
Fiskeripolitisk kontor, 

Miljø- og Fødevareministeriet 

 

Bemærkninger til forlag til bekendtgørelse om fiskeri og frednings-

bælter i Roskilde Fjord 

Arbejdsgruppen om fiskeribekendtgørelsen for sydlige Roskilde Fjord ser med tilfredshed, 

at mange af de punkter vedr. fiskeriregulering, som vi tidligere har fremsendt til Ministeriet, 

er medtaget i udkastet til ny bekendtgørelse.  

Arbejdsgruppen har følgende kommentarer til udkastet: 

Antal garn: Vi har fra Arbejdsgruppens side ikke foreslået, at alle kun må anvende 3 nedgarn, 
hvorfor vi indstiller, at teksten i § 19 stk. 2 ”der må højest anvendes 3 nedgarn med en samlet 
garnlængde på 135 m”, fjernes. Vores intension med forslaget er at lette fiskeritrykket især 
på havørred, hvorfor et vist erhvervsfiskeri efter skrubber/pighvar eller sild/makrel næppe vil 
være i konflikt med den målsætning.   
 
Maskemålsvindue: Det skal være tydeligt og nemt forståeligt, at der må anvendes nedgarn 

med maskestørrelsen op til 90 mm helmaske og større end eller lig med 130 mm helmaske. 

Især lægger gruppens garnfiskere vægt på, at det skal være tydeligt, at garn på 130 mm 

skal være lovlige, da det er den almindelige garnstørrelse på fladfiskegarn.  

Nedgarns højde: Garn, der anvendes til fiskeri efter sild og makrel (< 90 mm helmaske) er 

ofte højere end 1,5 m. Vi ønsker derfor en formulering, som muliggør brug af højere og 

flydende garn ved dette fiskeri. 

Ruser: Vores forslag om tilladte ruser til rejer og ål i nogle udvidede fredningsbælter er blevet 

omskrevet til ”ruseredskaber”. Vi ønsker at vores oprindelige formulering medtages, idet et 

fiskeri efter havørred med torskeruser ”ørredruser” og lignende uden for åerne potentielt vil 

være ødelæggende for gydebestandene. At et sådant fiskeri faktisk kan finde sted, vides fra 

Holbæk Fjord, hvor der i en periode blev fisket med torskeruser efter havørred 500 m fra 

Tuse Å´s munding efter etableringen af det udvidede fredningsbælte i Holbæk Fjord.   

 

Noteret dato: 2020.01.15 af Peter W. Henriksen Limno Consult/ Fishing Zealand.  

Arbejdsgruppen består af: 

Jørgen Junker (formand for Danmarks Amatørfiskerforening kreds 2) 

Thomas Bierberg-Christensen (bi-erhvervsfisker i Roskilde Fjord) 

Torben Trampe (formand for foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord) 

Uffe Clemmensen (formand for Roskilde og Omegnes Lystfiskeklub)  


