
 

Rasmus Prehn 

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

 

Den 10. december, 2021. 

 

Kære Rasmus. 

Som du ved, så må lystfiskere, der fisker i Østersøen, i 2022 ikke hjemtage torsk fra midt i januar 

til 1. april – og resten af året må en lystfisker maksimalt hjemtage én torsk per dag. Årsagen er 

torskens pressede situation i Østersøen.  

Danmarks Sportsfiskerforbund bakker op om reglerne, der er helt nødvendige i den nuværende 

situation, hvor bestanden er meget tæt på at kollapse.  

Reguleringen får dog meget dramatiske konsekvenser for de danske turbåde, der opererer i 

Østersøen. En stor del af deres indtægter er baseret på fiskeriet efter torsk, men på grund af den 

nødvendige regulering, vil der ikke være grundlag for at tage lystfiskere med ud på torskefiskeri 

i hele 2022. Og der er reelt ikke andre muligheder for at opveje det forventede tab.  

Flere turbåde har allerede måtte dreje nøglen om som følge af de forrige års regulering af 

torskefiskeriet, og vi frygter, at endnu flere af dem må lukke i 2022. 

Turbådsfiskeriet er mange lystfiskeres eneste mulighed for at komme ud på vandet og fiske, og 

rigtig mange benytter sig af det. Turbådsfiskeriet er derfor en vigtig rekreativ og folkelig 

ressource, som desuden er af stor økonomisk værdi for samfundet og især for de byer, hvorfra 

fiskeriet udgår. Øresundsvandssamarbejdet dokumenterede i 2017, at turbådene i Øresund på 

begge sider af Sundet generede en omsætning på 80 millioner kr. Hvis turbådene som frygtet må 

lukke ned, kan det derfor få store negative konsekvenser for erhvervslivet i flere områder. 

Jeg vil derfor appellere til, at turbådene får en mulighed for at få en økonomisk håndsrækning i 

2022. Helt i tråd med den støtte, som erhvervsfiskerne modtager, når der opstår markante 

ændringer i deres muligheder for at fiske.  

Jeg vil også opfordre til en tættere dialog med dig, Danmarks Sportsfiskerforbund og turbådene 

om mulighederne for en mere tilpasset forvaltning, der kan sikre turbådene og dermed 

danskernes mulighed for at komme på havet i fremtiden.  

 

Med venlig hilsen 

 

Torben Kaas 

Formand i Danmarks Sportsfiskerforbund. 


