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Kommentarer til: Forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2019 af fiskerimu-

ligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende for EU-farvande 

og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande. Journalnummer 2018-32677. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund har kommentarer til den del af forslaget, der medfører regu-

lering af det rekreative fiskeri – det vil i forhold til reguleringen af fiskeriet efter havbars. 

 

Det foreslås, at lystfiskerne (og andre rekreative fiskere) i 2019 skal kunne hjemtage 1 hav-

bars per dag i perioden april-oktober (begge måneder inklusive). Det er en forbedring i for-

hold til den helt horrible situation i 2018, hvor lystfiskerne slet ikke måtte hjemtage en ene-

ste fisk. På baggrund af nye data, der godtgjorde, at lystfiskeriets negative påvirkning var 

overestimeret, blev dette forbud dog senere ophævet med virkning fra 1. oktober. Fra dette 

tidspunkt kunne der hjemtages én fisk om dagen – men da var langt størstedelen af sæsonen 

ovre. 

 

Vi mener, at forslaget for 2019 i langt højere grad bør tage hensyn til fangstdata, der viser, 

at lystfiskeriets negative påvirkning på bestandenes pressede situation i dag er helt uden 

betydning – se tabel 1.  Tidligere blev arten primært fanget af lystfiskere og fiskeriet var 

bæredygtigt, men så fik erhvervsfiskerne øjnene op for, at der kunne tjenes penge på at fan-

ge havbars.  

 

Så sent som i 1985, hvor bestandene var i væsentligt bedre forfatning end i dag, udgjorde de 

erhvervsmæssige fangster cirka 35 %. Som det også ses i tabellen, er fordelingen i dag me-

get anderledes. De erhvervsmæssige, kvoterede fangster udgør nu næsten 80 % af den sam-
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lede fangst. Tælles den erhvervsmæssige bifangst af havbars med, så kan cirka 95 % af den 

fiskeriinducerede dødelighed henføres til erhvervsfiskeriet. 

 

 

Tabel 1: ”This table is worked out by EAA based on the figures in Table 12 of the latest ICES advice concer-
ning Northern bass (Sea bass in divisions 4.b–c, 7.a, and 7.d–h.)10. Note: Year 2018 is predicted. Official fi-
gures won’t be available before next year.” Figur og teksten er fra ”EAA & EFTTA Sea bass 2019 position 

paper, 28th of November 2018”. 
 

Det er således åbenlyst, at det ikke-bæredygtige erhvervsfiskeri alene bærer skyldes for be-

standenes kollaps. Det betyder dog ikke, at lystfiskerne ikke ønsker at bidrage til, at bestan-

dene atter kommer på fode. Det højere mindstemål på 42 cm mod tidligere 38 cm er således 

indført efter pres fra EAA og dens medlemsorganisationer, ligesom der blandt sportsfisker-

ne er forståelse for, at en daglig fangstbegrænsning er en fair måde  at regulere fiskriet på.  

 

Problemet er imidlertid, at forslaget for 2019 – fuldstændigt ligesom reguleringen i 2018 – 

er så urimeligt og disproportionalt, at det er svært at opfatte det som andet end en tidlig ju-

legave til erhvervsfiskerne krydret med en nærmest ufattelig mangel på accept af og forstå-

else for lystfiskeriets betydning i de lande, hvor havbars en meget vigtig sportsfisk; det dre-

jer sig blandt andet om Frankrig, England og Holland.  

 

Den tidlige gave til erhvervet i 2019 er en øgning på 40 %, mens lystfiskerne, der bevisligt 

ikke har den mindste indflydelse på bestandenes ve og vel, får lov til at hjemtage én fisk om 

dagen… Det bør her også nævnes, at lystfiskeriet efter havbars i artens primære udbredel-



                     

sesområde bidrager med enormt store beløb, der sandsynligvis langt overstiger værdien af 

de erhvervsmæssige fangster. Også derfor er forslaget både tåbeligt og uacceptabelt.  

 

Med udgangspunkt i disse betragtninger er Danmarks Sportsfiskerforbunds forslag følgen-

de: 

• I perioden april-oktober (begge måneder inklusive) er der en daglig fangstbegræns-

ning for det rekreative fiskeri på 3 havbars per dag per fisker. Resten af året skal 

havbars genudsættes.  

 

Vedhæftet mailen er Europeans Anglers Alliances positionspapir fra 28. november 2018. 

Heri uddybes argumenterne for en daglig fangstbegrænsning på 3 fisk, ligesom der er en 

række andre synspunkter og forslag, som vi i Danmarks Sportsfiskerforbund bakker 100 % 

op. 

 

Til slut vil jeg nævne det besynderlige i, at reguleringen i dansk farvand kun gælder i Nord-

søen syd for Hanstholm, ligesom mindstemålet på 42 cm ikke er gældende i alle danske 

farvande (mindstemålet gælder kun i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, men ikke i den 

nordlige del af Østersøen, hvor der i nogle områder fanges pænt med havbars ). Vi foreslår 

derfor, når den relevante bekendtgørelse kommer i høring, at mindstemålet på havbars skal 

være 42 cm overalt i danske farvande, ligesom der bør indføres en daglig fangstbegræns-

ning på tre fisk om dagen.  

 

Med venlig hilsen 

 

Kaare Manniche Ebert 

Biolog 

 

 

 

 


