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Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om lystfiskeri efter almindelig tun i 2021 

Dette høringssvar er indsendt på vegne af Tungruppen under DSF, der repræsenterer Skagen 

Havfiskeklub, Fyns Småbådsklub, Nordjysk Småbådsklub, Bornholms Trollingklub, Sjæl-

lands Småbådsklub, Dansk Havfiskerforbund, Scandinavian Tuna Club og Danmarks Sports-

fiskerforbund samt samarbejder med Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation. 

Vi anerkender ministerens og embedsmændenes store indsats med dels af skaffe en 

tunkvote til Danmark i 2021 og dels arbejdet med at få fastsat de juridiske rammer for fiske-

riet. Vi ved, at det sidste er sket under stort tidspres. 

Set i lyset af situationen er vi i Tungruppen klar til at acceptere de præmisser, der opstilles 

for fiskeriet.  

Helt overordnet er det en vigtig præmis for Tungruppen, at formålet med at hjembringe fi-

skene udelukkende er videnskabeligt. Det vil kunne give øget viden om tunene i de danske 

farvande og forhåbentligt være med til at bane vejen for en permanent kvote senere.  

Det giver rigtig god mening at lade de erfarne fiskere fra mærkningsprojektet udføre fiske-

riet med henblik på at sikre det bedst mulige resultat.   

Vi er en smule bekymrede for, om vejrforholdene nord for Skagen vil gøre det muligt at 

fange de 15 fisk i den angive periode på 14 dage. Der gives i udkastet mulighed for at for-

længe forsøgsfiskeriet med 5 dage, ligesom det er muligt, at flere end de 15 både, der har 

fået tilladelsen, kan deltage. Disse initiativer hjælper dog intet, hvis vejret ikke muliggør fi-

skeri.  

Vi vil derfor opfordre til, at der i bekendtgørelsen tilføjes, at der i særlige tilfælde (for ek-

sempel hvis kun en lille del af kvoten er fanget efter den 25. september) skal kunne fiskes 

med udgangspunkt fra Gilleleje efter mærkningsfiskeriet er overstået der den 3. oktober. 
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Begrundelsen for det forslag er, at jo mere data om tunene, der kan fremskaffes, des mere 

relevant og succesfuldt vil ministerens initiativ og projektet være. 

Tungruppens grundlæggende holdning til tunfiskeri i danske farvande er, at alle lystfiskere, 

der kan leve op til de formelle krav, som myndighederne til sin tid opstiller, skal kunne få 

adgang til at fiske efter tun. Dette er dog ikke muligt at effektuere nu med så kort varsel. Vi 

ønsker heller ikke, at det fremtidige lystfiskeri per definition skal baseres på, at fiskene skal 

ilandbringes, som er tilfældet denne gang. Et fremtidigt tunfiskeri, som forhåbentligt kom-

mer inden for en kort årrække, vil give større værdi, hvis erhvervsfiskerne får del i kvoten 

og derved kan sælge tun fra danske farvande i topkvalitet – og lystfiskerne samtidig udfører 

et skånsomt fiskeri med stang og snøre. 

Til sidst en kommentar til §4 Stk. 6. Der står: ”Enhver tun, der landes, skal være hel, uden gæl-

ler og/eller renset”. Vi havde fået opfattelsen, at undersøgelse af maveindholdet var et af de ele-

menter, DTU Aqua ønsker at undersøge. Hvis det er tilfældet, så bør tunene ikke kunne renses 

FØR de er landet. Vi forventer, at dette afklares med DTU Aqua. 

Vi glæder os til at bidrage med tid og ressourcer i dette spændende forsøgsfiskeri, der sik-

kert vil bibringe ny og mere detaljeret viden om tunene i de danske farvande. 

 

På vegne af Tungruppen under DSF. 

Med venlig hilsen 

 

Kaare Manniche Ebert 

biolog  

 


