
Cc: Lene Jensen Scheel-Bech 
Emne: Mindstemål og fredningstider. Sagsnummer 2021-2145 
Høringssvar til bekendtgørelse med Sagsnummer 2021-2145 
Kommentarer til punktet Stalling; 
Det er ok at man forlænger den helårlig fredning af Stalling. 
Men hvis ikke der tages nogle tiltag så bestanden af Skarven ikke reduceres, vil fredningen af Stalling 
ikke have den store betydning. 
Kommentarer til punktet Ørred: 
Kommentarer til pkt. 1: Der findes undersøgelser med nedfaldsfisk (udgydte moderfisk) der viser at 
nedfaldsfisk ikke har så stor overlevelse som DTU skriver. Højst 1 %. 
Kommentar til pkt. 2: Gydetiden for havørred har altid været omkring december, med enkelte 
gydninger i januar og februar. Så den begrundelse DTU giver, er værdiløs. DTU kan ikke henvise til 
undersøgelser der påviser dette påstand. DTU må fremskaffe gamle undersøgelser og sammenligne 
med nye undersøgelser, og fremsende dokumentation for deres påstande. 
Kommentarer til pkt. 3: Grønlænder fiskeri foregår fra d. 16. januar. Livscyklussen for 
grønlænderfiskeri er følgende: Når det bliver koldt i havet om vinteren trækker de små havørreder som 
ikke er gydemodne, ud på dybt vand. Dette forhold kan man spørge erhvervsfiskerne på Grenå Havn 
om. Nå havet bliver koldt, fanger de havørreder på dybt vand. Når havtemperaturen bliver lavere end 
åen/ferskvand, trækker de små havørreder op i ferskvand. Det har man vidst siden 1945. Det er mig 
komplet uforståeligt, hvorfor man ændrer fredningstiden nu, når man har vidst det de sidste 75 år. Ved 
at frede Grønlændere i dette tidspunkt opnår man at fiskeriet øges i saltvand. Man opnår også at der 
ingen mennesker færdes langs med åen i januar/februar. Det medfører at Skarven har frit spil til at  
fange små havørreder (Lystfisker virker som fugleskræmsler). 
Jeg kan informere om, at der er betydelige mængden af Skarv langs Grenåen, hvor jeg ofte færdes i 
januar/februar. Lad os sige at der er 300-400 Skarver og de tager 3-4 fisk hver, hver dag, så forsvinder 
der ca. 1500 fisk dagligt. Og når jeg fisker i januar/februar fanger jeg max. 1-2 fisk i hele perioden. Så 
hvis man vil gøre noget for at beskytte ørrederne i denne perioden, skal man reducere bestanden af 
Skarv. 
Jeg forstår heller ikke hvordan DTU kan lave samme fredning for hav-, bæk- og sø ørred. 
Bækørred er i de senere år blevet reduceret stærkt i antal. (Kilde fiskebiolog DTU Finn Sivebæk) 
Bækørred bør total fredes ligesom Stalling. 
Sø Ørred er i de senere år blevet reduceret stærkt i antal. (Kilde fiskebiolog DTU Finn Sivebæk) 
Sø Ørred bør total fredes ligesom Stalling. 
Resten af punkterne i bekendtgørelsen har jeg ingen kommentarer til, da min viden er begrænset på 
disse fisk. 
Med venlig hilsen 
Lystfisker Lars Clemmesen 
Søndergårdparken 2, Skarrild 
6933 Kibæk 
Tlf: 23267194 

Mail: larsstenbergclemmensen@gmail.com 


