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Vingsted, den 21. september, 2018. 

 

 

Høringssvar vedrørende: Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2019 af 

fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande i Østersøen – KOM 

(2018) 608 final. Journalnummer 2018-1980. 

 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund takker for muligheden for at komme med kommentarer til 

forslaget. Vi forholder os i det følgende udelukkende til den del af forslaget, der handler om 

reguleringen af torsk. 

 

Det er dokumenteret, at begrænsningerne, der i både 2017 og 2018 ramte lystfiskere, som fisker 

efter torsk i Østersøen, har fået store negative økonomiske konsekvenser for turbådsskipperne på 

Øresund, ligesom reguleringen også har påvirket turbådene andre steder i landet. De daglige 

fangstbegrænsninger har betydet en dramatisk nedgang i antallet af kunder.  

 

Siden reguleringen trådte i kraft i 2017 har turbådene på Øresund kunnet registrere en nedgang i 

indtjeningen på mere end 1/3. Flere rederier har varslet frasalg af flere skiber, og hele flåden 

kæmper netop nu for at overleve. 

 

Det er en udvikling, som vi sammen med turbådene ser på med stor bekymring. 

Torskefiskeriet på Øresund og i andre dele af de indre farvande er en meget vigtig rekreativ 

ressource for mange lystfiskere. Alene i Øresundsområdet anslås værdien af turbådsfiskeriet at 

udgøre op imod 80 millioner danske kroner 1.  

 

                                                      
1 Fiskeriet i Øresund 2017. Rapport udgivet af Øresundsvandsamarbejdet i 2018. 
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Danmarks Sportsfiskerforbund finder det rimeligt, at lystfiskere også skal bidrage, når 

torskebestanden er presset – dette uagtet, at det ikke er lystfiskerne, der bærer ansvaret for torskens 

triste situation i store dele af Østersøen. Det er imidlertid en forudsætning for accept og forståelse 

for forvaltningen, at omfanget af reguleringen er proportional med den udfordring, man ønsker at 

håndtere. Og det kan næppe siges at være tilfældet i forhold til torskebestanden i Øresund.  

 

Det vurderes – blandt andet takket være forbuddet mod brugen af trawl i Øresund – at torsken her 

ikke er presset i samme grad som i de andre dele af de indre, danske farvande. En regulering af 

lystfiskeriet i Øresund bør derfor ikke være lig med den, der udøves i farvande, hvor torsken reelt er 

truet. Dertil skal lægges, at hele datagrundlaget for at regulere lystfiskeriet i danske farvande er 

baseret på tyske undersøgelser. Disse estimater kan imidlertid ikke projiceres over på det danske 

lystfiskeri. Men det er de blevet med de nævnte, drastiske konsekvenser til følge.  

 

Det bør også med, at den dokumenterede nedgang i omsætningen i turbådsfiskeriet, et forhold der 

også gør sig gældende i Sverige og Tyskland, må betyde, at der fanges væsentligt færre torsk af 

sportsfiskere end forventet. Det må være den logiske følge af den reducerede indsats. Men det 

forholder forslaget til regulering af lystfiskeriet i 2019 sig overhovedet ikke til.   

 

Med udgangspunkt i ovennævnte har vi følgende forslag til regulering af torsk i 2019, som skal 

gælde lystfiskeriet:  

 

Mindstemålet på torsk i områderne 22,23 og 24 hæves til 45 cm. Mindstemålet bør i 

princippet gælde alle fiskeriformer, men vi kan acceptere, hvis det kun kommer til at gælde 

lystfiskeriet i den danske del af Østersøen. 

 

Begrundelse: Tal fra ICES viser, at 86 % af de torsk, der landes af lystfiskere i den 

vestlige, tyske del af Østersøen højst er tre år gamle2 og dermed vil en stor del af dem være mellem 

det nuværende mindstemål og 45 cm. Ved at øge mindstemålet til 45 cm vil en stor 

del af de torsk, som i dag hjemtages, blive genudsat.  

 

Hvis man kun vurderer effekten af baglimit og ikke inddrager reduktionen i omfanget af 

lystfiskeriet, så vil et øget mindstemål sandsynligvis få en langt større effekt på antallet af 

hjemtagne torsk end den gældende regulering, idet fangstbegrænsningen for 2017 og 2018 på 

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

2018.pdf 
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henholdsvis 3 og 5 fisk/dag/fisker sandsynligvis kun har medført en reduktion i fangsterne på max 

10 %3.  

 

Et større mindstemål bakkes op af Sportfiskarna, vores svenske broderorganisation, og ligeledes af  

turbådene på begge sider af Sundet. Hvis man virkelig ønsker at lave en regulering, der kan 

accepteres bredt, og som vil gavne bestandene – og ikke som i dag, hvor den mest markante 

konsekvens af reguleringen har været, at turbådene reelt er truet på deres levebrød – så bør dette 

forslag gennemføres.  

 

Et større mindstemål vil som nævnt sandsynligvis få en stor positiv effekt på bestanden, så der i 

princippet ikke vil være behov for yderligere regulering af lystfiskeriet. Vi vurderer dog, at en 

daglig fangstbegrænsning generelt er et godt værktøj i forhold til at regulere fiskeriet.  

 

Vi vil derfor foreslå, at den daglige fangstbegrænsning i ICES-områder 22 og 24 (den danske del af 

Østersøen minus Øresund) lægges på et niveau, som vil være bæredygtig i biologisk henseende, og 

som samtidig vil kunne sikre, at turbådene kan overleve og dermed bidrage med rekreative 

muligheder for befolkningen og økonomien i de i forvejen pressede områder i Vandkantsdanmark.  

 

Vi vurderer, at en daglig fangstbegrænsning på henholdsvis 5 torsk i februar-marts og 8 fisk 

resten af året i områderne 22 og 24 vil kunne leve op til begge krav. 

 

Med hensyn til Øresund, så mener vi, at torskefiskeriet dér skal forvaltes ud fra, at torskebestanden 

her har det bedre. Vi mener, at den daglige fangstbegrænsning i princippet helt bør droppes sammen 

med, at det større mindstemål indføres.  

 

Men vi anerkender også, at den nuværende fremgang i torskebestanden, der skyldes, at årgangen fra 

2016 er meget stor, ikke ser ud til at gælde for de kommende årgange. Der kan derfor være behov 

for allerede fra 2019 at fastlægge et niveau på en daglig fangstbegrænsning, der både tager de 

nødvendige hensyn til torskebestanden og hensynet til turbådenes fremtidige eksistens.  

 

Vi vil derfor indtrængende opfordre til, at ministeriet indkalder repræsentanter for 

turbådene på begge sider af Sundet samt Sportfiskarna og Danmarks Sportsfiskerforbund til 

et møde for at finde ud af, hvor snittet skal lægges. Vi har de nødvendige kontaktinfo på de 

                                                      
3 Bag-limits på torsk i Öresund. Fokus nr 2017,2. Udgivet af Agri Food – www.agrifood.se 
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relevante personer. Det giver sig selv, at den daglige fangstbegrænsning ikke skal være mere 

restriktiv end den, der vi foreslår i den øvrige del af Østersøen – altså henholdsvis 5 og 8 torsk. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Kaare Manniche Ebert 

Biolog 

 

    


