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Notat om høring over udkast til bekendtgørelse om 
fredningsbælter ved Fyn, Ærø og Langeland 
 

 

 

Udkast til bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, Ærø og Langeland har været i 
offentlig høring i perioden 8. november 2019 til 4. december 2019. Miljø- og 
Fødevareministeriet har modtaget høringssvar fra: 
 

 Vandpleje Fyn 

 Danmarks Sportsfiskerforbund 

 Dansk Amatørfiskerforening 

 Go-Fishing 

 Svendborg kommune 

 Fisker Hans Jacob Jensen og 

 Fisker Jens Hillerup Jørgensen 
 

 
Vandpleje Fyn foreslår en daglig fangstbegrænsning for alle former for fiskeri på to 
havørreder, hvoraf kun én må være større end 60 cm, udvidet fredningstid for gydemodne 
(farvede) havørred i saltvand til perioden 1. oktober-28./29. februar og at fiskeri med 
ørredgarn forbydes i førnævnte forslag til fredningsperiode. 
 
Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår, at hver fisker maksimalt på hjemtage to havørreder 
per dag, hvoraf kun én må være større end 60 cm og udvidet fredningstid for havørred i 
saltvand, jf. forslag fra Vandpleje Fyn. 
 
Go-Fishing foreslår, at hver fisker maksimalt må hjemtage to havørreder pr. fiskedag, hvoraf 
kun én må være større end 60 cm, forslaget gælder alle fiskeriformer. Forslag om udvidet 
fredningstid for farvede havørreder i saltvand, jf. ovenfor. 
 
Der er med forslagene medsendt en støtteerklæring med ønske om mere bæredygtig 
forvaltning af havørredfiskeriet langs de fynske kyster.  
 
Hertil bemærker Miljø- og Fødevareministeriet, at forslagene betragtes som generelle 
forslag og vil blive drøftet i forbindelse med revision af det generelle, landsdækkende 
regelsæt for rekreativt fiskeri i 2020 med dialogbaseret inddragelse af alle relevante 
interessenter. Forslagene imødekommes derfor ikke i bekendtgørelsen.  
  
Dansk Amatørfiskerforening bakker fuldt og helt op om bekendtgørelsen, som det foreligger i 
høringen. 



 

 

2 

 
Svendborg kommune foreslår, at der ikke udpeges et fredningsbælte i forbindelse med 
vandløb Engelsbæk (0926a). 
 
Hertil bemærker Miljø- og Fødevareministeriet, at DTU Aqua har oplyst, at der er 
konstateret en lille naturlig ørredbestand i det pågældende vandløb, hvorfor 
fredningsbæltet opretholdes. 
 
Fisker Hans Jacob Jensen foreslår bl.a. at ophæve de fredningsbælter, der blev vedtaget for 5 
år siden og at der ikke laves nye fredningsbælter, som foreslået. Det foreslås endvidere at 
ophæve §§ 10 og 11 og igen at tillade erhvervsmæssigt fiskeri med garn med en længde på 
mere end 135 meter i Odense Fjords yderste del. 
 
Hertil bemærker Miljø- og Fødevareministeriet, at der ikke ses at være grundlag for at 
ophæve de biologisk vurderede fredningsbælter eller lempe de tidligere indførte regler om 
fiskeriet i Odense Fjord. 
 
Fisker Jens Hillerup Jørgensen foreslår bl.a., at det erhvervsmæssige garnfiskeri i Odense 
Fjord genindføres. 
 
Hertil bemærker Miljø- og Fødevareministeriet, at der ikke ses at være grundlag for at 
lempe de tidligere indførte regler om fiskeriet i Odense Fjord. 


