
                                                          Fyns Bekendtgørelsen. 
 
Kære Mogens Jensen. 
 
Jeg skriver til dig grundet din egenskab som Minister for fiskeri.   
Vandpleje Fyn repræsenterer de i Danmarks Sportsfiskerforbund 
organiserede lystfiskerklubber på Fyn. 
26 klubber i alt og dermed et meget stort antal af de aktive fynske lystfiskere. 
På Fyn er man kendt vidt og bredt for det store frivillige arbejde omkring vandløbsrestaureringer, 
fiskepleje og lystfiskernes meget høje moral omkring bevarelse og forbedring af det rekreative 
fiskeri langs kysterne. 
Dette harmonerer særdeles godt med den nationale strategi for lystfiskeri, som tilsigter at gøre 
Danmark til et endnu mere attraktivt lystfiskerland med et stort turistpotentiale. 
 
Udfordringen på Fyn er, at der er et meget stort antal både lyst- og fritidsfiskere og dermed også 
et dagligt pres på bestanden af havørreder der opnår større alder end 2 – 3 år. Dette pres forøges 
yderligere af skarv og sæler. Dette er ærgerligt, når tanken falder på den samfundsmæssige værdi 
af en fisk i trofæstørrelse. Denne værdi kommer til udtryk både som lystfiskerfanget fisk og som 
fisk der skal videreføre generne i de fynske vandløb. 
En minimal forøgelse af gennemsnitsalderen for havørreder vil kunne sikre, at flere fisk får 
muligheden for at gyde mindst 1 gang. 
 
Da bekendtgørelsen for fiskeriet for Fyn skal træde i kraft i en ny version pr. 01.01.2020, må det 
givetvis betyde, at den er under meget snarlig revision og derfor dette skriv fra mig. 
 
Vandpleje Fyn vil med en meget stor opbakning blandt aktive lystfiskere i de fynske klubber, 
grejbranchen, Havørred Fyn, Danmarks Sportsfiskerforbund, Den lokale turistbranche m.fl. 
fremhæve 3 forslag til den nye bekendtgørelse. 
Vejen frem er nogle lidt strammere regler for os alle, men også regler der kommer alle til gode de 
næste mange år i form af et bæredygtigt rekreativt fiskeri efter havørreder. 
De ønskede nye regler skal tilgodese havørredens muligheder for at kunne gyde mindst 1 gang i 
livet og at bibeholde alles muligheder for, at kunne nyde en selvfanget havørred, uden at der 
bliver ”høstet” voldsomt på bestanden, af meget aktive fiskere. 
Igen vil disse ønsker falde enormt godt i tråd med ønskerne fra den nationale strategi for 
lystfiskeri. 
 
De 3 ønsker er som flg. 
 

1.       En daglig fangstbegrænsning for alle på 2 havørreder om dagen – maks. 1 af dem over 60 cm. 

-         Ingen der fisker til eget forbrug har brug for mere end 2 havørreder om dagen – og 
erhvervsmæssig fangst af havørred fylder ganske lidt. 

2.       Fredningstiden på gydemodne (farvede) havørreder forlænges til perioden 1. oktober – 28/29. februar. 



-         Havørreder der vandre til/fra de åer de skal gyde i skal beskyttes bedre under deres vandring. 
Så flere får held til deres forehavende 

3.       Fiskeri med ørredgarn forbydes i ovennævnte fredningsperiode. 

-        Da havørreder har meget svært ved at overleve et ophold i garn giver det ikke menig at der 
fiskes målrettet med ørredgarn i den periode hvor hovedparten af ørrederne i saltvand er 
fredet. 

Lignende ønsker er allerede implementeret på Bornholm med målbar succes og tilsvarende ønsker er der 
ligeledes til Sjællandsbekendtgørelsen, som også må være til revision i disse tider. 

Skulle du ønske nogle af punkterne eller andet yderligere uddybet, kan jeg træffes på telefon 30 33 36 07 
for hurtigt svar, eller via min mail adresse cgh@roulunds-braking.dk 

De 3 nævnte ønsker er ligeledes sendt til de 10 ordfører for fiskeriudvalget. 

På forhånd tak og venlige hilsner. 

Chris Gregers Halling 

Formand for Vandpleje Fyn. 
 
 
 
Best regards. 
 
Chris Halling. 
Logistics Manager & Purchasing. 
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