
 8 Sportsfiskeren 10 // December 2014 - Januar 2015  December 2014 - Januar 2015 // 10 Sportsfiskeren 9 

DAN JØRGENSEN: DET STØRSTE 
FOR LYSTFISKERNE NOGENSINDE

MILJØ OG POLITIK MILJØ OG POLITIK

Af Kristian Ørsted Pedersen 
koep@sportsfiskeren.dk

Danske gedde- og havørredfiskere kan godt 
begynde at glæde sig. Fødevareminister Dan 
Jørgensen vil nemlig gøre Danmark til et 
smørhul for lystfiskeri. Ministeren har net-
op lanceret sine visioner for fremtidens lyst-
fiskeri.

– Det her er det største nogen regering har 
lavet for lystfiskere nogensinde. Danmark skal 
være et smørhul for danske og udenlandske lyst- 
og fritidsfiskere. Derfor skal vi skabe optimale 
vilkår for både fisk, fiskere og vandmiljø, lover 
fødevareminister Dan Jørgensen

Ministerens visioner er helt i tråd med f lere 
af Danmarks Sportsfiskerforbunds fokusområ-
der, og med nye bekendtgørelser, der sikrer en 

Fødevareministeren har netop barslet med flere initiativer for at styrke lyst- og fritidsfiskeriet i Danmark. 
Sportsfiskeren mødte Dan Jørgensen til en snak om initiativerne, der især indeholder godt nyt for det 
danske gedde- og havørredfiskeri.

særstatus for de unikke bestande af brakvands-
gedder, bedre beskyttelse af havørreden i ud-
valgte fjord- og kystområder samt en øget fi-
skerikontrol, er dansk sportsfiskeri på vej ind i 
en ny æra.

 
Særstatus til brakvandsgedder
Det har været et stort ønske at sikre en bæ-
redygtig bestand af brakvandsgedder. Tænk 

om fiskeriet efter brakvandsrovfiskene kun-
ne forvaltes på en måde, der gør det muligt 
for bestandene at reetablere sig – samtidig 
med, at der kan dyrkes et bæredygtigt fiskeri 
med stang og snøre. Status i dag er, at vi fisker 
på en bestand af brakvandsgedder, der er en 
brøkdel af, hvad den var i 70’erne. Der er vir-
kelig behov for en indsats. Og den kommer nu.

Danmarks Sportsfiskerforbund har arbej-
det for et totalt forbud mod at hjemtage brak-
vandsgedder i det sydsjællandske område i en 
periode på fem år – herunder et totalt omsæt-
ningsforbud. Det har været et ønske at be-
skytte brakvandsgeddens opvækstområder og 
trækruter mellem gydepladser og marine op-
vækstområder, hvorfor det er foreslået, at der 
i perioden 1. februar til 31. maj skal være for-
bud mod brug af nedgarn. Og endelig skal 
den nuværende fredningsperiode i brakvand 
fastholdes. Og det lægger helt i tråd med fø-
devareminister Dan Jørgensens visioner for fi-
skeriet.

– Brakvandsgedder er en art rigtig mange 
lystfiskere synes er spændende og attraktiv at 
fange, og vi kan jo se, der er ræson i, at man i 
nogle afgrænsede områder sætter ind med til-

tag for at beskytte bestanden, siger Dan Jør-
gensen

Med fødevareminister Dan Jørgensens visi-
on indføres en række nye regler i afgrænsede om-

råder, der sikrer, at brakvandsgedden får de go-
de betingelser for at nå et bæredygtigt niveau. 
Blandt andet indeholder den kommende be-
kendtgørelse et landings- og hjemtagningsforbud 
for gedder samt forbud mod anvendelse af garn i 
en bestemt periode af året i fire konkrete områder 
ved Sjælland og Møn, nemlig Præstø Fjord, Ste-
ge Nor, Jungshoved Nor og Fane Fjord.

– Det er simpelthen fem år, hvor man ikke må 
tage gedder med hjem fra de beskyttede områ-
der. Du må ikke sælge den. Du må ikke give den 
til katten. Den skal sættes ud igen, hvis du fanger 
den. Og hvis du insisterer på at have gedder med 
hjem til gryden, så må du fange dem et andet sted, 
siger Dan Jørgensen.

 
Odense Fjord-modellen breder sig
Der indføres også nye regler for fiskeri og be-
skyttelse af havørred i foreløbigt tre afgrænsede 
områder. I første omgang indføres de nye reg-
ler i områder ved Bornholm, Norsminde Fjord 
og Nybøl Nor ved Flensborg Fjord. De konkre-
te regler vil blive til i et samarbejde med en bred 
kreds af interessenter, som det allerede er sket 
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 det her er det 
største nogen rege-
ring har lavet for lyst-
fiskere nogensinde.
Danmark skal være 
et smørhul for dan-
ske og udenlandske 
lyst- og fritidsfiskere.                             
          – Dan Jørgensen 

Beslutsomhed. Dan Jørgensen har med det nye udspil til forvaltningen af det rekreative fiskeri udvist stor handlekraft, og det vil komme både fisk, 
lystfiskere og samfundet til gode.

Bornholmerørred. Der er udsigt til, at ørrederne omkring Bornholm ikke længere skal fanges i 
garn. Det vil give flere havørreder til de lokale sportsfiskere, ligesom det giver helt nye mulighe-
der for at udvikle fisketurismen på Bornholm – til glæde for alle.
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FLERE FORBEDRINGER

NYT MINDSTEMÅL

Fødevareminister Dan Jørgensens visioner 
indeholder yderligere tiltag, der også vil væ-
re med til at forbedre det danske lystfiske-
ri væsentligt.
 
Natura 2000
I 2015 fortsætter indsatsen med beskyttel-
se af rev i de udlagte Natura 2000-områder 
i dansk farvand. Ved at beskytte en række 
kystnære Natura 2000-områder, hvor fiske-
ri med bundslæbende redskaber – trawl – vil 
blive forbudt, sikres biodiversiteten og de lo-
kale fiskebestande til gavn for både lyst- og 
fritidsfiskeri. 
De områder, som i 2015 vil være i fokus, 
er Lillebælt, Sydfynske øhav, Stevns Rev, 
Horsens Fjord, Fyns Hoved, Æbelø, Havet 
mellem Romsø og Hindsholm og Nakskov 
Fjord.
 
Task force om lystfiskerturisme
Der er nedsat en hurtigt-arbejdende task-
force, der ser på udviklingen af lystfiskertu-
rismen i Danmark. 
Task-forcen har allerede holdt et møde, og 
der skal holdes yderligere møder, således at 
der foreligger anbefalinger til fødevaremini-
steren inden jul. 
Task-forcen skal skabe overblik over eksiste-
rende projekter og arbejde på at finde nye 
potentielle bæredygtige lystfiskerdestinati-
oner i Danmark. Samtidig skal task-forcen 
komme med forslag til, hvordan det kan la-
de sig gøre at finde og booke en lystfiskerfe-
rie i Danmark.
 
Naturplan DK og vandløbsrestaurering
Naturplan Danmark skal sikre renere kyst-
strækninger, søer og åer. En mindre udled-
ning af kvælstof og fosfor vil betyde bedre 
forhold for både plante- og dyreliv. 
Der etableres 8000 ha vådområder på 
landbrugsarealer for at undgå algevækst 
og iltsvind i nærliggende søer og åer. 
Samtidig skal der ske beskyttelse og gen-
opretning af eksisterende og nye danske 
stenrev.
I det nye Hav- og Fiskeriudviklings-program 
vil der blive prioriteret øgede midler til 
vandløbsrestaurering. 
Regeringen har desuden besluttet at iværk-
sætte en indsats for fjernelse af spærrin-
ger i vandløb, så fiskeopgangene sikres.

Mindstemålet på gedder er per 10. april 
gået fra 40 til 60 cm.
Det betyder endnu større mulighed for bæ-
redygtige bestande, da færre gedder hjem-
tages i garnfiskeri, og fordi gedderne er 
mere effektive ift. reproduktion, jo større 
de er.

VISIONER

i Odense Fjord, hvor man blev enige om et 
forbud med garnfiskeri. Bekendtgørelsen for 
Odense Fjord betyder, at bi- og erhvervsfiske-
re i fremtiden kun må fiske med ruser og spe-
cielle skrubbegarn i en stærkt begrænset peri-
ode fra maj til november – og at de skal fiske 
efter samme regler som fritidsfiskere. I takt 
med dialogen med interessenterne undersø-
ges det, om ordningen i 2015 kan udbredes til 
yderligere områder.

– Disse nævnte områder har vi identifice-
ret som områder, hvor det giver allermest me-
ning. Vores rolle bliver hovedsageligt at være 
en slags facilitator og invitere til møder. Nu 
sætter vi dem rundt om bordet, og så skal de 
blive enige. Og det er jo klart, at hvis ikke de 
bliver enige, så må jeg tage beslutningen, si-
ger Dan Jørgensen.

 
Mere og bedre kontrol
Der gennemføres en styrket kontrol målret-
tet ulovligt fiskeri i kystnære områder. Fokus 
i kontrolindsatsen vil være på:
• Fredningsbælter ved å-udløb
• Garnfri zoner langs kysterne
• Brug af for mange redskaber
• Ulovligt salg af fangst

Kontrolindsatsen indebærer en periodevis 
fordobling af indsatsen målrettet ulovligt fi-
skeri i kystnære områder og kører i efteråret 
2014 og foråret 2015. I foråret vil der også væ-
re særligt fokus på rusefiskeri efter ål.

– Vi kommer til at tage nogle ressourcer fra 
den generelle fiskerikontrol, og så fokusere på 
de nye områder, der er indeholdt i nærværen-
de vision for lystfiskeriet, siger Dan Jørgensen.

 
2015 bliver et stort år for lystfiskerne
Det er planen, at de forskellige bekendtgørelser, 
der blandt andet indeholder de ovenstående til-
tag, træder i kraft i begyndelsen af 2015. Man 
er i fuld gang i skrivende stund, og det hele skal 
lige igennem en høringsfase. I 2015 vil der blive 
fulgt op på fødevareministerens vision med yder-
ligere initiativer.

– Jeg er overbevist om, at der vil være bred op-
bakning, og jeg ved, der sidder mange lystfiske-
re rundt omkring, der bliver meget glade nu. Og 
det har de også grund til, siger Dan Jørgensen.
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 Det er simpelthen 
fem år, hvor man ikke 
må tage gedder med 
hjem fra de beskyt-
tede områder. Du 
må ikke sælge den. 
Du må ikke give den 
til katten. Den skal 
sættes ud igen, hvis 
du fanger den.  

  
                                                   – Dan Jørgensen 

Stor tilfredshed. Danmarks Sportsfiskerforbund er meget tilfredse med fredningen af brak-
vandsgedderne i det sydsjællandske. Det matcher nemlig de visioner, som forbundet fremlagde, 
da fødevareministeren havde inviteret til konference om udviklingen af det rekreative fiskeri den 
6. september.
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