
 

 

 

Bekendtgørelse om trawlfri zone i Bælthavet 

 

I medfør af § 10 d, 30, stk. 1, § 32, stk. 1, § 109, stk. 1, og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt 

(fiskeriloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 261 af 21. marts 2019, fastsættes: 

§ 1. Denne bekendtgørelse regulerer fiskeri med ethvert trawlredskab, vodredskab eller skrabende redskab i 

en trawlfri zone i Bælthavet. 

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved: 

1) Fiskeri med bundtrawl: Fiskeri med ethvert trukket trawlredskab, der slæbes af et eller flere fartøjer, 

hvor trawlet slæbes over havbunden og holdes udspilet ved eller uden hjælp af skovle. 

2) Fiskeri med flydetrawl: Fiskeri med ethvert trukket trawlredskab, der slæbes af et eller flere fartøjer, 

som ikke er indrettet til bundkontakt og som er egnet til fiskeri efter pelagiske arter. 

3) Fiskeri med snurrevod: Fiskeri med et trukket omkredsende redskab, der er fastgjort til et fartøj med 

tove, og hvor fartøjet ved hjælp af opankring eller på anden vis ikke er i fremdrift. 

4) Fiskeri med skrabere: Fiskeri med et trukket skrabende redskab, der er fastgjort til et fartøj, som er i 

fremdrift, og som er egnet til fiskeri efter skaldyr. 

§ 3. Den trawlfri zone i Bælthavet afgrænses af lige linjer mellem følgende koordinater, hvor ethvert fiskeri 

med bundtrawl, flydetrawl, snurrevod og skrabere ikke er tilladt, jf. bilag 1: 

1) I nord mellem nordspidsen af Fyns hoved (10°35'27.7"Ø, 55°37'14.4"N) og vestspidsen af Asnæs 
(10°55'54.3"Ø, 55°40'05.8"N).  

2) I øst ved Farø broerne. 

3) I sydøst ved Guldborgsundbroen. 

4) I syd mellem punkt på den sydvestlige kyst af Lolland (11°00'21.5"Ø, 54°45'44.3"N), sydspidsen af 
Langeland (10°41'37.1"Ø, 54°43'18.6"N) og østligste punkt på Als (10°04'17.1"Ø, 54°52'37.7"N). 

5) I Alssund i syd ved Alssundbroen. 

6) I nord mellem spidsen af Trelde næs (09°51'35.0"Ø, 55°37'29.3"N) og Kasmose skov (nordøst for Strib) 
(9°51'00.5"Ø, 55°32'57.3"N). 

 

§ 4. Ved sejlads i området angivet i § 3 skal ethvert trawlredskab, vodredskab og skrabende redskab være 

fastgjort og stuvet, så de ikke umiddelbart kan bruges, i overensstemmelse med følgende betingelser: 

1) Net, synk og lignende redskaber skal være adskilt fra dens skovle og dens slæbe- og trawlliner samt 

wirer. 

2) Net, der befinder sig på eller over dækket, skal være solidt fastgjort og stuvet.  

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 3 og § 4. 

Stk. 2.  Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. 

kapitel. 

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2023. 

Stk. 2. Følgende bestemmelser ophæves i bekendtgørelse nr. 366 af 02. april 2019 om trawl- og vodfiskeri: § 

5, stk. 1, nr. 3, § 5, stk. 2 og § 6, stk. 1, nr. 2. 
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