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Svendborg Kommunes høringssvar vedr. Miljø- og Fødevareministe-

riets udkast til bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de 

sydfynske øer. 

 

 

Miljø- og Fødevareministeriet har den 8. november 2019 sendt et udkast 

til Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer 

(Ærø og Langeland) i offentlig høring frem til den 4. december 2019. 

 

Der henvises til ministeriets sagsnr.: 2019-16142. 

 

Bekendtgørelsen skal afløse den gældende bekendtgørelse, som udløber 

den 31. januar 2019. Den nye bekendtgørelse er opdateret på baggrund 

af DTU-Aquas gennemgang af vandløbene, hvilket har resulteret i, at der 

i Svendborg Kommune forslås etableret tre nye halvårlige fredninger. 

 

Til disse har Svendborg Kommune har følgende bemærkninger  

 

Engelsbæk (0926a): Det er vores vurdering, at vandløbet rummer en be-

grænset havørredbestand. Årsagen er, at havørrederne har svært ved at 

passere den nederste del af vandløbet. Vandløbet er rørlagt ud i havet. 

Kan fiskene passere havstrækning, skal de også igennem en brønd i 

land, hvorefter de skal svømme gennem en rørlagt strækning, inden de 

når et åbent vandløb. Spærring er udpeget i den statslige vandplan (Ind-

sats nr.: ODE_1.15_307) til at blive genåbnet – men på grund af mang-

lende omkostningseffektivitet, er Svendborg Kommune blevet fritaget for 

at gennemføre indsatsen her. 

 

Det anbefales derfor ikke, at der udpeges et fredningsbælte i forbindelse 

med vandløbet. 

 

Lundeborg Bæk (0928a): Kommunen er enig i, at der skal udpeges et 

fredningsbælte ved vandløbet. I DTUs rapport: Plan for fiskepleje i vand-

løb på Fyn, Ærø og Langeland beskrives de nedre stræk af vandløbet 

som svært passable for havørreder på grund af tilgroning. Vandløbet er 

siden blevet opgravet (ulovligt) men reetableret. Derfor vurderes det, at 

havørreden udmærket kan trække opstrøms og udnytte vandløbets gyde- 

og opvækstområder. 
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Afdeling: Natur og Miljø 

Svendborg Kommune opfordrer alle til at skrive sikkert 

via Digital post. Derfor bør du aldrig sende fortrolige 

personhenførbare oplysninger (CPRnr. helbreds- og 
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Egense Bæk (0934a): Kommunen er enig i, at der skal udpeges et fred-

ningsbælte i forbindelse med Egense Bæk. Vandløbet har været rørlagt i 

mange år på den nederste del nær havet, men blev genåbnet med et 

vandplanprojekt i 2017. Desuden har Havørred Fyn udsat smolt i mundin-

gen af vandløbet for at sætte gang i en population. Med stor sandsynlig-

hed vil en fast bestand af havørreder etablere sig i vandløbet i de kom-

mende år. 

 

Kobberbæk (0934): DTU forslår Kobberbæk, som har udløb i Svendborg 

Havn undtaget for fredningsbælte.  

 

Kobberbæk er rørlagt fra havet og under havnen og efter 2-300 meter er 

vandløbet ikke passabelt for havørreder på grund af opstemningen ved 

Ørkild Mølle. Det vurderes ikke at havørreder gyder, hvis de overhovedet 

har adgang til strækningen nedstrøms møllen. Havørred Fyn udsætter 

fisk i vandløbet for at sikre et bynært fiskeri inkl. i havneområdet. 

 

Svendborg Kommune er derfor enig i DTUs forslag om at undlade et fred-

ningsbælte udfor Kobberbæk. 
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