
 
 

 

Sendt per mail til 

Lisbet Nielsen lisnie@mfvm.dk, Birgitte Riber Rasmussen brrasm@mfvm.dk og Lene Jensen Sche-

el-Bech lensch@mfvm.dk 

 

 

 

Kommentarer til: NOTAT TIL § 5-udvalget (fiskeri) og § 7-udvalget (rekreativt fiskeri, 

ferskvandsfiskeri og fiskepleje) om tekniske foranstaltninger for fiskeriet i Nordsøen. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund takker for muligheden for at komme med kommentarer til 

forslagene. Det foreslås blandt andet: 

 

- Suspenderingen fra 2017 af det lukkede område på den jyske vestkyst ”brislingekas-

sen”. Suspenderingen er begrundet i en videnskabelig konklusion fra ICES om, at det 

ville være meget usandsynligt, at en ophævelse af brislingekassen vil påvirke silde- el-

ler brislingebestanden, 

- Videreførelse af redskabsbestemmelser i Skagerrak, og 

- Tilladelse til at anvende SepNep garn. 

 

Ud fra oplysningerne i det tilsendte materiale er det svært at forholde sig til forslaget om 

”brislingekassen”. Det fremgår for eksempel ikke, om ICES’ vurdering er foretaget inden 2017, 

hvor suspenderingen de facto fandt sted. Vi antager dog, at vurderingen af ICES under alle 

omstændigheder stadig er valid og relevant i forhold til at kunne tage en beslutning om fortsat 

ophævelse. Vi bakker derfor op om forslaget.   

 

Med hensyn til de to sidste punkter, så har vi ingen kommentarer. Vi vil dog nævne, at der blandt 

lokale erhvervsfiskere i Nordjylland har været store frustrationer over fiskeriet med bomtrawl, 

som udføres kystnært i Nordsøen af hollandske fiskere. Som vi læser forslagene, så adresseres 

denne udfordring ikke. Hvis der er en realistisk mulighed for, at denne sag kan tages op i 

forbindelse med den endelige godkendelse i Kommissionen, så vil vi opfordre til at det sker.  
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Med hensyn til forslagene om en mere bæredygtig regulering af fiskeriet efter sorthummer og 

havbars, hvor mindstemålet på 42 cm skal gælde over alt i Nordsøen, så er der fuld opbakning 

herfra. Og selv om det ikke er det rette sted at anføre det, så vil vi endnu en gang slå et slag for, at 

mindstemålet på havbars skal gælde i alle danske farvande.  

 

Bestanden af havbars i Nordsøen, som har sit primære udbredelsesområde ud for de engelske og 

franske kyster, er hårdt presset af mange års overfiskeri. Derfor blev der for få år siden indført en 

restriktiv forvaltning i hele dens udbredelsesområde – i det mindste meget restriktiv i forhold til 

de rekreative muligheder. Da den daglige fangstbegrænsning i 2019 blev på 2 fisk/dag – og da 

mindstemålet i højere grad lever op til formålet med, at alle individer skal kunne opnå at gyde 

mindst én gang – så har vi siden 2019 bakket op om de begrænsninger, der er blevet påført det 

rekreative fiskeri. Men det er stadig uforståeligt, at der i den danske del af den vestlige Østersø 

hverken er mindstemål eller andre former for regulering af fiskeriet. Især fordi der de senere år er 

fanget godt med havbars i for eksempel Lillebælts-området. Så lad os nu bakke op om den 

redningsplan, der arbejdes med i EU, og som en begyndelse få indført et mindstemål på 42 cm i 

de indre danske farvande! 

 

Med venlig hilsen 

 

Kaare Manniche Ebert 

Biolog   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


