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Vingsted, den 30. maj, 2018. 

 

Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand. 

 

I Danmarks Sportsfiskerforbund anerkender vi nødvendigheden af harmonisering af mindste-

mål for erhvervsfiskeriet, ligesom vi har forståelse for, at forbuddet mod udsmid i erhvervs-

fiskeriet vil kunne medføre ændringer i mindstemålene, som umiddelbart kan virke ulogiske.  

 

De ændrede regler med ophævelse af mindstemål i en række farvande vil forhåbentligt få den 

konsekvens, at langt færre fisk, der i dag fanges som bifangst og kasseres, i fremtiden dør 

forgæves og ender på havets bund i stedet for at indgå i erhvervets fangster. 

 

Vi finder det dog problematisk, at flere af nogle af mindstemålene – blandt andet for torsk – 

er så lavt, at det enten ikke sikrer, at hovedparten af bestanden opnår at gyde, eller er med til 

at fremskynde alderen for, hvornår fiskene kønsmodner, og derved giver individer, som 

kønsmodner tidligt, en fordel. Dette kan medføre, at bestandenes fordeling af små versus stør-

re individer forrykkes.  

 

Med udgangspunkt i ovennævnte har vi følgende kommentarer til udkastet: 

 

Pighvarre: Vi mener, at mindstemålet i Østersøen og Bælterne bør være 40 cm. Argumentet 

er, at langt de fleste hunner først kønsmodner ved den størrelse1. Det erhvervsmæssige fiskeri 

efter pighvarre i de indre farvande er ikke kvotebelagt. Mindstemålet er derfor reelt den eneste 

regulering af fiskeriet efter pighvarre i Østersøen og Bælterne. Derfor bør de biologiske ar-

gumenter, der anføres i reference 1, tages meget alvorligt, og derfor bør der indføres et større 

mindstemål end de nuværende 30 cm.  

                                                      
1 ”Muligheder ved ændret mindstemål og indførelse af vinduesmål for pighvarre”. 

https://issuu.com/dzs-habitat/docs/habitat_16/30 

https://issuu.com/dzs-habitat/docs/habitat_16/30


                     

 

Havbars: Mindstemålet på 42 cm bør gælde i alle danske farvande. Arten er stærkt truet, og 

fiskeriet reguleres meget restriktivt i flere danske farvande samt selvfølgelig i artens primære 

udbredelsesområde.  

 

Aborre: Det nuværende mindstemål på 20 cm bør hæves til 32 cm. Hunnerne kønsmodner ved 

denne størrelse, og et nyt mindstemål vil kunne sikre, at en større del af hunnerne opnår at 

gyde. Da mindstemålet er eneste regulering af dette fiskeri, bør det hæves, så det afspejler 

intentionen med et mindstemål for aborre, som er at sikre, alle fisk opnår at gyde mindst én 

gang. Der bør ligeledes indføres en fredningstid fra marts til udgangen af april; dette vil vi 

foreslå når den relevante bekendtgørelse kommer i høring. 

 

Gulål: Mindstemålet bør harmoniseres over hele landet. Derfor bør de 40 cm også gælde i de 

vestjyske fjorde samt Roskilde og Isefjord. Der er ingen biologiske argumenter for forskellige 

mindstemål; ikke mindst i lyset af ålens pressede situation. 

 

Helt: Heltens mindstemål bør også harmoniseres, så det bliver 36 cm over hele landet. Det vil 

også kunne medvirke til at reducere muligheden for at omgå reglerne for mindstemål. 

 

Torsk: Der indføres et mindstemål i Øresund (ICES-område 23) på 45 cm, som i princippet 

bør gælde alle fiskeriformer. I erkendelse af, at det næppe vil blive modtaget med glæde hos 

de andre fiskeriformer (erhvervs-, bierhvervs- og fritidsfiskere) kan det indføres, så det kun 

gælder i forhold til lystfiskeriet. Det øgede mindstemål er, hvis der ellers findes en påbudt 

daglig fangstbegrænsning, som det har været tilfældet i 2017 og 2018, et validt argument for 

at tildele lystfiskeriet en større daglig ”kvote”. Forslaget om et mindstemål på 45 cm støttes af 

turbådene, der opererer på begge sider af Øresund, samt det svenske sportsfiskerforbund.    

 

Med venlig hilsen 

 

Kaare Manniche Ebert 

Biolog 


