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Fangstbegrænsningen på tre havørred pr. dag er blevet 
taget godt imod på Bornholm.

Bornholmske sportsfiskere melder om færre garn i nærheden af øens 158 km lange kyststrækning. 

Af Julie Myhre

Fritidsfiskernes garn fyldte tidligere meget i bevidsthe-
den hos bornholmske lystfiskere, men i dag er det ander-
ledes. Sidste vinter blev der indført nye regler for fiskeri-
et ved Bornholms kyster, og der er siden da blevet længe-
re mellem garnene i nærheden af kysterne. Fritidsfiskernes 
garn er derfor ikke længere et tilbagevendende samtaleem-
ne blandt sportsfiskerne på Bornholm.

– Det er ikke noget, man tænker over længere. Før har det 
været rigtigt belastende, hvis du stod og fiskede havørred, 
og så kom der nogen og satte garn. Det kunne bare ødelæg-
ge ens dag. Men den slags hører vi slet ikke om længere, si-
ger Simon Rømer, formand for Bornholms Sportsfiskerfor-
ening.

Som repræsentant for de bornholmske sportsfiskere del-
tog han i dialogen om den såkaldte bornholmerbekendtgø-
relse fra januar 2016, som rummer de nye regler om fiskeri 
ved Bornholm og Christiansø.

Nu gælder der strengere regler for fritidsfiskeres brug 
af garn nær kysterne og desuden en såkaldt bag limit på 
tre havørreder. Det betyder, at hver enkelte fisker eller båd 
maksimalt må tage tre havørreder med hjem per dag.

– Jeg er overrasket over, at det er gået så godt med de nye 
regler. De har virket over al forventning. Der har selvfølge-
lig været noget debat blandt lystfiskerne på Bornholm i ti-
den op til, at den nye fangstbegrænsning trådte i kraft. Men 
nu virker reglerne som det mest naturlige i verden. Tre ør-
reder per mand per dag - det er lige til at forholde sig til. Og 
som lystfisker er den grænse ikke noget problem, siger Si-
mon Rømer.

Et gavnligt kompromis
Reglerne i Bornholmerbekendtgørelsen er baseret på et unikt 
samarbejde mellem forskellige interessenter, herunder Dan-
marks Sportsfiskerforbund og de lokale lystfiskere på øen, 

PÅ KLIPPEØEN
NYE REGLER RYKKER

Bornholm er et enestående ek-

sempel på, hvordan regulering 

af fiskeriet kan gøre en mærk-

bar forskel. Det mener både 

øens sportsfiskere, turismeor-

ganisationen Destination Born-

holm og Danmarks Sportsfi-

skerforbund. De nye regler fra 

januar 2016 har gjort Bornholm 

til et bedre sted at fiske.

FÆLLES FODSLAG FOR NYE 
FISKERIREGLER PÅ BORNHOLM 
– DE VAR MED:
Danmarks Sportsfiskerforbund, Bornholms Sportsfisk-
erforening, Bornholms og Christiansøs Fiskeriforening, 
Dansk Amatørfiskerforening, Foreningen LAG-Bornholm, 
Destination Bornholm og Færgen Bornholm

Foto: Destination Bornholm
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KUN ÉN MED FOR MANGE FISK
Til at begynde med vejledte vi om de nye regler, og 
derefter kørte vi kampagner med øget kontrol, især i 
forhold til fangstbegrænsningen på tre ørreder. Kun en 
enkelt gang har vi taget en fritidsfisker med for mange 
ørreder i båden, og vi har ikke mødt en eneste lystfisker 
med for mange ørreder. Men det er jo ikke sådan, at vi 
kan kontrollere en lystfisker hele dagen, siger Peter Holm-
gaard Kristensen, overfiskerikontrollør i Fiskeriinspektorat 
Øst, Afd. Rønne.
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Dansk Amatørfiskerforening og turismeorganisationen Desti-
nation Bornholm. På baggrund af en tæt dialog i løbet af 2015 
indgik deltagerne en aftale om et fælles forslag til bekendtgø-
relsen, som kunne forene parternes forskellige interesser. Det 
kollektive forslag fik betydelig indflydelse på den endelige be-
kendtgørelse, og der gælder i dag et regelsæt til stor gavn for 
havørredbestandene og lystfiskeriet på Bornholm.

– En bag limit er en god måde at sikre, at fiskeriet bliver me-
re bæredygtigt. Før var der nogle, som fiskede målrettet efter 
havørred med garn, men når man nu kun må tage tre fisk med 
hjem, så stopper incitamentet. Hensigten med fangstbegræns-
ningen var netop at regulere adfærden, så vi kan beskytte de 
vilde fisk til gavn for alle fiskere, siger Kaare Manniche Ebert, 
fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Han kalder de nye regler for en vellykket kompromisløs-
ning.

– Danmarks Sportsfiskerforbund og de enkelte sportsfisker-
foreninger gik jo oprindeligt efter at få indført et forbud mod 
omsætning af havørred, men da det ikke var muligt, gik vi i 
dialog om et kompromis med fritidsfiskerne i Dansk Amatør-
fiskerforening. Det resulterede i fangstbegrænsningen på tre 
havørreder, siger Kaare Manniche Ebert.

Det er nemlig en begrænsning, som fritidsfiskerne godt 
kan acceptere, lyder det fra landssekretær i Dansk Amatørfi-
skerforening, Flemming Kjærulf. 

– Da de nye regler blev indført, var der nogle, der ikke syntes, 
det var sjovt, men omvendt kommer der også meldinger om, at 
det kan man godt leve med i forhold til det højere formål med 
at beskytte vores havørredbestande. Og det er jo grundlaget 
for både fritidsfiskere og lystfiskere, at vi har nogle bæredyg-
tige bestande, siger Flemming Kjærulf.

Styrker lystfiskerturismen
I turistbranchen på Bornholm oplever man, at de nye regule-
ringer har virket som en saltvandsindsprøjtning for lystfisker-
turismen. Det er meldingen fra non profit-organisationen De-
stination Bornholm, der arbejder for at styrke øens turisme.

– Det er vores oplevelse, at de nye regler om fiskeri har haft 
en positiv effekt på lystfiskerturismen på Bornholm. Fra 2015 
til 2016 har vi set en vækst på fem procent i antallet af overnat-
tende turister på Bornholm, og ud fra dialogen med vores man-
ge aktører vurderer vi, at lystfiskerturismen har en andel i den 
vækst, siger direktør i Destination Bornholm, Pernille Kofod 
Lydolph.

Destination Bornholm vil fremme lystfiskerturismen 
på øen, fordi lystfiskerne kan bidrage til at sikre gæster på 

De nye regler gør Bornholm til en mere attraktiv destination for lystfiskere.

Når badegæsterne har forladt solskinsøen, dukker 
lystfiskerne op.

Der skal værnes om Bornholms ørredbestande. Det er Danmarks Sportsfiskerforbund og Dansk Amatørfiskerforening enige om.

DE NYE REGLER PÅ BORNHOLM 
FRA JANUAR 2016
○  Hver lystfisker eller båd må max. tage tre havørreder 

med hjem om dagen. Reglen gælder både erhvervs- og 
fritidsfiskeri.

○  I perioden 16. september - 1. maj er fiskeri med ørred- 
og laksegarn forbudt i nærheden af kysterne. Forbud-
det gælder inden for 30 m dybdekurven.

På www.fiskepleje.dk/Kyst/fiskeriregulering kan du hente 
en folder om reglerne.

øen uden for højsæsonen. Af samme grund gik Destination 
Bornholm aktivt ind i dialogen om de nye fiskeriregler for-
ud for bekendtgørelsen fra januar 2016.

– Den proces, der løb frem mod bekendtgørelsen, var på 
alle måder positiv. Vi har haft en rigtig god dialog, også 
uden om de officielle møder i NaturErhvervsstyrelsen (nu 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen), siger Pernille Kofod Lyd-
olph.

Det gode eksempel
Det er værd at lade sig inspirere af Bornholmerbekendtgø-
relsen, når nye reguleringer af fiskeriet bliver forhandlet 
andre steder i landet. Det mener Danmarks Sportsfisker-
forbund, som foreslår, at også Sjælland, Møn og Lolland-Fal-
ster bliver omfattet af en bag limit på havørreder. Sjælland, 
Møn og Lolland-Falster kan se frem til nye fiskeriregler i 
forbindelse med tre nye bekendtgørelser, der er til forhand-
ling og på vej i åben høring inden for det næste halve år. Til 
den tid vil Danmarks Sportsfiskerforbund invitere de sjæl-
landske medlemsforeninger til et møde om bekendtgørel-
serne. På den måde får foreningerne indflydelse på Forbun-
dets høringssvar og de endelige regler for fiskeriet i deres 
lokalområde. •

 34 Sportsfiskeren | 3 | 2017 

BORNHOLMSKE LYSTFISKERE OM 
DE NYE REGLER
Svend Erik Nielsen: – Jeg synes ikke, at man ser så 
mange garn mere, så de nye regler har jo nok hjulpet.

Dennis Just Sose: – Som lystfisker synes jeg, at det er 
helt fint med en fangstbegrænsning på tre havørreder, 
for mere end det kan man heller ikke spise.

Peter Falkenberg, Sportsfiskerens lokalredaktør på 
Bornholm: – Det er et lyspunkt, at de nye regler gør fisk-
eriet kvalitativt bedre. Men jeg synes, der skulle ske mere 
i forhold til at gøre opmærksom på reglerne, f.eks. en 
folder til turister, der ankommer med færgen.

»En bag limit er en god måde at 
sikre, at fiskeriet bliver mere bæ-
redygtigt. Før var der nogle, som 
fiskede målrettet efter havør-
red med garn, men når man nu 
kun må tage tre fisk med hjem, så 
stopper incitamentet« 

– Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i DSF

Foto: Kennet Hult, Destination Bornholm


