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Fiskeri 

J.nr. 2019-16142 

Ref. lensch 

Den 8. november 2019 

 

Se vedlagte høringsliste   

   

  

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om fredningsbælter ved 
Fyn, Ærø og Langeland 
 
Miljø- og Fødevareministeriet sender hermed følgende i høring: 

 

 Udkast til bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske 

øer (Ærø og Langeland). 

 

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

den 4. december 2019 med angivelse af sagsnr. 2019-16142. Spørgsmål kan rettes til 

Lene Jensen Scheel-Bech på e-mail: lensch@mfvm.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. 188 af 21. februar 2014 om fredningsbælter ved 

Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland) udløber den 31. december 2019. 

Bekendtgørelsen regulerer erhvervsmæssigt og rekreativt fiskeri i fredningsbælter 

ved Fyn, Ærø og Langeland bl.a. med henblik på at styrke havørredbestandene. 

 

Med henblik på forlængelse af bekendtgørelsen har Miljø- og Fødevareministeriet 

anmodet DTU Aqua om biologisk rådgivning. DTU Aqua har gennemgået den 

gældende bekendtgørelse i forhold til den seneste 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. På den baggrund foreslås 

tilføjet 7 nye halvårlige fredningsbælter – 4 ved Fyn og 3 ved Ærø. Der henvises til 

DTU Aquas vedlagte rådgivning af 10. september 2019 samt vedlagte udkast til ny 

bekendtgørelse.  

 

Derudover er der ikke foreslået indholdsmæssige ændringer. 

 

Forholdet til EU-lovgivningen 

Ændringerne til bekendtgørelsen implementerer ikke EU-lovgivning.  
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Erhvervsøkonomisk konsekvensvurdering 

Miljø- og Fødevareministeriet har udarbejdet en vurdering af de 

erhvervsøkonomiske konsekvenser som følge af bekendtgørelsesudkastet. 

Konsekvensvurderingen vedlægges høringen. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2020.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Lene Jensen Scheel-Bech 

Specialkonsulent 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 


