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Notat om høring over udkast til bekendtgørelse om mindstemål 

og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand 

 

 

 

Udkast til revision af bekendtgørelsen om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand har 

været i høring fra den 16. april-12. maj 2021. Fødevareministeriet har modtaget høringssvar fra: 

 

 Danmarks Sportsfiskerforbund. 

 Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark.  

 Danmarks Fiskeriforening PO. 

 Kolding Sportsfiskerforening. 

 Lystfisker Lars Clemmesen. 

 Sportsfiskerforeningen for Grenå og Omegn. 

 Dansk Sportsdykker Forbund. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund støtter forslaget. Med hensyn til den udvidede fredningstid for havørred 

bemærker forbundet bl.a., at der er behov for en regulering af fredningstiden i ferskvand, for at den skal 

kunne leve op til formålet nemlig at sikre, at hovedparten af havørrederne ikke kan indgå i fiskeriet i 

ferskvand, før de har gydt. Forbundet finder forslaget relevant, idet det sikrer størstedelen af de 

kønsmodne ørreder mod at blive fanget inden og under gydningen. Der henvises samtidig til, at nogle 

medlemsforeninger ønsker at kunne fiske på opgangen af ikke kønsmodne havørreder som hidtil fra 16. 

januar, idet foreningerne mener, at en udvidet fredningstid ikke vil få en positiv effekt i deres vandløb. 

Forbundet har endvidere fremsat forslag og bemærkninger om fangstbegrænsning og vinduesmål for 

gedde, ændring af fredningstid for ørred i saltvand samt en vision for fiskeriet i ferskvand. 

 

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark støtter forslaget og bemærker, at fredningstider for laks og 

ørred kunne starte allerede den 1. november. 

 

Danmarks Fiskeriforening PO bemærker bl.a., at det er vigtigt at have fokus på, at reguleringer er 

veldokumenterede, og foreningen mener, at argumentet for at udvide den specifikke fredning for gedder 

under deres gydning ikke er særlig godt dokumenteret. 

 

Kolding Sportsfiskerforening kan ikke anbefale den generelle udvidelse af fredningstiden for ørred, da 

det begrænser et attraktivt fiskeri i vinterugerne. I forhold til Kolding Å anbefales en udvidet 
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fredningstid i de dele af vandløbet, hvor der er gydning og at de nuværende fredningstider i den nederste 

del af vandløbet uden gydning bibeholdes, da langt hovedparten af fangster her genudsættes. Endvidere 

ønskes også, at der ses på beskyttelsen af ørred i saltvand. 

 

Lystfisker Lars Clemmesen er ikke enig i den udvidede fredningstid for ørred og bemærker bl.a., at 

fiskeri i januar og februar ikke har betydning for ørredbestanden i forhold til andre dødelighedsfaktorer, 

primært skarv. 

 

Sportsfiskerforeningen for Grenå og Omegn ser gerne fredningstid og mindstemål for hunskrubber 

udvidet og ikke fjernet. Foreningen mener ikke, at en forlænget fredningstid for ørred i Grenåens 

vandsystem vil betyde en forbedring af ørredbestanden. Foreningen kan ikke støtte op om en udvidet 

fredningstid for ørred og bemærker, at fiskeriet i januar og februar er vigtigt for medlemmerne og 

foreningen. Der peges på en række faktorer, som har negativ indflydelse på ørredbestanden, primært 

skarv. 

 

Dansk Sportsdykker Forbund er enig i, at mindstemål og fredningstider for krebs specifikt skal 

benævnes flodkrebs, idet der ikke er mindstemål og fredningstider for andre krebsearter i ferskvand. 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har indhentet biologiske bemærkninger fra DTU Aqua 

til de enkelte forslag, hvortil der henvises. På baggrund af DTU Aquas gennemgang af høringssvarene 

fremgår det, at DTU Aqua ud fra biologiske hensyn fastholder de i udkastet anbefalede mindstemål og 

fredningstider for fisk og krebs i ferskvand. Ministeriet foretager på baggrund heraf ikke ændringer i 

forhold til det i høringen udsendte udkast.  

 

Med hensyn til det af Danmarks Sportsfiskerforbund foreslåede vinduesmål for gedde er der tale om 

en nyt forvaltningstiltag, som evt. vil kunne indgå i en senere revision og høring af bekendtgørelsen, 

og som ifølge DTU Aqua evt. vil kræve supplerende undersøgelser. Ministeriet har noteret de øvrige 

bemærkninger i høringssvarene. 

 
  

 

 

 


