
Næstved, den 28. januar 2020
sagsnr. 2019-12913

Vedr.: Høringssvar til Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland

Sydsjællands Ørredfond finder det positivt, at bekendtgørelsen endelig kommer i høring. Den lange 
proces har så heldigvis også betydet, at vi har haft god tid til at arbejde med sagen, hvorfor vores 
bemærkninger er så meget mere gennemarbejdede.

1. Indledningsvis bemærker vi, at i ”Fredningsbælter – helårlige, § 2” nu er medtaget 
Bjørnebækken 06-19 og Fuglebækken 06-30, da der her foregår mundingsudsætning af 
smolt, men ikke Kyllebækken 06-28. 
Kyllebækken bør også medtages, da vi efter aftale med DTU Aqua siden 2014 har udsat 
smolt i Kyllebækken. DTU Aqua betragter den ikke som ørredvand, men som en 
”stillestående afvandingskanal” svarende til Bjørnebækken 06-19 og Fuglebækken 06-30. På
trods af dette blev der i 2019 observeret en gydebanke, se https://youtu.be/JNwmC-9UcUs.
Kyllebækken 06-28 bør derfor også have et helårligt fredningsbælte og tilføjes listen.
Aborrer gyder efter al sandsynlighed også i vandløbet, da Dybsø Fjord – på linie med 
Karrebæk Fjord rummer en aborrebestand.

2. Omkring §4 ”Fredningsbælter - halvårlige” ønsker vi tilføjet 05-19a Krusebæk. Dette 
vandløb er siden ”Udsætningsplan for
Sydøstsjællandske vandløb” blev revideret i 2010
blevet restaureret af PIV - Pionerer i
vandløbspleje, hvorfor det bør tilføjes et
halvårligt fredningsbælte.

”Det gamle Suså-løb” er delvist markeret med
rødt i det gule felt på kortudsnittet fra bilag 10.
Dette område  ønsker vi defineret og omtalt i
bekendtgørelsen med en fangstbegrænsning på 1
ørred og 3 aborrer pr. person pr. dag. Vi ønsker
ligeledes hele ”Det gamle Suså-løb” (også det,
mellem det med rødt markerede og Næstved
kanal) omfattet af fangstbegrænsningen.
Rønnebækkens (06-24) fredningsbælte udgør et lille del af dette område.

3. Vedr. §14 konstaterer vi med tilfredshed, at kortet (Bilag 11. Suså / Næstved havnekanal) er 
bragt i overensstemmelse med bekendtgørelsens tekst og dermed den oprindelige hensigt 
med fredningsbæltet, nemlig at opblandingsområdet sikres fredet af hensyn til ørred.
Ligeledes er vi tilfredse med at der her højst må hjemtages 1 ørred og 3 aborrer pr. person pr.
dag i den periode området ikke er fredet.

Sydsjællands Ørredfond
Sydsjællands Ørred- og Fiskeplejefond

Søren Grothe Petersen, fmd., Engvej 18B, 1, 79, 4700 Næstved
Tlf.: 26 15 68 57, Cvr: 37221279, www.orredfonden.dk, email: orredfonden  @  gmail.com  

http://www.orredfonden.dk/
https://youtu.be/JNwmC-9UcUs
mailto:orredfonden@gmail.com
mailto:orredfonden@gmail.com
mailto:orredfonden@gmail.com


4. Ovennævnte fangstbegrænsning (1 ørred og 3 aborrer pr. person pr. dag) er også gældende 
for Karrebæk Fjord, Krageholm Strøm og Dybsø Fjord, jf. bilag 10 (§20), hvilket vi også 
bifalder. 
Imidlertid er Næstved
Kanal (markeret med
gult) ikke omfattet af
fangstbegrænsningerne.
Dette må bero på en
fejltagelse, da der er
fangstbegrænsninger i
hver ende af kanalen,
og der er samme behov
for
fangstbegrænsningerne,
da det er samme
fiskebestand, der fiskes
på.
Her foregår i perioder
et temmelig intensivt
fiskeri efter aborrer, som ikke genudsættes.
Vi må derfor kræve, at der også indføres en fangstbegrænsning på 1 ørred og 3 aborrer
pr. person pr. dag i Næstved Kanal.
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5. Ligeledes er det
samme
fiskebestand der
fiskes på mellem
havnens
fredningsbælte
(§14) og
Kranøen i Susåen
(markeret med
gult). 
Her foregår i
perioder et endnu
mere intensivt
fiskeri efter
aborrer, som 
ikke
genudsættes.

Fangstbegræns-
ningerne (1
ørred og 3
aborrer pr.
person pr. dag)
må vi også
kræve indført
her på linie med
ferskvands-
fredningsbælt-
erne i Køge å,
Lille Vejle å og
St. Vejle å.

Alternativt kan vi foreslå, at fangstbegrænsningen går fra 
udløbet af tunnelen under Fønixkrydset eller fra udløbet af 
tunnelen under krydset Havnegade/Toldbodgade.

Billedet er fra nedstrøms krydset Havnegade/Toldbodgade.
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6. Fredningsbæltet ved Fladsåens udløb §15 i Krageholm Strøm finder vi ikke tilstrækkeligt af 
hensyn til den oprindelige ørredbestand i Fladsåen. Den er hårdt presset af fiskeri, hvilket 
fremgår af Fishing Zealand-rapporten ”Status for havørredbestande på Sjælland, del 2” 
http://fishingzealand.dk/wp-content/uploads/Fishing-Zealand-hav%C3%B8rredstatus-del-
22.pdf 
Vi henviser bl.a. til følgende citater:
”Fladså scorer lavt på alle indikatorerne og den bekymrende lille gydebestand er ikke 
vokset efter, at en udvidet fredningzone omfattende Fladstrand (ca. 2 km2 ) blev etableret i 
2007. Årsagen er antageligt, at fiskeritrykket ligger uden for Fladstrand.”
”Bestanden i de sydsjællandske vandløb Fladså og Krobæk er unikke og anses for at være 
oprindelige.”
”Konklusionen er derfor, at der er behov for yderligere beskyttelse af bestandene i Fladså 
(Karrebæk Fjord) samt Krobæk og Herredsbæk (Præstø Fjord).”
”I Fladså var der meget få, som opnåede flere gydninger”
”Helt i bund lå Fladså, som løber til Karrebæk Fjord ved Fladstrand. Med kun 2,2 % af 
smoltudvandringen udgør overlevelsen her ned til omkring 1/10 af den, der blev fundet i 
Isefjorden.”
”Gydebestanden i Fladså har i mange år været meget lille på trods af en god 
smoltproduktion jævnfør figur 8 og /10/. Når dertil lægges en meget lille smoltoverlevelse, 
en lille år til år overlevelse og meget få gengangere, så vurderes årsagen at være et stort 
fiskeritryk.”
”Årsagen til den manglende effekt af fredningsbæltet er sandsynligvis, at det ikke omfatter 
de områder, hvor fiskeriindsatsen er
problematisk, eller at fiskeriet har
flyttet sig til mundingsområderne ved
de 2 passager umiddelbart uden for
fredningszonen. Områder som begge
steder formodes at være meget nemme
at fiske effektivt med nedgarn.
Medvirkende kan være ulovligt fiskeri
inden for fredningsbæltet. Hele
Karrebæk Fjord er lavvandet, beskytte
mod vind og nem at befiske og der er
flere smalle passager ud til mere åbent
farvand. En effektiv beskyttelse af
bestanden vil formentlig kræve mere
omfattende arealfredninger.”
Vi må på baggrund af ovenstående
kræve yderligere
nedgarnsrestriktioner i Krageholm
Strøm.
§20 må derfor tilføjes et ekstra punkt,
eksempelvis lydende: ”Fiskeri i Krageholm Strøm er kun tilladt at med stang, bundgarn og 
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ruseredskaber.” 
Dette burde ikke være problematisk for erhvervsfiskerne, da de i følge eget udsagn ikke 
fisker med ned-/gællegarn: ”Erhvervsfiskerne gav udtryk for, at forslag nr. 1 (Brugen af 
nedgarn) ikke ville have den store effekt, idet de ikke fisker med nedgarn i forvejen.” udtalt i 
”Referat af møde den 9. maj 2019 om revision af bekendtgørelse om fiskeri og 
fredningsbælter omkring Sjælland” udfærdiget af Næstved Kommune (følger vedhæftet).
Vi foreslår, at Krageholm Strøm defineres som i ”Bekendtgørelse om Dybsø Fjord 
Vildtreservat” (vedhæftes); 
- mod nord af en ret østvest gående linie fra Enø's nordspids til et punkt på Gavnø, 325 m 
syd for skellet mellem matr.nr. 1 h og 1 t Gavnø Hgd., Vejlø (§2, første punkt),
- nord for en ret linie fra Overdrevsgård til det vestligste punkt på kysten ved Vejlø Skov 
(§9, stk. 2)
- mod nordøst fra det smalleste sted i Karlsgab (55° 10.324’ N, 11° 43.149’ Ø) og 800 m ud, 
(jf. i bilag 10 Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland)

7. Fredningsbæltet ved Præstø Fjords udmunding §16 finder vi tilfredsstillende.
Men det gør vi ikke med hensyn til fiskerestriktionerne i Præstø Fjord. 
Ørredbestanden i Krobækken og Herredsbækken er hårdt presset, hvilket fremgår af Fishing 
Zealand-rapporten ”Status for havørredbestande på Sjælland, del 2” http://fishingzealand.dk/
wp-content/uploads/Fishing-Zealand-hav%C3%B8rredstatus-del-22.pdf 
Vi henviser bl.a. til følgende citater:
"Konklusionen er derfor, at der er behov for yderligere beskyttelse af bestandene i Fladså 
(Karrebæk Fjord) samt Krobæk og Herredsbæk (Præstø Fjord)."
"Gydebestanden i % af smoltudvandringen var mellem 11,9 % og 21,9 % i Tuse Å og 
Elverdams Å i Isefjorden og blot 2,2 % til 4,9 % i Fladså, Krobæk og Herredsbæk til Præstø
Fjord og Karrebæk Fjord."
"Bestanden i de sydsjællandske vandløb Fladså og Krobæk er unikke og anses for at være 
oprindelige."
"Omvendt forholder det sig i Krobæk samt Herredsbæk, som løber til Præstø Fjord. Her var
der med 4,2 % og 3,7 % en meget lille overlevelse sammenlignet med Isefjorden."
"Krobæk og Herredsbæk 
Gydebestandene i de to små åer er dokumenteret at have en meget lille smoltoverlevelse 
(jævnfør /5/ og /4/), hvilket sammen med en størrelsesfordeling, hvor en stor del af fiskene er
mindre end 40 cm (figur 17) peger på en meget stor fiskeridødelighed. 
Begge vandløb udmunder i Præstø Fjord og har kun 500 m fredningsbælter. Samstemmende 
beretninger fra lokale beboere og fiskere peger da også i retning af, at fiskeriet i den lille 
lukkede fjord i perioder er meget intensivt. Skal overlevelsen og gydebestandene øges vil en 
beskyttelse være påkrævet. 
Fiskeribekendtgørelse fra 2015, som skal beskytte brakvandsgedderne, vurderes at have 
ingen eller i bedste fald en marginal effekt på havørrederne."
Da forholdene i Præstø Fjord svarer til Karrebæk Fjord, Krageholm Strøm og Dybsø Fjord, 
skal vi anbefale at §16, stk. 2 udgår og erstattes med samme regler som i Karrebæk Fjord, 
Krageholm Strøm og Dybsø Fjord, nemlig:
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”1) Der må højst hjemtages 1 ørred ( Salmo trutta ) og 3 aborre ( Perca fluviatilis ) pr. person
pr. dag. Registrerede erhvervsfiskere og bierhvervsfiskere er dog undtaget. 
2) Der må højst anvendes 3 nedgarn, med en samlet garnlængde på 135 m. Der må kun 
anvendes bundsatte nedgarn. Nedgarnene må ikke have en dybde af over 1,5 m. Maskemålet
må højst være 80 mm (helmaske) eller mindst 130 mm (helmaske). 
3) Uanset nr. 2 er landing (hjemtagning) af gedde ( Esox lucius ) ikke tilladt. Fangede 
gedder skal straks genudsættes i frit vand så vidt muligt i levende tilstand. 
4) Fiskeri med stangende redskaber, herunder undervandsfiskeri med håndredskaber er ikke 
tilladt.”

Idet vi håber på velvillig behandling af vores høringssvar, står vi selvfølgelig samtidig til rådighed 
for yderligere oplysninger og eventuelt et møde.

Med venlig hilsen
Sydsjællands Ørredfond

Søren Grothe Petersen, fmd.

2 bilag
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