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Det er et knap så fyldigt materiale Peter Geertz Hansen fra DTU Aqua har udarbejdet denne gang omkring 

havørredbestand på Odense Fjord. Odense Fjord er ødelagt af Odense Havn, og var ellers en gang et godt 

og stort opvækstområde for mange fisk, også havørred. Det er den desværre ikke længere, bla. takket være 

DTU Aqua, der ikke har lyttet til anbefalinger ICES. Mit høringssvarsvar angår primært Odense Fjord. 

Hele Odense Fjord er vildtreservat og fredningsbælte for fisk, den sydvestlige del er Natura 2000 område. 

Da bekendtgørelsen sidst var i høring for 5-6 år siden, viste det sig at Odense Kommune havde gemt 

ulovlige registreringer af hvor jeg fiskede for 30 år siden og overbragt dem til DTU som nyheder. 

Fiskeriinspektorat Øst oplyste DTU hvor jeg ifølge deres erfaringer fiskede, men i forbindelse med 

Fiskeristyrelsens ulovlige accept af dumpning af giftigt havneslam rundt om Fyn, har inspektoratet oplyst 

mig, at de ikke ved, hvor jeg fisker. Inspektoratet gav mine personfølsomme til en sportsfisker, som så blev 

placeret på tekst tv. Som nyheder. Oplysningerne blev givet få minutter efter der var søgt aktindsigt. 

Datatilsynet har siden udtalt kritik af Fiskeristyrelsens videregivelse af mine personfølsomme oplysninger. 

Nu er Fiskeristyrelsen administrativt blevet styrket, men det samme persongalleri skal så igen ytre sig om 

denne bekendtgørelse. Danmarks natur er i de forløbne 5 år kommet i en endnu ringere forfatning. 

Odense Fjord er ødelagt for bundfisk, også havørred, begrundet i ulovlige tilladelser til udvidelser af Odense 

Havn, og Maersk er sluppet af med 400.000 m3 giftigt havneslam fra 50 års skibsbyggeri ved Lindø, uden så 

meget som at lave en analyse, af dette sandsynligvis mest giftige havneslam, der nogensinde er dumpet til 

søs, på det danske fiskeriterritorium nord for Fyn. Takket være DTU Aqua, DOF, DN, DSF og Fiskeristyrelsen. 

Ifølge DTU Aqua rapport 279-2014 fanges 99 % af alle havørred rekreativt, og således er det også ved Fyn. 

Alligevel, og under stor mediebevågenhed, fik DTU og Fiskeristyrelsen bildt politikere ind, Dan Jørgensen og 

Jakob Ellemann-Jensen, at et par små joller, var årsagen til at fisk forsvandt overalt ved de fynske kyster.  

Merete Riisager var så venlig på min foranledning, at stille fødevareminister Dan Jørgensen 5 spørgsmål, 

hvor han dog kun svarede på 2 af dem, og noget fejlbehæftet og kryptisk. 

Fødevareminister Dan Jørgensen udsendte en pressemeddelelse, hvor han oplyste nu blev en grund midt i 

Storebælt fredet for fiskeri, for her ynglede ferskvandsfisken havørred. Det ville han så ikke præcisere 

overfor Merete Riisager, hvad ministeriet nu lige mente med det. Det var i de gode gamle 

mikogmunkjensendage, hvor pengene fra EMFF flød frit mellem Fiskeristyrelsen, DTU, storfiskere og 

lystfiskere. Bla. blev der givet støtte til et dambrug på Fyn, der udelukkende producerer udsætningsfisk. I 

strid med den gældende EU-forordning. Ulovligt støttet af de fynske kommuner. Ren svindel. 

Fødevareminister Dan Jørgensen løj til Folketinget om det i svar til folketingsmedlem Merete Riisager.  

Der var et politisk ønske om, at denne bekendtgørelse om fredningsbælter, kun skulle være gældende 5 år 

ad gangen, således myndighederne kunne reagere hurtigt såfremt noget uhensigtsmæssigt skulle opstå.   

Nu oplyser de samme myndigheder så, på 5 år sker der ikke rigtig noget med disse fiskebestande. 

Ødelægger eller fjerner man en fiskebestands levested eller gydeområde reduceres bestanden. 



Den oplysning giver jeg gerne og gratis til Fiskeristyrelsen, er DTU Aqua uenige, så lad mig høre.  

Peter Geertz Hansen oplyste i forbindelse med sidste høring, at naturen kan man bare ødelægge, for 

derefter at udsætte vaccinerede dambrugsfisk fra HavørredFyn indeholdende multiresistente 

bakteriestammer, så skal havørredbestand nok klare sig. Begrænsningen var økonomi. Ikke natur. 

Nu kan man så på 5 år ingen positive resultater konstatere. Naturen profiterer ikke på industrialisering. 

DTU Aqua og Fiskeristyrelsen tog fejl, igen, og endnu et dansk naturområde blev et industriområde. 

Regeringen ønsker nu et mindre dansk klimaaftryk, derfor bør kystnært naturskånsomt fiskeri fremmes. 

Det står også at læse i den aftale regeringen har indgået med en lang række partier den 11. november i 

aftale om fiskeri, her kan læses at Regeringen med bred støtte, ønsker skånsomt kystnært fiskeri fremmes. 

Rekreativt fiskeri har ifølge rapport udgivet af Fiskeristyrelsen, år tilbage, et endog meget stort klimaaftryk. 

 

Derfor har jeg følgende forslag til ny bekendtgørelse; lav ikke flere fredningsbælter ved Fyn, ophæv dem 

der blev vedtaget i denne bekendtgørelse for 5 år siden og lav ikke nye som foreslået, de virker ikke når 

man samtidig ødelægger fiskenes levesteder, og bestanden af sæler og skarver er på nuværende niveau.  

Formålet synes at være at skabe egen beskæftigelse i Fiskeristyrelsen og DTU, måske lidt medieomtale. 

Ophæv paragraf 10 og 11 i denne bekendtgørelse, de er i strid med den fælles europæiske fiskeripolitik, 

støtten til dambrugsprojektet var ulovlig. Driftsstøtten fra de fynske kommuner er stadig ulovlig. 

Peter Geertz Hansens rådgivning på vegne af DTU Aqua er stadig useriøs og videnskabelig uredelig. 

Der er ikke længere bundgarnsfiskeri på Odense Fjord, men kun fiskeri med rejeruser med spærregarn. 

Tillad igen erhvervsmæssigt garnfiskeri med mere end 135 m garn i Odense Fjords yderste del. 

Ellers må det forventes at der rettes henvendelse til EU kommissionens embedsmænd på dette 

forvaltningsområde for at tilsidesætte små fiskeres fangstinteresser samt forbrugerinteresser.  

Det er netop det, der er hovedformål med Europas Fiskeristrukturfond. Og den modtagne støtte fra EMFF. 

Forslag til ny bekendtgørelse må også opfattes som tilsidesættelse af Regeringens og et bredt flertal i 

Folketingets ønsker. Udtrykt så sent som den 11. november 2019 i aftale om det kystnære fiskeri. 

 

På baggrund af de omfattende ulovlige ødelæggelser på Odense Fjord og farvandet nord for, er der ikke 

længere bestande af bundfisk. Tilbage er det kun relevant med erhvervsmæssigt garnfiskeri efter stenbider 

og makrel, med garn med maskemål over 105 mm og under 35 mm, målt på halvmasken. Ingen bifangst. 

Der vedhæftes 1 bilag, men måtte det ønskes indsender jeg gerne dokumentation for mine oplysninger, 

som Fiskeristyrelsen dog selv allerede har, jeg antager at Fiskeristyrelsen har modtaget kopi af rapporter 

om sin forvaltning, borgerne har betalt Deloitte, Kammeradvokaten, Rigsrevision mv. for siden sidst denne 

bekendtgørelse var i høring. Rapporterne omtaler uduelighed, inkompetence, nedarvede fejl og svindel. 
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