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Vingsted, den 3. december, 2019.
Vedrørende: Høring over udkast til bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, Ærø
og Langeland. Sagsnr. 2019-16142.
Da bekendtgørelsen, der regulerer fiskeriet omkring Fyn, Ærø og Langeland, senest blev
revideret for 5 år siden, var det på baggrund af et ønske om at styrke det rekreative fiskeri
efter havørred. Bekendtgørelsen blev med rette efterfølgende rost i både ind- og udland for
at være visionær, og den har dannet skole for senere bekendtgørelser.

Med revisionen af Fyn-bekendtgørelsen mener Danmarks Sportsfiskerforbund, at tiden er
inde til at tage det næste skridt hen imod en endnu mere bæredygtig forvaltning. En forvaltning, der i højere grad beskytter havørrederne, og som derfor kan være med til at gøre havørredfiskeriet bedre for alle.
Vi har været i dialog med en lang række interessenter – herunder Friluftsrådet, Vandpleje
Fyn og Havørred Fyn – som alle bakker følgende forslag op:
•

Hver fisker må maksimalt hjemtage to havørreder per dag, hvoraf én må være
større end 60 cm. Forslaget gælder alle fiskeriformer.

Interessenterne ønsker forslaget gennemført af følgende grunde:
•

Havørrederne, som er en begrænset og værdifuld ressource, vil blive fordelt mere retfærdigt og ligeligt mellem alle interessenter.

•

Det giver flere havørreder langs kysterne og dermed et bedre fiskeri for alle.

•

Det vil øge de vilde bestande – og dermed gøre fiskeriet endnu bedre og mere bæredygtigt.

•

Flere store havørreder vil overleve. Det vil gøre muligheden for at fange en trofæfisk
endnu større. For mange lystfiskere er dette meget vigtigt, når fiskeferien planlægges.

•

Det vil brande Fyn som en lystfiskerdestination, der arbejder seriøst for at fremme fiskeriet – og nu med en endnu mere bæredygtig forvaltning.

•

Erfaringer fra Bornholm, hvor der i 2016 blev indført en daglig fangstbegrænsning,
indikerer, at initiativet kan være med til at begrænse det ulovlige fiskeri efter havørred.

Ved at indføre en daglig fangstbegrænsning vil der med stor sandsynlighed blive hjemtaget
færre havørreder. Som nævnt vil det gavne de vilde ørredbestande og medføre, at flere personer får adgang til den trods alt begrænsede ressource, som havørreden udgør. Det kan
faktisk undre, at der i dag – bortset fra ved Bornholm og i Nybøl Nor – ikke findes en regulering af fiskeriet efter de blanke havørreder i saltvand.

Selv om der er fremgang at spore, så ved vi, at havørredbestandenes gyde- og opvækstområder er presset af dårlige miljøforhold, ligesom adgangen til og fra gydeområderne er begrænset af en række spærringer. Den vilde smoltproduktion ligger derfor meget langt fra
den potentielle. Samtidig tyder alt på, at prædation fra en lang række fiskeædende dyr,
hvoraf nogle arter først for alvor har indfundet sig i Danmark i stort antal de senere år, medfører en meget stor dødelighed for ørrederne i forkellige livsstadier. Og ikke nok med det,
så er de indre farvande – havørredernes ædepladser – i stigende grad påvirket af iltsvind,
temperaturstigninger og algeopblomstringer.

Vi har altså med en fiskeart at gøre, som er hårdt presset i store dele af dens livscyklus. Men
der er ingen kvote på arten – bortset fra i ferskvand, hvor en lang rækker foreninger har lavet frivillige fangstbegrænsninger og udvidet fredningstiden langt ud over den statslige.

Der er med andre ord mange gode grunde til at indføre den foreslåede fangstbegrænsning i
saltvand generelt og i særdeleshed i farvandet omkring Fyn, Ærø og Langeland. En i øvrigt
retfærdig regulering, der deler sol og vind lige mellem alle fiskeriinteressenter.

Forslaget om at forbyde hjemtag af mere end én havørred over 60 cm skyldes dels, at der
efter alt at dømme er få af de store havørreder i farvandet omkring Fyn og i de fynske vandløb og dels, at flere store havørreder vil være meget værdifulde for Fyn og Øerne.
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Vi hører ofte, at andelen af store havørreder er relativt lille langs de fynske kyster. Og noget
kunne tyde på, at det er tilfældet. Fangstdata fra den fisketegnfinansierede fangstapp Fangstjournalen, der leverer data til DTU Aquas biologer, viser, at ud af 5584 havørreder, der fra
2017 til 1. november 2019 er fanget ved de fynske kyster, er kun 128 – det svarer til 2,8 % –
større end 60 cm. Andelen af store havørreder ligger på samme niveau ved årets elektrofiskeri efter moderfisk i de fynske vandløb. Indtil den 18. november er der fanget 621 moderfisk, hvoraf 20 individer – det svarer til godt 3 % – er længere end 65 cm.

Umiddelbart vurderet er antallet af store havørreder ikke imponerende. Hvorvidt andelen af
store fisk er større andre steder i landet – både med hensyn til stangfangster og elfiskede
moderfisk i vandløbene – kan undersøges. Men ved at regulere fiskeriet omkring Fyn på en
måde, der reducerer hjemtaget af de store individer, bør det være muligt at øge andelen af
store havørreder. Og hvis det sker, så vil det dels gavne bestandene og dels øge muligheden
for at tiltrække flere lystfiskere.
Dette sidste dokumenteres i rapporten ”Lystfiskeri langs kysten på Fyn i foråret”1, hvor der
står følgende om forventningerne til havørredfiskeriet:
”Her var forventningerne på tværs af de adspurgte havørredlystfiskere, at der skulle en
havørred på minimum 60 cm på land, førend fisketuren var perfekt. Tallene fra ”Fangstjournalen” viser midlertidig, at en lystfisker i gennemsnit skal foretage 34 fisketure langs de
fynske kyster for at fange en havørred af den størrelse. Denne del af undersøgelsen peger
således på, at der kan være ganske langt mellem de fisketure, hvor forventningerne til den
perfekte store fisk bliver indfriet. Dette er især interessant, fordi undersøgelsen af lystfiskernes holdninger til fangsten peger på, at netop trofæfisk er vigtige for lystfiskerne, dvs.
at man generelt hellere vil fange få store end mange små havørreder. En bedre forståelse af
om og i så fald hvordan man kan forvalte hen mod en øget andel af store havørreder i bestandene vil skabe indsigt i mulighederne for at mindske afstanden mellem lystfiskernes
forventning og den aktuelle oplevelse”.
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Det er med andre ord meget sandsynligt, at flere større fisk langs kysten vil forbedre Havørred Fyns mulighed for at tiltrække flere lystfiskere til Fyn og Øerne. Og flere lystfiskere vil
øge den lystfiskerrelaterede omsætning i de fynske kommuner, der i dag har en værdi af 50
millioner kr. årligt samt giver ophav til 38 fuldtidsstillinger og 55.000 overnatninger om
året.

Ud over den foreslåede daglige fangstbegrænsning på to havørreder, hvoraf en af dem må
være større end 60 cm, så mener vi også, at der er behov for at forlænge fredningstiden for
den farvede/kønsmodne havørred i saltvand. Den gældende fredningstid går fra den 16. november til og med den 15. januar. Gydningen begynder normalt ultimo oktober og slutter i
februar. Dette bør selvfølgelig også afspejle sig i fredningstiden i saltvand, som vi foreslår
skal ligge fra 16. oktober til 28. (29.) februar begge dage inklusive.

Hvis dette forslag ikke medtages i denne bekendtgørelse, vil vi opfordre til, at det gennemføres i bekendtgørelsen om fredningstider i saltvand, der gælder på landsplan, næste gang
den revideres.

Vi bakker alle de foreslåede, nye fredningsbælter op.
Vores lokalforening i Nyborg har kunnet konstatere, at der i bunden af Nyborg Havn – i det
bassin, hvor Ladegårdsåen munder ud – foregår et meget intenst fiskeri efter havørreder.
Det er angiveligt havørreder fra Vindinge Å-systemet, der bliver forvirrede af udløbet af
vand fra Ladegårdsåen (der er en del af Vindinge Å-systemet), og som derfor opholder sig i
havnebassinet. Foreningen ønsker, at det fredningsbælte ved Ladegårdsåens udløb i Nyborg
Havn, der blev ophævet ved udstedelsen af denne bekendtgørelse i marts 2014, genindføres.
Den daværende fredning er i defineret i den gamle bekendtgørelses §2 (vandløbsnummer
0923), og udformningen af det daværende fredningsbælte findes i bilag 7.

Foreningen mener også, at den daværende fredning af udløbet af Vindinge Å i Holckenhavn
Fjord, som er beskrevet i den forrige bekendtgørelses § 13 og i bilag 7
(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=8409) i højere grad end den gældende
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fredning sikrer havørredernes vandring ind og ud af Vindinge Å-systemet. Foreningen ønske derfor den gamle fredning genindført.

Med høringssvaret vedhæftes en støtteerklæring til forslaget om at indføre den foreslåede
daglige fangstbegrænsning på havørred.15 andre interessenter har underskrevet.

Med venlig hilsen

Kaare Manniche Ebert
Biolog
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