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Miljø- og Fødevareministeriet 
Fiskeripolitisk Kontor 
Slotsholmsgade 12 
1216 København K 
Att. Lene Jensen Scheel-Bech 

Vedr. Revision af bekendtgørelse nr. 188 af 21. februar 2014   om 
fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Lange-
land) 
 
Den nuværende bekendtgørelse udløber d. 31. december 2019. UM/ Fiskeripolitisk 
Kontor har i den forbindelse bedt DTU Aqua om bemærkninger.  
 
Ved revisionen op til den nuværende bekendtgørelse skete der en del ændringer i 
forhold til bl.a. mulighederne for garnfiskeri i Odense Fjord. Det er kun 4,5 år siden, 
at bekendtgørelsen blev iværksat, og DTU Aqua har ikke grundlag for at foreslå 
ændringer. Det skal dog bemærkes, at DTU Aqua ved gennemgangen af tilløbene 
til Odense Fjord i 2017 ikke har fundet fremgang i ørredbestanden i forhold til tidli-
gere. 
 
DTU Aqua har gennemgået den eksisterende bekendtgørelse i forhold til den se-
neste Fiskeplejeplan for området fra 2018. Gennemgangen af vandløbene viste, at 
der i forhold til tidligere, nu er fundet naturlige ørredbestande i en række mindre 
vandløb. 
 
I forhold hertil er der derfor følgende bemærkninger: 
 
§ 2 - § 7 
Forslag til evt. ophør af fredningsbælter:  
Ingen 
 
Forslag til nye fredningsbælter: 
09-26a Engelsbæk:  Her er fundet en naturlig ørredbestand: Fredningsforslag: 

16. sept. – 15. marts 
09-28a Lundeborg Bæk: Her er fundet en naturlig ørredbestand: Fredningsforslag: 

16. sept. – 15. marts 
09-34a Egense Bæk:  Ikke ørred i 2017, men efterfølgende restaureret, og i au-

gust 2019 er der konstateret en naturlig ørredbestand. 
Fredningsforslag: 16. sept. – 15. marts 

09-39 Navrsbæk: Ganske lille vandløb med en lille naturlig ørredbestand: 
Fredningsforslag: 16. sept. – 15. marts 
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Ærø 
09-43 Odderens bæk: Lille naturlig ørredbestand. Forslag: fredningsbælte, 16. 

sept. - 15. marts. 
09-48 Langemade: Lille vandløb med en lille naturlig ørredbestand: Fred-

ningsforslag: 16. sept. – 15. marts. 
09-50 Kirkebæk: Lille vandløb med en lille naturlig ørredbestand: Fred-

ningsforslag: 16. sept. – 15. marts 
 
Vandløb, hvor der er konstateret en lille ørredbestand, men foreslås undtaget 
for fredningsbælte. 
09-34 Kobberbæk:  Lille naturlig ørredbestand. Dette ville normalt medføre 

forslag om ½ årligt fredningsbælte, men da udløbet er i 
Svendborg havn. foreslås vandløbet undtaget, da det 
næppe har betydning i praksis. 

09-38 Rislebæk:  Lille naturlig ørredbestand. Dette ville normalt medføre 
forslag om ½ årligt fredningsbælte, men da udløbet er i 
Faaborg havn. foreslås vandløbet undtaget, da det 
næppe har betydning i praksis. 

 
Det foreslås, at ovennævnte vandløb omfattes af den kommende (evt. forlængede) 
bekendtgørelse. 
 
DTU Aqua har ingen ændringsforslag til §§11 – 16. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Peter Geertz-Hansen 
 
 
 


