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Fiskeri 

J.nr. 2019-12913 

Ref. PERDJE 

Den 6. december 2019 

 

Se vedlagte høringsliste   

   

  

 

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

 

Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed følgende i høring: 

 

 Udkast til bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland 

 Udkast til bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, 

Falster og Møn 

 

Bemærkninger bedes sendt til fisk@mfvm.dk med kopi til perdje@mfvm.dk senest 

den 30. januar 2020 med angivelse af sagsnr. 2019-12913. Spørgsmål kan rettes til 

Pernille Birkenborg Jensen på e-mail: perdje@mfvm.dk eller tlf. 22 59 63 49. 

 

Høringssvar bliver offentliggjort på www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens 

udløb for så vidt, at disse ikke stammer fra ministeriet eller myndigheder under 

ministerierne. Ved angivelse af høringssvar samtykkes samtidig til offentliggørelse 

af høringssvaret, herunder afsenderadresse og mailadresse. 

 

Om bekendtgørelserne 

Bekendtgørelserne fastsætter begrænsninger for udøvelse af rekreativt- og 

erhvervsmæssigt fiskeri i fredningsbælter og afgrænsede områder på havet 

(særfredninger). Bekendtgørelserne er revideret i forbindelse med regelforenkling 

på området, hvor gældende regler er sammenskrevet og gjort mere tidssvarende. 

Derudover har der været et stort kommunalt ønske om tilpasning, såvel som 

forskellige interessentgrupper har udtrykt et behov for opdatering af reglerne med 

henblik på at styrke fiskebestandene, herunder ørred og aborre. 

 

For at sikre en transparent proces omkring de mange bekendtgørelsesændringer, 

har disse været drøftet på dialogmøder med berørte interessenter.  

 

Ændringerne følger biologisk rådgivning om fredningsbælter. Hvor der er 

konstateret bestande af vandrefisk er der etableret et fredningsbælte. Alle 

fredningsbælter er som udgangspunkt på minimum 500 meter. Alle 

fredningsbælter er som minimum halvårlige (16. september – 15. marts). 

Alle særfredninger fremgår af kortbilag med positionsangivelse. 
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Om bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Sjælland 

Bekendtgørelsesudkastet er en sammenskrivning af følgende regelsæt: 

 Bekendtgørelse nr. 1464 af 12/12/2007 om fredningsbælter ved en del af 

Sjællands vandløb  

 Bekendtgørelse nr. 18 af 13/01/1998 om regulering af fiskeriet i Isefjorden, 

Tempelkrogen, Holbæk Fjord og Tuse Å 

 

Der er tilføjet 21 nye vandløb, 9 særfredninger og særlige fiskeriregler for visse 

fjordområder. Derudover er der indført en række begrænsninger i udvalgte 

områder, bl.a. indførsel af fangstbegrænsning (bag limit) på visse arter samt 

restriktioner på garn og maskestørrelse. 

Ændringer fremgår af bekendtgørelsesudkastet med rød markering.  

 

Om bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter omkring Lolland, 

Falster og Møn 

Bekendtgørelsesudkastet er en sammenskrivning af følgende regelsæt: 

 Bekendtgørelse nr. 530 af 29/08/1988 om fredningsbælterne omkring 

Lolland og Falster 

 Bekendtgørelse nr. 7005 af 26/09/1989 om vedtægt for fiskeriet i Karrebæk 

m.fl. fjorde 

 

Der er tilføjet 26 nye vandløb, heraf 6 særfredninger. De tilføjede vandløb og 

særfredninger fremgår af bekendtgørelsesudkastet med rød markering.  

Der er taget udgangspunkt i samme tilgang til beskyttelse af fiskearter, som i 

bekendtgørelsen gældende for Sjælland. 

 

Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering 

Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en vurdering af de 

erhvervsøkonomiske konsekvenser som følge af bekendtgørelsesudkastet. 

Konsekvensvurderingen er vedlagt høringsmaterialet. 

 

Agil og digitaliseringsklar regulering 

Miljø- og Fødevareministeriet vurderer, at ændringerne til bekendtgørelserne lever 

op til de 5 principper om agil regulering, samt de 7 principper om 

digitaliseringsklar lovgivning. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Begge bekendtgørelser forventes at træde i kraft den 1. april 2020. 

 

Med venlig hilsen 

 

Pernille Desiré Birkenborg Jensen 

perdje@mfvm.dk  
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