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Vingsted, den 18. juli 2017 
 
 
 
 
 
Kære Esben  
 
På mødet på Øresundsakvariet den 28. marts i år blev du præsenteret for en række syns-
punkter og facts om lystfiskeriet efter torsk i Øresund. De vigtigste konklusioner var, at be-
grænsningerne i lystfiskeriet havde fået store negative økonomiske konsekvenser for både 
turbådsskipperne og det lystfiskerrelaterede erhvervsliv i Helsingør Kommune. 
  
Det blev også nævnt, at torskebestanden i Øresund – takket være blandt andet forbuddet 
mod brugen af trawl og farvandets helt unikke placering mellem det salte Kattegat og den 
ferske Østersø – efter alt at dømme ikke er presset i samme grad som de andre dele af de 
indre, danske farvande. Ønsket blandt de fremmødte var derfor, at torskefiskeriet i Øre-
sund ikke skulle forvaltes på samme måde som den øvrige del af Østersøen. 
 
Vi har nu netop været i dialog med Peder Elberg, der er skipper på turbåden Jaws. Peder 
Elberg deltog også i mødet i marts, og han har efterfølgende været i kontakt med største-
delen af turbådene. Han kan fortælle, at det siden mødet i marts desværre er gået lige så 
galt som frygtet. Der har generelt frem til medio 2017 været en nedgang i indtjeningen for 
turbådene på 38 %.  
 
Værst er det gået ud over rederiet Elida, som er nede med over 50 % og derfor varsler fra-
salg af to af deres fire skibe. Peder Elberg vurderer endvidere at hele flåden kæmper for 
overlevelse, og han frygter, at et år mere med de samme regler for det rekreative fiskeri vil 
få katastrofale følger for hele turbådsflåden. 
 
Det er en udvikling, som vi i Danmarks Sportsfiskerforbund ser på med stor bekymring. 
Torskefiskeriet på Øresund er en meget vigtig rekreativ ressource for mange lystfiskere i 
Danmarks tættest befolkede område. Samtidig er det lystfiskerafledte erhvervsliv i hele 
Øresundsregionen meget afhængige af dette fiskeri. Vi vil derfor appellere til, at der findes 
en løsning på disse udfordringer så hurtigt som muligt.  
 
Vi har i den forbindelse følgende forslag til, hvordan lystfiskeriet efter torsk kan forvaltes i 
2018: 
 

• Mindstemålet på torsk for lystfiskeri fiskeri hæves til 50 cm 
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Begrundelse: Nye tal fra ICES viser, at 86 % af de torsk, der landes af lystfiskere i den 
vestlige, tyske del af Østersøen højst er tre år gamle1. Ved at øge mindstemålet vil en stor 
del af de torsk, som i dag hjemtages, blive genudsat.   
 

• Torskefiskeriet i Øresund (ICES-område 23) skal have sin egen forvaltning. 
 
Begrundelse: Dette er en logisk konsekvens af, at torskebestandens situation i område 23 
ikke er lig med situationen i område 22 og 24, hvor det går meget dårligt.  
 

• Den daglige fangstbegrænsning på torsk i ICES-område 23 skal fastlægges ud fra 
både biologiske hensyn og hensyn til turbådenes eksistensgrundlag. Formålet er at 
sikre en bæredygtig forvaltning af torskebestanden og samtidig sikre turbådenes 
overlevelse. 

 
Begrundelse: Torskebestandens situation i ICES-område 23 er bedre end i område 22 og 
24, så en ens forvaltning er ikke logisk. ICES har vurderet, at der i 2018 vil være grundlag 
for at øge kvoten i den vestlige Østersø med 8 %. Denne stigning bør tildeles lystfiskeriet i 
Øresund. 
 
Vi håber, at du i de kommende forhandlinger i EU her i efteråret vil arbejde for disse forslag 
som alternativ til de meget restriktive kvoter, der nu er fastsat for lystfiskeriet efter torsk i 
Østersøen, herunder ikke mindst for lystfiskeriet efter torsk i Øresund.  
 
 
Med venlig hilsen 

 
Verner W. Hansen 
Forbundsformand 

                                                   
1 http://www.fishsec.org/app/uploads/2017/06/170601-FishSec-Summary-ICES-advice-for-Baltic-Sea-
2018.pdf 


