød Bæk. For fiskeriet i havneområdet i Stege Nor vil 

lystfiskeri kun være tilladt i en begrænset periode med fangstbegrænsning i området. 

 

Sydsjællands Ørredfond foreslår, at Kyllebækken tilføjes de helårlige fredningsbælter, da der 

sandsynligvis forekommer aborregydning i bækken. Endvidere bør Krusebæk tilføjes de halvårlige 

fredningsbælter, som følge af gennemført restaureringsprojekt. Der ønskes indført fangstbegrænsning 

i hele det gamle Suså-udløb, samt at den foreslåede fredning omfatter hele udløbstrækningen. 

Endvidere ønskes der samme fangstbegrænsning indført i Næstved Kanal, samt fra Næstved Havn og 

mod Kranøen. Der efterspørges forbud mod nedgarnsfiskeri i Krageholm Strøm, af hensyn til 

ørredbestanden i Fladsåen. Derudover foreslås en omformulering af definitionen af Krageholm Strøm. 

For Præstø Fjord ønskes indført samme regler som for Krageholm Strøm. 

 

Hertil bemærker MFVM, at DTU Aqua har oplyst, at der ikke er biologisk grundlag for at tilføje 

fredningsbælter til de foreslåede vandløb; Kyllesbækken rummer ikke en naturlig ørredbestand, og 

anvendes alene til mundingsudsætning af fisk, som skal indgå i fiskeriet. Krusebækken blev ved 

besigtigelse i september 2019 fundet udtørret. 

Fredningen af hele det gamle Suså-udløb imødekommes. Tilsvarende imødekommes indførsel af 

fangstbegrænsningen, således at denne gælder i hele fjorden og kanalerne mv. 

Vedr. Krageholm Strøm vurderer MFVM, at der allerede er foreslået restriktioner, som skal have 

mulighed for at virke. Vedr. definering af Krageholm Strøm har MFVM besluttet lig andre 

bekendtgørelser at gå bort fra stedkendingspunkter og i stedet angive præcise koordinater for 

områdeafgrænsningerne. 

MFVM imødekommer, efter dialog med DTU Aqua, at der indføres en fangstbegrænsning i hele 

Præstø Fjord på hhv. 1 ørred og 3 aborre pr. person pr. dag, undtaget for erhvervs- og 

bierhvervsfiskere. Endvidere indføres af hensyn til ørredbestanden i fjorden krav om, at 

maskestørrelsen i nedgarn skal være under 90 mm eller over 130 mm (helmaske). 

 

Ishøj Sportsfiskerklub foreslår, at det foreslåede fredningsbælte ved Ishøj Havn tilpasses. Der 

foreslås en justering på indersiden af sluseporten ved St. Vejleå’s udløb, fra 30 meter til 10 meter, af 

hensyn til de gangbesværede lokale fiskere.  

 

Hertil bemærker MFVM, at ønsket om tilpasning af fredningsbæltet imødekommes, dels af hensyn til 

de lokale fiskeriaktiviteter men også, da området ikke er opholdssted for områdets fisk. 

 

Peter Henriksen (på vegne af arbejdsgruppen for Roskilde Fjord) bemærker, at der ikke bør 

være et krav om maksimalt 3 nedgarn i Roskilde Fjord. Denne begrænsning bør undtages for områdets 

erhvervsfiskeri. Det bør endvidere tydeliggøres, at garn på 130 mm i Roskilde Fjord er lovlige at 

anvende, da det er den almindelige garnstørrelse for fladfiskegarn. Der ønskes desuden, at den 

foreslåede begrænsning på højden af nedgarn på 1,5 meter fjernes, da garn som anvendes i silde- og 

makrelfiskeriet i området oftest er højere. Hvad angår fiskeri med ruser i nogle af de udvidede 

fredningsbælter, ønskes en omformulering, således, at det ikke tillades at anvende torske-/ørredruser, 

men kun ruser til fiskeri efter ål og rejer. 

 

Hertil bemærker MFVM, at erhvervsfiskeriet i fjorden ikke skal underlægges de foreslåede 

garnbegrænsninger, dette har været en fejl fra ministeriets side og bekendtgørelsen tilpasses dertil. 

Endvidere tilpasses teksten vedr. maskemål. 

DTU Aqua har oplyst, at ønsket om at fjerne krav om max. 1,5 meter højde på nedgarn i fjorden ikke 

vil have en større betydning for fiskene i området. MFVM imødekommer på den baggrund ønsket, og 

fjerner højden fra bekendtgørelsesteksten. MFVM har desuden præciseret teksten vedrørende 

rusefiskeriet i de nævnte fredningsbælter. 
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Fritidsfiskerne Sydsjælland bemærker, at de foreslåede garnbegrænsninger i Krageholm Strøm vil 

være urimeligt hårde for områdets fritidsfiskere, da de i forvejen er underlagt garnrestriktioner. 

Foreningen udtrykker bekymring for det sociale miljø og fællesskabet i de små havne, samt turismen i 

lokalområdet. Foreningen foreslår dels en længere fredningstid af den farvede ørred til 1. marts, 

mindstemål for aborre på 25 cm, bibeholdelse af mindstemål på ørred og en ny fredning ved Chr. 

Sørens Havn i første kvartal. 

 

Hertil bemærker MFVM, at de foreslåede garnbegrænsninger i Krageholm Strøm fastholdes, i det 

der er tale om begrænsninger, som skal forbedre forholdene for områdets trængte fiskebestande. Der 

er taget udgangspunkt i både biologisk rådgivning fra DTU Aqua, samt bemærkninger fra den 

lokale kommune.   

Forslaget om længere fredningstid for ørred adresseres ikke i bekendtgørelserne om 

fredningsbælter, tilsvarende for mindstemålene af aborre og ørred, men vil blive drøftet i forbindelse 

med revision af det generelle, landsdækkende regelsæt for rekreativt fiskeri i 2020 med 

dialogbaseret inddragelse af alle relevante interessenter. Vedrørende forslaget om ny fredning ved 

Chr. Sørens Havn har MFVM ikke fundet biologisk grundlag for at indføre en særfredning i området.  

 

Lolland Kommune bemærker, at det foreslåede fredningsbælte ved Nakskov Indrefjord bør udvides 

til minimum 200 meter af havneløbet på ydersiden af Nybroslusen. 

 

Hertil bemærker MFVM, at ønsket om udvidelsen imødekommes, af hensyn til beskyttelse af 

områdets aborrebestand. 

 

Køge Kommune bemærker, at kommunen tilslutter sig høringssvaret fra Køge Sportsfiskerforening 

(se senere), derudover ønskes yderligere, at der indføres begrænsning af ruseredskaber inden for 100 

meter til ydersiden af sydmolen. 

 

Hertil bemærker MFVM, at kommunens ønske delvist efterkommes. MFVM vurderer, at der med 

krav om anvendelse af spærrenet eller stopriset i redskaberne i omtalte områder er taget hensyn til 

områdets aborrer. Der tillades således stadig, at der udøves fiskeri med ruseredskaber i området. 

 

Lejre Kommune bemærker, at de foreslåede regler i Roskilde Fjord er for restriktive ift. områdets 

erhvervs- og bierhvervsfiskere. Kommunen opfordrer til, at bestemmelserne lempes for disse fiskere. 

 

Se ovenstående bemærkninger til høringssvar fra Peter Henriksen. 

 

Guldborgsund Kommune bemærker, at der er placeret bundgarn i nærheden af Flintinge Å´s 

udløb, som potentielt kan opfiske mange fisk i området. Endvidere er der observeret odder på Lolland 

og Falster, hvis tilstedeværelse bør sikres. 

 

Hertil bemærker MFVM, at eftersom der er fastlagt et særligt helårligt fredningsbælte ved Flintinge 

Å, vil bundgarnsfiskeriet underlægges restriktioner, se nedenstående bemærkninger til høringssvar 

fra Carlo Hansen. 

Af hensyn til odderne i området, indføres der krav om anvendelse af spærrenet eller stoprist i 

ruseredskaber i området. 

 

Gribskov Kommune foreslår, at Pandehave Å tilføjes med et halvårligt fredningsbælte, da der er 

konstateret ørredyngel i åen. 
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Hertil bemærker MFVM, at DTU Aqua har oplyst, at flere forhold er forbedret i vandløbet siden 

sidste besigtigelse, hvorfor det biologisk set vil give mening af indføre en fredning. MFVM vurderer 

på den baggrund, at der er grundlag for at fastlægge et 500 meter halvårligt fredningsbælte og 

imødekommer ønsket. 

 

Solrød Kommune bemærker, at Solrød Bæk bør indgå med et halv- eller helårligt fredningsbælte, på 

baggrund af resultater fra fiskeundersøgelser foretaget i efteråret 2019. 

 

Hertil bemærker MFVM, at DTU Aqua har oplyst, at der ved besigtigelse af vandløbet i august 2019 

næsten ingen vand var. Dog bemærker kommunen (og NIRAS), at der er dokumenteret gydende 

havørreder i de sidste tre år, samt at der er sket flere forbedringer af forholdene. MFVM vurderer på 

den baggrund, at der er grundlag for at fastlægge et 500 meter halvårligt fredningsbælte og 

imødekommer ønsket. 

 

Næstved Kommune bemærker, at der er foreslået en garnhøjde på max. 150 cm i Karrebæk og 

Dybsø Fjorde, kommunen foreslår, at dette ændres til 120 cm, idet området er forholdsvist lavvandet 

og 150 cm garnhøjde vil kunne spærre helt for fiskenes passagemuligheder. Der foreslås endvidere en 

harmonisering af maskestørrelser for de to fjordsystemer. Den foreslåede fangstbegrænsning bør også 

omfatte det østlige vendebassin samt havnekanalen, hvor der forekommer et stort lystfiskeri. 

Kommunen opfordrer til indføring af nye fredningstider for aborre og et forbud mod stang- og 

garnfiskeri i samme periode – et ønske som tidligere er fremført over for MFVM.  

 

Hertil bemærker MFVM, at DTU Aqua har anbefalet, at standardmål for højde af nedgarn er 150 cm 

og at dette bør fastholdes. MFVM ønsker på den baggrund også, at regler harmoniseres, så den 

foreslåede garnhøjde bibeholdes i bekendtgørelsen. Vedrørende ønsket om harmonisering af 

maskestørrelseskrav imødekommer MFVM ønsket. Ønsket om indførsel af fangstbegrænsning i 

østlige vendebassin og havnekanal imødekommes. Forslaget om ændring af fredningstid mv. 

vurderer MFVM ikke kan imødekommes for nuværende henset til, at de allerede foreslåede 

restriktioner i havneområdet bør have mulighed for at virke. De nye restriktioner anses for at være 

en betydelig opstramning af de nuværende forhold. 

 

Østmøns Naturforening har en række generelle betragtninger ift. datagrundlag og 

fiskebestandenes udvikling. Foreningen ser gerne, at der omkring hele Møn og Sydsjælland indføres 

fangstbegrænsning på 2 havørred og 3 aborre pr. person pr. dag. Evt. indførsel af særskilt fiskekort til 

at fiske i området. Vedr. Stege Bugt og Nor mener foreningen, at det vil være skadeligt for områdets 

geddebestand, hvis lystfiskeri tillades i havneområdet. Endvidere efterlyses en præcisering af, at 

fredningsbælterne også omfatter catch and release. 

 

Hertil bemærker MFVM, at de generelle forslag, vil blive drøftet i forbindelse med revision af det 

generelle, landsdækkende regelsæt for rekreativt fiskeri i 2020 med dialogbaseret inddragelse af alle 

relevante interessenter. De generelle forslag adresseres derfor ikke i nærværende bekendtgørelser. 

Flere interessenter har ønsket, at havneområdet i Stege friholdes for lystfiskeri af hensyn til 

områdets geddebestand. MFVM har været i dialog med DTU Aqua omkring dette og foreslår, at det 

ikke tillades at fiske målrettet efter gedder i havneområdet/udløbet af Stege Nor. For Stege Bugt og 

Nor har MFVM foreslået et kompromis for interessenterne i området, hvor det i havneområdet kun 

tillades at udøve lystfiskeri med stang fra land i perioden 1. juni-28/29. februar. Samtidigt indføres 

en fangstbegrænsning for aborre i samme periode. 

 

Audebo Bådelaug bemærker, at Svinninge/Audebo kanalen ikke er egnet som ørredvand af en 

række årsager som gennemgås. Bådelauget mener, at den nuværende lovgivning for området er 
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tilstrækkelig. Vedr. Hørby Sørende menes det ikke, at der er grundlag for at etablere et fredningsbælte 

pga. vandløbets begrænsede størrelse. 

 

Hertil bemærker MFVM, at DTU Aqua har oplyst, at der er konstateret naturlig ørredyngel i begge 

vandløb, hvorfor MFVM vurderer, at begge fredningsbælter opretholdes. 

 

Tuse Å´s Ørredsammenslutning har bemærkninger til reguleringen af fiskeriet i Holbæk Fjord, 

som i høringsudkastet er lempet ift. nu at tillade lystfiskeri. Sammenslutningen anmoder om, at det 

udvidede fredningsbælte fastholdes i Holbæk inderfjord, da undersøgelser tyder på at den lokale 

ørredbestand er mindre end tidligere. Endvidere opfordres til, at der indføres en særskilt fredningstid i 

perioden 1. marts-15. maj, hvor det ikke er tilladt at fiske med reje- og åleruser i området af hensyn til 

smoltudtræk og mindre opholdstid på lavt vand. 

 

Hertil bemærker MFVM, at lystfiskeri fejlagtigt fremgår at være tilladt i fredningsbæltet ved Tuse Å, 

teksten er blevet tilpasset, så det ikke tillades. Vedrørende forslag om forbud mod reje- og åleruser i 

en periode, har DTU Aqua oplyst, at der ikke foreligger dokumentation for at smoltudtrækket 

hindres ift. mange redskaber. MFVM vurderer på den baggrund, at der for nuværende ikke er 

biologisk belæg for at indføre yderligere restriktioner for fiskeriet i området. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår en række generelle regler for det rekreative fiskeri, bl.a. 

generel fangstbegrænsning og mere restriktiv tilgang i fjordområder, begrænsning af hjemtagning af 

enkelte arter, begrænset fredning af brakvandsaborre og farvede havørred samt forbud mod 

anvendelse af ørredgarn i havørredens fredningsperiode. Specifikt til bekendtgørelserne foreslås 

etablering af fredningsbælter ved flg. vandløb: Solrød Bæk, Spangsbækken, Krusebækken og 

Kyllebækken. Endvidere foreslås en regulering af garnfiskeriet i Faxe Bugt, hvor der ikke må fiskes 

med garn tættere end 300 meter fra kysten. Fiskeri med ruseredskaber i Holbæk Fjord bør forbydes i 

perioden 1. marts-15. maj, hvor der er risiko for smolttab i det omfattende rejefiskeri, som foregår. 

Forbundet ønsker fangstbegrænsning på 2 ørreder pr. person pr. dag i Holbæk Fjord og Isefjorden. 

Endvidere bør der indføres forbud mod andre garn end bundsatte i Lammefjord og Siddinge Fjord. I 

Præstø Fjord bør der indføres fangstbegrænsning på 1 ørred og 3 aborre pr. person pr. dag. Forbundet 

bemærker, at bekendtgørelsesudkastet lægger op til restriktioner i antallet af garn i Roskilde Fjord 

(som ikke fremgår af aftalen i arbejdsgruppen for Roskilde Fjord), foruden en daglig 

fangstbegrænsning. Forbundet foreslår en yderligere restriktion for bundgarn på 500 meter på 

ydersiden af det udvidede fredningsbælte i Faxe Bugt. Endvidere bør indføres en fangstbegrænsning i 

hele området i hele Stege Bugt og Nor på 3 brakvandsaborre pr. person pr. dag. 

 

Hertil bemærker MFVM, at flere af forslagene betragtes som generelle forslag, hvilke vil blive drøftet 

i forbindelse med revision af det generelle, landsdækkende regelsæt for rekreativt fiskeri i 2020 med 

dialogbaseret inddragelse af alle relevante interessenter. De generelle forslag imødekommes derfor 

ikke i nærværende bekendtgørelser.  

Vedrørende forslag til nye fredningsbælter, medtages Solrød Bæk (se tidligere bemærkninger til 

høringssvar fra Solrød Kommune), Kyllesbæk medtages ikke (se tidligere bemærkninger til 

høringssvar fra Sydsjællands Ørredfond). DTU Aqua har oplyst, at Spangsbæk og Krusebækken ved 

seneste besigtigelse i september 2019 er fundet ørredtomme, på den baggrund vurderer MFVM, at 

der ikke er biologisk belæg for at etablere fredningsbælter ved disse vandløb. 

Den foreslåede garnfri zone i Faxe Bugt, finder MFVM, at der ikke er biologiske argumenter for at 

indføre og forslaget kan derfor ikke imødekommes. 
For Stege Bugt og Nor har MFVM foreslået et kompromis for interessenterne i området, hvor det i 
havneområdet kun tillades at udøve lystfiskeri med stang fra land i perioden 1. juni-28/29. februar. 
Samtidigt indføres en fangstbegrænsning for aborre i samme periode. 
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Danmarks Fiskeriforening PO (i samarbejde med Fritidsfiskerne) bemærker, at enhver 

regulering af erhverv- og bierhvervsfiskeri bør ske på baggrund af videnskabelig rådgivning, og 

henviser i øvrigt til tidligere fremsendte bemærkninger, som foreningen ikke mener er blevet 

imødekommet. Det kritiseres, at MFVM i processen med udarbejdelse af regelsættet ikke har 

undersøgt omfanget af eksisterende bundgarnsfiskeri i de områder, hvor der indføres nye fredninger. 

De bundgarn, der omfattes af de nye regler, bør have lov at forsætte deres fiskeri, evt. med påmonteret 

spærregarn. Foreningen fastholder, at alt fiskeri i havneområdet ved Stege Nor bør forbydes, da 

havneområdet er en flaskehals for gedderne i området. Det bemærkes, at der er lagt op til en yderst 

restriktiv begrænsning af garnfiskeriet i Roskilde Fjord, som vil være ødelæggende for de aktuelle 

fiskerierhverv i området. Endvidere er det foreslåede maskemål ikke i overensstemmelse med den 

aftale, som arbejdsgruppen for Roskilde Fjord blev enige om. 

 

Hertil bemærker MFVM, at de foreslåede nye regler som udgangspunkt er baseret på videnskabelig 

rådgivning fra DTU Aqua. Der er i enkelte tilfælde særskilte ønsker fra kommuner og foreninger i 

fællesskab, som har bevirket, at der indføres fredninger af hensyn til beskyttelse af de pågældende 

områders fiskebestande. Det skal bemærkes, at MFVM har kendskab til alle de erhvervs- og 

bierhvervsfiskere som vil blive berørt af de nye fredninger. MFVM har imødekommet de fleste af 

disse fiskeres ønsker uden at gå på kompromis med beskyttelsesbehovet i forhold til områdernes 

fiskebestande. I flere områder er der desuden indført krav om montering af spærrenet eller stoprist. 

For Stege Bugt og Nor har MFVM foreslået et kompromis for interessenterne i området, hvor det i 

havneområdet kun tillades at udøve lystfiskeri med stang fra land i perioden 1. juni-28/29. februar. 

Samtidigt indføres en fangstbegrænsning for aborre i samme periode. 

Hvad angår erhvervsfiskeriet i Roskilde Fjord, vil dette ikke blive underlagt de foreslåede 

garnbegrænsninger og bekendtgørelsen er blevet tilpasset dertil. Endvidere tilpasses teksten vedr. 

maskemål. 

 

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri foreslår, at de foreslåede garnbegrænsninger i Roskilde 

fjord fjernes, og at det lovgøres at anvende garn med 130 mm maskestørrelse. Endvidere bør en 

garnhøjde større en 150 cm tillades af hensyn til områdets silde- og makrelfiskeri. Foreningen 

bemærker, at de foreslåede udvidelser af fredningsbælterne ved Fribrødre Å og Gundslev å fjernes af 

hensyn til områdernes eksisterende fiskeriaktiviteter. Endvidere foreslås, at den foreslåede fredning 

ved Bogø-dæmningen undtages for områdets vigtige erhvervsfiskeri. Foreningen bemærker, at den 

ikke er enig med MFVM´s vurdering af de erhvervsmæssige konsekvenser i forbindelse med de 

forslåede nye og udvidede fredninger. 

 

Hertil bemærker MFVM, at de foreslåede tilpasninger til reglerne for Roskilde Fjord imødekommes. 

Vedrørende udvidelse af fredningsbælterne ved Fribrødre Å og Gundslev Å, har DTU Aqua oplyst, at 

der ikke er noget i kysttopografien, der taler for en arealmæssig reduktion af de pågældende 

fredningsbælter. 

Vedrørende ønsket om undtagelse af erhvervsfiskeri i fredningsbælter ved Bogø-dæmningen, har 

DTU Aqua oplyst, at området er en vigtig trækrute for bl.a. brakvandsgedder. Der er tale om et 

ganske snævert gennemløb, og MFVM vurderer på den baggrund, at det ikke er hensigtsmæssigt at 

dispensere fra eller tilpasse den foreslåede fredning ved dæmningen. 

 

Køge Sportsfiskerforening foreslår en udvidelse af det foreslåede fredningsbælte syd for 

Carlsensvej. Endvidere bemærkes, at fangstbegrænsningen bør gælde i hele havneområdet. 

 

Hertil bemærker MFVM, at de ønskede tilpasninger imødekommes. Køge Kommune støtter op om 

foreningens forslag. 
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Morten Autrup, bierhvervsfisker i Præstø, bemærker, at det ikke giver mening at etablere et 

fredningsbælte i udsejlingen fra fjorden til Fakse bugt, hvor han har rejegarn stående. Der er for 

megen strøm til, at der overhovedet kan sættes garn til fangst af ørred/gedde. 

 

Hertil bemærker MFVM, efter dialog med DTU Aqua, at det pågældende fredningsbælte ved 

udmundingen af Præstø Fjord bibeholdes, men fiskeri med åle- og rejeruseredskaber tillades fortsat. 

Der indføres krav om montering af spærrenet eller stoprist i redskaberne. 

 

Jørn Guldager, rejefisker i Isefjorden, bemærker, at de nye fredningsbælter ved Siddinge Fjord vil 

reducere hans rejefiskeri betydeligt. Det bemærkes, at der ikke set ørreder i kanalerne. 

 

Hertil bemærker MFVM, at DTU Aqau har oplyst, at der er fundet en naturlig bestand af ørreder i 

Siddinge Fjords nordkanal, hvorfor MFVM vurderer, at fredningsbæltet opretholdes. Idet der kun er 

tale om en halvårlig fredning (fra den 16. september til den 15. marts) vil det have en begrænset 

indvirkning på fiskeriet efter rejer i området. 

 

Carlo Hansen, bundgarnsfisker ved Flintinge Å, oplyser, at hans bundgarnsfiskeri vil blive ødelagt 

såfremt forslaget om nyt fredningsbælte opretholdes. Han har registrerede bundgarnrettigheder til at 

fiske i området nogle år endnu. 

 

Hertil bemærker MFVM, efter dialog med DTU Aqua, at det nuværende bundgarnsfiskeri som 

foregår i den udvidede del af fredningsbæltet ved Flintinge Å kan forsætte indtil rettighedsperioden 

udløber. Der vil derefter ikke være mulighed for at få fornyet de pågældende bundgarnspladser. 

Derudover indføres der krav om montering af spærrenet eller stoprist i redskaberne, af hensyn til de 

oddere, som Guldborgsund Kommune har registreret i området. 

 

Jannik Egelund fremsætter ønske om, at de nye fredninger ved hhv. Lejre Å/Gevninge Å og 

udvidelsen ved Helligrenden gøres mindre restriktive ift. områdets lystfiskere. For udvidelsen ved 

Helligrenden, foreslås denne enten fjernes eller tidsmæssigt reduceret, alternativt tillades stangfiskeri i 

fredningsbæltet. 

 

Hertil bemærker MFVM, at indførsel af fredningsbæltet ved Lejre Å/Gevninge Å er en del af et 

samlet fælles forslag fra arbejdsgruppen for Roskilde Fjord v/Peter Henriksen (indgået mellem 

lystfiskere samt garn- og rusefiskere i Roskilde Fjord). MFVM støtter op omkring den store indsats 

som ligger bag det fælles beslutningsforslag og vurderer, at fredningsbæltet bør opretholdes. 

Fredningen indføres primært med sigte på at øge beskyttelsen af ørredbestanden i Roskilde Fjord. 

Tilsvarende gør sig gældende for indførsel af udvidelsen ved Helligrenden. 

  

Gert Justesen, erhvervsfisker, gør indsigelser imod fredningsbælterne ved Værebro Å og Sillebro 

Å/Marbæk Havn. 

 

Hertil bemærker MFVM, at begge fredningsbælter ikke er nye, men allerede fremgår af 

bekendtgørelse om fredningsbælter ved en del af Sjællands vandløb fra 2007. MFVM vurderer, efter 

dialog med DTU Aqua, ikke at der er belæg for at ophæve disse fredninger. 

 

Lasse Jørgensen, erhvervsfisker, bemærker, at det er uforståeligt, at der indføres fredningsbælte 

ved vandløb fra Storskoven, hvor der i dag forekommer et stort rejefiskeri. Endvidere gøres tilsvarende 

indsigelser til ændringerne af fredningsbæltet ved Tuse Å. 
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Hertil bemærker MFVM, at DTU Aqua har oplyst, at der forekommer en naturlig ørredbestand i 

vandløbet ved Storskoven, hvorfor MFVM vurderer, at fredningsbæltet skal indføres. Idet der kun er 

tale om en halvårlig fredning (fra den 16. september til den 15. marts) vil det have en begrænset 

indvirkning på fiskeriet efter rejer i området. 

Fredningsbæltet ved Tuse Å har tidligere været trekantet, men er nu foreslået som cirkelbue i lighed 

med de andre fredningsbælter i bekendtgørelsen. MFVM vurderer, at det er ønskværdigt med et 

harmoniseret regelsæt. Fredningen ved Tuse Å er helårlig, og DTU Aqua vurderer, at rejeruser med 

spærrenet kan give problemer for smoltudtrækket, særligt da der er mange redskaber i området. 

MFVM vurderer på den baggrund, at der ikke bør dispenseres for rejefiskeri af hensyn til beskyttelse 

af den lokale ørredbestand. 

 

Dansk Amatørfiskerforening bemærker, at der kun bør indføres fredningsbælter, hvor der er 

konstateret naturlige ørredbestande. Derudover bemærkes, at der bør tillades et maskemål for silde- 

og makrelgarn i Holbæk Fjord op til 70 mm helmaske. Endvidere ønskes det forsat at være tilladt at 

udøve rejefiskeri i det nye fredningsbælte ved Præstø Fjord. Endvidere bør det stadig være tilladt at 

udøve fiskeri med ruser i selve Præstø Fjord. 

 

Hertil bemærker MFVM, at DTU Aqua har oplyst, at der er fundet naturlig ørredyngel i de vandløb 

som nævnes i foreningens høringssvar. Vedrørende ændring af maskemål i Holbæk Fjord 

efterkommer MFVM dette ønske. Vedrørende fiskeri i fredningsbæltet ved udmundingen af Præstø 

Fjord undtages fredningen for fiskeri med åle- og rejeruseredskaber. Der indføres samtidigt krav om 

montering af spærrenet eller stoprist. 

Vedrørende rusefiskeri i Præstø Fjord bemærkes, at dette ikke er forbudt. 

 

Kaspar Wendelin foreslår en række tilpasninger af regelsættet for fiskeriet i Køge Havn, på 

baggrund af observationer og betragtninger af hensyn til områdets aborrebestand. Bl.a. foreslås 

fredning fra jernbanebroen opstrøms Toldbodvej og til en afstand af 500 meter fra de to indsejlinger i 

havnen. 

 

Hertil bemærker MFVM, at DTU Aqua har oplyst, at der ikke foreligger indikationer af, at områdets 

aborrebestand er truet. MFVM vurderer, at de foreslåede restriktioner i havneområdet er 

tilstrækkelige, da de er en betydelig opstramning i forhold til de nuværende regler. Ønsket om 

yderligere restriktioner imødekommes derfor ikke. 


