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Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker hermed at give sine kommentarer til den del af forslaget,
der medfører en regulering af det rekreative fiskeri. Det drejer sig om denne passus:
”Havbars i det nordøstlige Atlanterhav
I lighed med sidste år foreslås restriktioner for fiskeri efter havbars. Kommissionen
anfører, at der fortsat kan konstateres en faldende tendens i bestanden. Det anføres, at der
har været et betydeligt fald i landingerne, men at der fortsat er et behov for at
foranstaltningerne videreføres og styrkes, herunder også foranstaltninger i forhold til det
rekreative fiskeri.

Konkret foreslås der således et generelt forbud mod at fiske efter havbars i en række
områder (herunder i hele den sydlige del af Nordsøen syd for Hanstholm (område 4b og 4c).

Der foreslås dog er en undtagelse for EU-fiskerfartøjer, der fisker med kroge og liner i
januar 2018 og i perioden 1. april – 31. december 2018. Undtagelsen omfatter fartøjer, som
har registreret fangster af havbars i en given periode. Disse fartøjer kan fange op til 4 tons
havbars. I det rekreative fiskeri i blandt andet Nordsøen syd for Hanstholm er der et forbud
mod at fiske efter havbars fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018. I resten af året skal alle
fangster af havbars genudsættes.”

Danmarks Sportsfiskerforbund mener, at dette er forslag er uacceptabelt af følgende grunde:
•

Det er umuligt at håndhæve et forbud mod at fiske med stang og snøre eller med garn efter
havbars i årets seks første måneder.
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•

At lukke helt ned for det rekreative fiskeri, mens der stadig tillades et vist
erhvervsmæssigt fiskeri, er disproportionalt og samtidig et udtryk for manglende forståelse
for vigtigheden af det rekreative fiskeris store sociale værdi og økonomiske potentiale.

•

At forbyde hjemtag af én fisk per tur fra den 1. juli, mens der stadig kan landes og sælges
fisk erhvervsmæssigt, er disproportionalt og en urimelig fordeling af ressourcen.

Fra vores søsterorgansitaioner og European Anglers Alliance hører vi en lang række andre
argumenter, der understreger urimeligheden i den foreslåde regulering. De har blandt andet
nævnt, at der bliver fanget mange havbars af erhvervsbåde under 10 meter i de engelske farvande,
idet de har ret til at hjembringe 30 kg havbars til eget forbrug per tur. Omfanget af dette fiskeri
underestimeres sandsynligvis i de officielle fangsttal 1. Og det kan undre, at dette tal for få år siden
blve hævet fra 25 til 30 kg – vel at mærke til eget forbrug.

I skønnet over fangsterne i det rekreative fiskeri indgår der en dødelighed på 20 % for genudsatte
fisk, der er fanget på stang og snøre. Dette tal er alt for højt sat, som dokumenteret i denne
videnskabelige artikel 2, der angiver 5 % som den faktiske dødelighed. Det betyder sammen med
den førnævnte uregistrerede fangst fra erhvervet, at lystfiskeriets påvirkning på bestandene af
havbars er overestimeret.

Den meget restriktive regulering af det rekreative fiskeri, der nu foreslåes, vil set i det lys kunne
opfattes som meget urimelig og vil derfor ikke få opbakning og accept i lystfiskerkredse i Europa.
Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår i stedet, at reguleringen af det rekreative fiskeri for 2017 –
det vil sige forbud mod at hjemtage havbars fra den 1. januar indtil den 1. juli og herefter med
mulighed for at hjemtage én fisk per tur indtil årets udgang – fastholdes i 2018.

Med venlig hilsen
Kaare Manniche Ebert
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ICES bass benchmark report from 2014

www.ices.dk/sites/pub/Publication%20Reports/Expert%20Group%20Report/acom/2014/IBP%20Bass% 202014/ibpBass_report_2014.pdf

Se fx s. 84: “Sensitivity to uncertainty regarding UK inshore nets and lines landings (run 25b) As described in
Section 2.2.1.2 (Figure 2.2.2), not all commercial landings of sea bass are recorded, particularly for inshore s mallscale fisheries.
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