Støtteerklæring:
Vi ønsker en mere bæredygtig forvaltning af havørredfiskeriet langs de fynske kyster!
Havørredfiskeriet langs de fynske kyster er verdensberømt. Det har krævet et langt sejt træk, der blev indledt
med etableringen af Havørred Fyn for næsten 30 år siden. Først var det Fyns Amt og siden kommunerne, der
af egne lommer i alt har investeret mere end 100 millioner kroner i bedre vandløb, udsætninger og
promovering af havørredfiskeriet.
I den samme periode har de fynske sportsfiskere med stor succes ydet en beundringsværdig indsats i regi af
Vandpleje Fyn – blandt andet med deres banebrydende koncept Den Fynske Grusbande – med at genskabe
gyde- og opvækstområder i landsdelens åer og bække. De blev ellers for ikke ret længe siden beskrevet som
”de smukke ørredvandløb – hvor der bare ikke er ørreder”. Og sammen med Fyns Laksefisk har
sportsfiskerne været med til at skaffe avlsfisk til smoltudsætningerne, der bidrager til det berømmede fiskeri.
Det gode fiskeri er således ikke kommet af sig selv, det har kostet kroner og ører samt blod sved og tårer.
Men investeringen har været det værd! Havørredfiskeriet omsætter i dag for 50 millioner kr. årligt, og det
giver ophav til 38 fuldtidsstillinger og 55.000 overnatninger om året. Der er guider, overnatningssteder,
campingpladser og fiskegrejshandlere, der i dag driver en sund forretning takket været havørredfiskeriet.
Og det må heller ikke glemmes, at i titusindvis af fynske og andre danske – samt udenlandske –
fisketegnsløsere hvert år kaster snøren i de fynske vande med drømmen om at fange en fynsk, sølvblank
skønhed. Havørredfiskeriet er en vigtig rekreativ ressource for rigtig mange!
Med den igangværende revision af fiskeribekendtgørelsen, der regulerer fiskeriet langs landsdelens kyster,
foreligger en unik mulighed for at gøre havørredfiskeriet endnu mere bæredygtigt og attraktivt!
Underskriverne vil derfor indtrængende appellere til, at dette forslag bliver en del af den nye
bekendtgørelse:
•

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

Ved at indføre dette forslag, opnås følgende fordele:
•
•
•
•
•
•

Havørrederne, som er en begrænset og værdifuld ressource, fordeles 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.
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