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Høringssvar vedr. 
”Bekendtgørelse om fiskeri og fredningsbælter 
omkring Lolland, Falster og Møn”

Overordnet er vi tilfreds med at der lægges op til at indføre 
fredningslinjer omkring flere af de små udløb omkring Møn, samt løbet
under Bogø-dæmningen.

Især Møn er inde i en voldsom markedsføring målrettet udenlandske og
danske lystfiskere, samtidig med at bestandene er vigende i både antal og
individstørrelse.

Der gøres et stor stykke arbejde fra lystfiskere og Vordingborg Kommune
for at genetablere gode gydeforhold, men resultatet kan endnu ikke ses.
Der snakkes alment blandt de lokale lystfiskere om, at der ikke er de fisk,
der var engang, og at gennemsnitstørrelsen er faldende.

Vi efterlyser et bedre datagrundlag, som bedre kan belyse årsagerne til
den negative bestandsudvikling. I hvor høj grad skal den tilskrives et (for)
højt fisketryk? Og hvor meget kan tilskrives dårlig reproduktion, prædation
fra sæl og skarv, manglende fødegrundlag mv.? Den mængde af tobis som
tidligere trak tæt under land på Møn ses ikke mere, og de fisk der fanges,
er ikke længere i så god kondition og ikke fyldt med tobis som tidligere.

Indtil vi har et bedre vidensgrundlag, og så længe bestandene er svigtende,
vil vi anbefale at bruge forsigtighedsprincippet. 

Vi anbefaler desuden, at bekendtgørelsen gøres dynamisk, forstået 
således, at justeringer er smidige, så reglerne nemt kan tilpasses den 
reelle bestandsudvikling mv.  

Vi ser gerne, at der omkring hele Møn og Sydsjælland (Vordingborg 
Kommune) indføres et forbud mod hjemtagning af mere end 2 havørred
pr/person/dag og max 3 brakvandsaborre. Evt. særskilt indløst fiskekort for
at fiske på Møn, med krav om indberetning via app. Dette kunne 
tillige bidrage til viden om bestandene.

§ 7. I Stege Bugt og Stege Nor er der fastsat helårlige fredningsbælter,
som omfatter følgende vandområder, jf. bilag 4:1) En ret linje fra pynten
nord for Stege by (54° 59.910’ N, 12° 16.241’ Ø) til hjørnet ud for 
jordbassinerne vest for sukkerfabrikken (54° 58.945’ N, 12°15.621’ Ø)2)
En afstand af 150 m fra følgende punkt, beliggende mellem de to hjørner
af Stege Nors munding ind mod noret: 54° 58.858’ N, 12° 17.092’ Ø.
Stk. 2. Uanset stk. 1. er det i havneområdet tilladt at udøve lystfiskeri med
stang fra land.
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Vi har følgende kommentarer til ovenstående § 7.: 

Løbet og havneområdet bør friholdes også for stangfiskeri, uanset at der er
tale om Catch & Release. § 7 stk 2 bør således sløjfes. 
Begrundelse: Et forbud i Stege Bugt og Nor ville føre til endnu mere stang-
fiskeri fra kajen, hvis dette stadig er tilladt. I det lange smalle havneindløb
er koncentrationen af gedder højest, ligesom koncentrationen af amatører.
Gedderne skal løftes op et par meter, og derfor har vi har grund til at 
antage, at den direkte dødelighed vil blive større end de 7%, man ellers
regner for gedder ved C & R. Mange af gedderne fanges formentlig 
gentagne gange. 
Vi anerkender lystfiskeriets rekreative potentiale, men forudsætningen for
denne er, at der er en bestand at fiske efter. 

Geddebestanden er historisk lav i Noret, hvorfor man bør overveje en 
helårsfredning (inkl. C & R) i hele Noret i en årrække, indtil bestanden 
forhåbentlig har rettet sig. 

Vi efterlyser en præcisering i bekendtgørelsens tekst af, at frednings-
bælterne også omfatter Catch & Release. 
Forslagsvis i §1, således at ”Fiskeri” erstattes af ”Fiskeri herunder Catch &
Release” 

På vegne af bestyrelsen 

Margareta Dahlström
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