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Bæredygtigt Fiskeri 

J.nr. 2021-2145  

Den 16. april 2021 

 

Se vedlagte høringsliste 

 
 
Høring over udkast til revision af bekendtgørelsen om 
mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand 
 
Fødevareministeriet sender hermed følgende i høring: 

 

 Udkast til bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og 

krebs i ferskvand 

 

Bemærkninger bedes sendt til fisk@fvm.dk med kopi til lensch@fvm.dk senest den 

12. maj 2021 med angivelse af sagsnr. 2021-2145. Spørgsmål kan rettes til Lene 

Jensen Scheel-Bech på e-mail: lensch@fvm.dk eller tlf. 22 61 62 91. 

  

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 afsender adresse og mailadresse. 

 

Om bekendtgørelsen 

Den gældende bekendtgørelse nr. 352 af 8. april 2014 om mindstemål og 

fredningstider for fisk og krebs i ferskvand 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/352 

foreslås revideret på baggrund af vedlagte biologiske rådgivning fra DTU Aqua 

med henblik på beskyttelse af fiskebestande. 

 

De foreslåede ændringer er: 

- Ophør af fredningstid og mindstemål for hunskrubber i ferskvand 

- Helårlig fredningstid for stalling i 5 år. 

- Udvidet fredningstid for ørred (havørred, søørred og bækørred) til at 

gælde fra 16. november til 28. (29.) februar. 

- Udvidet fredningstid for laks til at gælde fra 16. november til 28. (29.) 

februar. 

- Udvidet fredningstid for gedde til at gælde fra 15. marts til 30. april. 

 

Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering 

Fødevareministeriet har udarbejdet en vurdering af de erhvervsøkonomiske 

konsekvenser som følge af bekendtgørelsesudkastet. Konsekvensvurderingen 

vedlægges høringen. 

 

mailto:fisk@fvm.dk
mailto:lensch@fvm.dk
mailto:lensch@fvm.dk
http://www.hoeringsportalen.dk/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/352


 

 

2 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. juli 2021.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Lene Jensen Scheel-Bech 

Specialkonsulent 


