
Høringssvar til bekendtgørelsen om fiskeri ved Sjælland 

 

Ved Køge havn forslås at der laves kun et sæt regler i form af et fredningsbælte fra jernbanebroen 

opstrøms toldbodvej og til en afstand af 500 meter fra de to indsejlinger af havnen. Der bør også laves en 

”kattelem” der muliggøre en let og hurtig udvidelse der dækker hele den saltvandspåvirkede del af Køge Å, 

i fald at stadig ses problematiske udvikling i aborrebestanden. Den saltvandspåvirkede del af Køge Å anses 

gående til broen opstrøms Gl. Køgegård. 

 

Aborrebestanden i Køge bruger havnen og det nederste af Åen til vinterophold, de trækker meget ind og ud 

af havn og å alt efter vandstand og tilgængelighed af bytte fisk. Der er ikke umiddelbart fundet gydning af 

aborre i Køge Å og bestanden skulle være genetisk identisk med bestanden i Tryggevælde å. Fiskeriet efter 

aborre i Køge å slutter lige før gydningen og det blomster op i Tryggevælde på samme tid. Det antages 

derfor at hele bestanden er gydende i Tryggevælde å. Der ses at fiskene vandre om vinteren mellem de to 

åer, hvor der periodevis er henholdsvis godt og dårligt fiskeri i de 2 åer. Det antages at de er de samme fisk 

er flytter sig. 

Der er de sidste 5 til 7 år blevet meget langt i mellem store aborre over 1 kilo og der er et klart fald i 

gennemsnitsstørrelsen, Den lokale forening har også oplevet at aborre fiskeriet i Tryggevælde Å kan være 

meget dårligt og der ikke længere er så mange fisk og de er meget mindre end tidligere. Så det er let at 

erkende at bestanden er på vej i negativ retning for lystfiskere. 

 

Aborre kan ved snorkling findes at opholde sig tæt på mole strukturer og mindre på bar bund, især med en 

kraftig koncentration ved molehoveder. 

 

Så den i udkastet foreslåede beskyttelse er dårlig, for den ene dag kan fiskene så i et beskyttet område og 

den næste dag kan de samme fisk stå langs ydermolen og frit hjemtages.  

 

Det er et kraftigt fiskeri efter aborre til privat konsum især i weekenderne og lystfiskere der ofte ikke taler 

eller forstår dansk. Der ses tydelig på nuværende tidspunkt at disse lystfiskere har tildens til at gemme 

deres fangst så andre ikke kan se den. Det kan være i rygsække, spande med låg eller i deres biler. Så en 

fangstbegrænsning vil være svær at forklare for dem og meget svær at kontrollere, da de i forvejen skjuler 

deres fangst. 

 

Der forgår en del ulovligt fiskeri med kastenet i havnen efter skaller til agnfisk, her bliver aborrerne ofte 

fanget og genudsat, dog har de så garnskader og slimskader efter at have ligget på underlaget mens der 

blev sortere fisk. Fiskeriet forgår oftest om natten for ikke at blive opdaget. Dette er ikke ønskeligt for en 

bestand der bør kraftigt beskyttes. 

 

Hvis fiskeriet til konsum efter nye regler blot flytter sig til at være i Køge Å opstrøms havnen bør der kunne 

skrides ind. 

 

Der findes på Køge Marina få kilometer mord nord havnemoler der kan give et fint fiskeri uden at der er 

problemer for aborrebestanden, Kommunen gør en del for at lave faciliteter til lystfiskere i området så at 

der lukkes for fiskeri i den sydlige del af havnen betyder ikke at man fjerne enhver mulighed for at drive 

havnefiskeri ved Køge. 

 



Da aborrerne trækker mellem Køge Å og Tryggevælde Å kan der fiskes efter dem i Tryggevælde Å, hvor den 

lokale forening sælger dagskort og dette fiskeri er vel reguleret og kontrolleret og udgør kun minimal risiko 

mod bestanden. Det lokale foreningen er bygget op om fiskeriet efter aborre og giver udtryk for at ville 

beskytte og pleje bestanden, muligvis ved at indføre krav om genudsætning af alle fangede aborre. Så 

mulighederne for fiskeri efter aborre er stadig gode selv om der lukkes for fiskeri i Køge Havn. 
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