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Vingsted, den 18. maj, 2020.

Angående: Høring over udkast til uændret forlængelse af bekendtgørelsen om særlige
fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn sagsnr.
2020-8457.

Danmarks Sportsfiskeforbund bakker op om, at bekendtgørelsen, der udløber 1. juni 2020,
forlænges uden ændringer.

Det nævnes også i høringsbrevet, at arbejdet med revisionen er i gang, og at bekendtgørelsen kommer i offentlig høring senere på året. Det hilser vi selvfølgelig også velkommen!
En positiv konsekvens af dette er, at det giver os alle – Miljø- og Fødevareministeriet samt
jeres rådgivere ved DTU Aqua og selvfølgelig alle høringsberettigede – mulighed for dels at
blive endnu klogere på brakvandsgedderne og dels få et bedre overblik over, om ny viden
eller nye initiativer fra kommunerne med brakvandsgedder bør få konsekvenser for forvaltningen af bestandene.

Et meget synligt af resultat af bekendtgørelsen fra 2015 har været meget større fokus på at
opnå viden om brakvandsgedderne, ligesom kommunerne både har intensiveret arbejdet
med at genskabe passage til og fra gydeområderne i ferskvand samt at etablere nye velegnede gydehabitater – de såkaldte geddefabrikker. Det større fokus på gedderne kom også til
udtryk i forbindelse med arbejdet med revisionen af Sjællandsbekendtgørelserne. Med udgangspunkt i ønsket om at fremme bestandene af brakvandsgedderne var der forslag om nye
fredningsbælter, ligesom der i forløbet kom forslag om begrænsning af muligheden for at
hjemtage gedder i blandt andet Karrebæk Fjord.

Alt dette nævnes, fordi det er vigtigt at forstå, at brakvandsgedderne i dag fylder langt mere
i lystfiskernes og kommunernes bevidsthed, og at der er gang i en lang række initiativer
med det formål at hjælpe gedderne – både i forhold til at forbedre naturgrundlagt men også i
relation til forvaltningen af bestandene. Begge dele gør efterårets revision af bekendtgørelsen endnu mere vigtig, for med den i hånden vil det være muligt for alvor at give de trængte
gedder en hjælpende hånd!

At der er behov for en håndsrækning, kan der næppe være tvivl om. Flere faktorer, hvoraf vi
kender nogle, mens andre er mere diffuse, har medført, at brakvandsgedderne sandsynligvis
er ligeså hårdt pressede, som før bekendtgørelsen blev indført i 2015.

Meget tyder på, at brakvandsgeddernes gydesucces svinger rigtig meget fra år til år. Den begrænsede rekruttering er sandsynligvis en faktor, som i høj grad påvirker bestandene. Der er
mange mulige forklaringer, men det er er nærliggende at tro, at den store variation blandt
andet kan skyldes, at bestandene befinder sig på kanten af, hvor de rent fysiologisk kan
overleve. Saltslåning med massedød som følge er et kendt fænomen i forhold til de voksne
gedder, men kan den store variation i områdets saltholdighed også påvirke gydesuccesen i
de marine områder?

Hvis rekrutteringen er en vigtig, begrænsende faktor, er det ekstremt vigtigt, at fiskeriforvaltningen i endnu højere grad sikrer passagen til og fra nyetablerede eller allerede kendte
gydeområder. Det gælder både i de marine flaskehalse og ved åmundingerne. Men der kan
også blive behov for at sikre en bedre overlevelse i de marine opvækstområder.

De igangværende mærkningsforsøg med lyttebøjer kan forhåbentlig gøre os endnu klogere
på geddernes vandringer mellem gyde- og fourageringsområderne. Undersøgelsen fra
Askeby Landkanal viser, at gedderne fra det vandløb svømmer langt omkring, så det gode
spørgsmål – som DTU Aqua forhåbentligt kan besvare – er, om de garnfri zoner i de fire udvalgte områder i bekendtgørelsen, som ovenikøbet i er tidsbegrænsede, er tilstrækkelige til
at sikre bestandene.

Vi håber, at disse problemstillinger – sikring af gedderne i trækruterne mellem ædepladserne og gydeområderne samt i de marine fourageringsområder – adresseres i det næste udkast. Det vil indebære en grundig vurdering af, om beskyttelsen af gedderne i de fire udvalgte områder er tilstrækkelig til at sikre de skrøbelige bestande.

Kommunerne med brakvandsgedder i deres vandløb og marine områder er nøgleinteressenter. Deres indsats med at forbedre og udbygge gydeområder og sikring af, at gedderne kan
bevæge sig frit mellem vandløb og hav, er vigtig. Det samme kan siger om deres arbejde for
et bedre havmiljø i de kystnære områder. Vi vil derfor opfordre til, at kommunerne for alvor
involveres, når arbejdet med revisionen genoptages senere på året. Men lige så vigtigt er
det, at den viden, som er tilvejebragt siden 2015, bliver et bærende element i den nye bekendtgørelse.

Med venlig hilsen

Kaare Manniche Ebert
Biolog.

