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Vingsted, den 28. september, 2021.  

 

Kommentarer vedrørende høring vedr. fiskerimuligheder i Østersøen 2022 

Det er ikke første gang, vi får en meget vigtig høring med EU-fiskeriforvaltning, hvor vi reelt 

kun har én arbejdsdag til at skrive et høringssvar. Det kommer derfor ikke overraskende, at 

det nu atter sker. Men vi vil atter tillade os at gøre opmærksom på det urimelige i situationen. 

I særdeleshed denne gang, hvor den varslede regulering for det rekreative fiskeri er så restrik-

tiv, at det vil få store konsekvenser for en lang række erhverv, der er relateret til lystfiskeriet, 

hvis de gennemføres som foreslået i udkastet. 

Torsk – indledende tanker 

Danmarks Sportsfiskerforbund anerkender torskens meget pressede situation i Østersøen. Vi 

er selv med i et projekt, Return of Cod, som arbejder målrettet på at genskabe tidligere tiders 

kæmpestore torskebestand i den østlige del af Østersøen 1. Meget tyder desværre på, at den 

bestand nu er så langt nede, at den ikke kan finde fodfæste. Med andre ord er der tale om et 

reelt kollaps, som selv et totalforbud mod fiskeri ikke kan rette op på. Det nye er, at den vest-

lige bestand nu også står på kanten af udryddelse og derfor er en mere restriktiv tilgang helt 

på sin plads. 

Vi har i regi af European Anglers Alliance, sammen med vores søsterorganisationer i Sverige 

og Tyskland – Sportfiskarna og Deutscher Angelfischerverband – formuleret et positionspa-

pir, hvor vi forholder os til torskens kritiske situation (positionspapiret er vedlagt dette hø-

ringssvar). Papiret blev formuleret, før det konkrete udspil fra Kommissionen var kendt. EAA 

har følgende forslag og holdninger til forvaltning af torsken i 2022: 

• Det skal fortsat være muligt at fiske med stang og snøre efter torsk i 2022. 

 

1 https://www.fishsec.org/a-rescue-plan-for-baltic-cod/ 
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• Der skal indføres et større mindstemål og et maksimummål til beskyttelse af de store 

og mest værdifulde fisk (de såkaldte ”super spawners”). 

• Der bør være en mere målrettet forvaltning af lystfiskeriet, hvor interessenterne ind-

drages i god tid. 

• Det skal ikke være muligt at dyrke et målrettet fiskeri efter gydende torsk, som skal 

gælde alle fiskeriformer. 

• Forbedring af og obligatorisk brug af selektive garn, der reducerer bifangsten af torsk i 

erhvervsfiskeriet. 

 

Torsk – vores holdning til de konkrete forslag 

Med udgangspunkt i ovenstående har Danmarks Sportsfiskerforbund følgende kommentarer 

til Kommissionens forslag til forvaltning. 

 

• Kommissionens forslag om en kvote på 324 tons til det kommercielle fiskeri i 

2022. Kvoten må som noget nyt for 2022 alene anvendes til bifangster. 

Vi bakker forslaget op, idet der i den nuværende meget alvorlige situation ikke bør 

være et målrettet erhvervsmæssigt fiskeri efter torsk. Ved at allokere cirka halvdelen 

af kvoten til bifangst, kan man opretholde bæredygtigt fisker i efter andre arter – her 

primært rødspætte. Som nævnt ovenfor vil vi dog opfordre til, at der i langt højere 

grad anvendes redskaber, der kan minimere utilsigtet bifangst. Hvis der er behov for at 

udvikle mere selektive redskaber, så bør dette iværksættes. Problemet med bifangst i 

rødspættefiskeriet nævnes også i høringsnotatet.  

• Lukkeperioden udvides med 14 dage i den vestlige Østersø, så den løber fra 15. 

januar 2022 til 31. marts 2022 i ICES underområde 22 og 23.  

Denne ændring, der betyder at lukkeperioden begynder 2 uger før, bakker vi også op 

om, idet en del af torskene allerede befinder sig i gydeområderne på dette tidspunkt. 

• Kommissionens separate dokument indeholder en begrænsning for det rekreative 

fiskeri i ICES underområde 22, 23 og 24 i form af en "bag limit" på ét styk torsk 

per dag. 

Vi er klar over, at situationen er så alvorlig, at selv dette meget restriktive forslag vil 

betyde, at det rekreative fiskeri i den vestlige del af Østersøen i teorien måske vil 



             

 

     

kunne fange en relativt stor del af den kvote, som ICES mener er forsvarligt af fange. 

Der er dog ingen tvivl om, at forslaget er så restriktivt, at det målrettede lystfiskeri ef-

ter torsk, der primært finder sted fra kysten i den sydligste del af Østersøen og fra 

små- og turbåde primært ud for Langeland, Nordtyskland og i Øresund, reelt vil lukke 

ned. Det vil sandsynligvis medføre en væsentligt mindre fangst i 2022, end ICES esti-

merer. 

 

Vi har tidligere kæmpet for, at kvoten burde være ligge på et niveau, der gør det mu-

ligt for turbådene at eksistere. De seneste års begrænsninger i torskefiskeriet har med-

ført, at mellem 25 og 50 % af turbådene har måttet lukke forretningen, og dette forslag 

vil helt sikkert medføre, at de resterende får meget svært ved at overleve.  

 

Dette vil både få økonomiske konsekvenser for ejerne og erhvervslivet i de områder, 

hvor fiskeriet udgår fra, og selvfølgelig vil det begrænse muligheden for at fiske fra 

båd for mange danskere, der ikke har råd til at have egen båd. I Øresund alene estime-

rede Øresundsvandsamarbejdet, at turbådene i 2017 genererede en årlig omsætning på 

op imod 80 millioner kr. Det giver derfor god mening dels at sikre en forvaltning, der 

ikke umuliggør turbådenes forretning (se mere om det senere), og dels at holde hånden 

under turbådene, indtil torskebestanden har nået et niveau, der atter gør det muligt at 

fiske bæredygtigt på bestanden. Vi vil derfor foreslå, at turbådene i 2022 får mulighe-

den for at søge kompensation for det tab, som det reelle stop for torskefiskeriet medfø-

rer. 

 

En daglig fangstbegrænsning på 1 torsk per dag i 9½ måned om året vil med meget 

stor sandsynlighed, som allerede nævnt, betyde, at det målrettede fiskeri efter torsk vil 

forsvinde i hele Østersøområdet. Det er dog svært at argumentere imod nødvendighe-

den af en meget restriktiv fangstbegrænsning. Omvendt betyder forslaget, at det stadig 

er muligt at hjemtage en torsk, hvis man får en på krogen, og det vurderer vil til at 

være et vigtigt signal i forhold til prioriteringen af erhvervsfiskeriet og det rekreative 

fiskeri 

 



             

 

     

Set i lyset af den meget alvorlige situation accepterer vi forslaget med en daglig 

fangstbegrænsning på 1 torsk. Men det er bydende nødvendigt, at alle gør sig det klart, 

at det vil betyde døden for flere turbåde, hvis forslaget vedtages. Det bør derfor i givet 

fald – som skrevet – følges op med en ordning, der holder hånden under turbådene i 

2022. 

• Der vil som noget nyt være forbud mod "catch-and-release" fiskeri, undtagen 

havbaseret, rekreativt fiskeri med kunstig agn. 

Ovenstående formulering, som er kopieret fra høringsnotatet, kan være svært at forstå, 

ligesom det kan være svært at forvalte. Vi antager, at formålet med det forslag er, at 

den enkelte lystfisker skal stoppe sit fiskeri fra kysten med levende agn (sandorm og 

børsteorm), når den første torsk over mindstemålet er afkroget og aflivet. Der er ingen 

tvivl om, at dødeligheden ved dette fiskeri er stor, idet torsken ofte sluger krogen. Vi 

kan derfor bakke dette forslag op, men det er meget vigtigt, at det formuleres, så det 

ikke får utilsigtede virkning på andre fiskeriformer fra kysten, der bruger naturlig agn, 

og hvor der stort set aldrig vil forekomme fangst af torsk – som fx i fiskeriet efter 

hornfisk og havørred i de frie vandmasser. Men som tidligere nævnt, så er det meget 

svært at forestille sig, hvordan dette forslag skal kunne forvaltes. Ikke mindst i forhold 

til det rekreative garnfiskeri. 

 

• I perioden fra 15. januar til 31. marts vil der være fuldstændigt forbud mod rekreativt 

fiskeri i de pågældende områder. Forbud mod rekreativt fiskeri opretholdes hele året i 

ICES underområde 25 og 26 i den østlige Østersø. 

Formuleringen af dette forslag er desværre også meget uklar. Hvis det betyder, at alle former 

for lystfiskeri i Østersøen er forbudt i den nævnte periode (og det står der faktisk), så det vil 

være en helt ny tilgang til forvaltningen af det rekreative fiskeri, som vil få katastrofale følger 

for lystfiskeriet. Og en tilgang, som vi selvfølgelig ikke kan acceptere. Vi vælger dog at tro, at 

hensigten er, at alt målrettet fiskeri efter torsk vil være forbudt i denne periode. Altså en fred-

ningstid, hvor torsken primært skal have fred på gydeområderne. Men hvor små- og turbådene 

stadig skal kunne fisker efter fx sild og fladfisk, ligesom kystfiskerne også skal kunne fiske i 

Østersøen efter andre arter end torsk. Hvis det er tilfældet – og det går vi som nævnt ud fra – 

så kan vi acceptere forslaget op for 2022. Vi mener dog, at et bedre forslag ville være at frede 

torskene på gydeområderne. Vi ved, at de ikke nødvendigvis er kendt 100 %, men så kunne 



             

 

     

man – som i tidligere set – forbyde fiskeri efter torsk på dybder over 20 meter. Det vil netop 

leve op til formålet om at sikre torskene fred, mens de gyder, men vil tillade et fiskeri efter an-

dre arter, der befinder sig på lavere vand.    

 

Danmarks Sportsfiskerforbund har hermed forholdt sig til Kommissionens forlag om torsk. 

Som nævnt, så er processen endnu en gang gået så hurtigt, at det har været umuligt at tage en 

dialog med andre fiskeriinteressenter, myndigheder og politikere. Det gør den demokratiske 

proces meget besværlig, ligesom hastværket måske er årsagen til, at en del af forslagene i hø-

ringsnotatet er tvetydige eller bare svære at forstå. Vi håber derfor på, at vi i det mindste kan 

blive inddraget i arbejdet med udmøntningen af eventuelle nye love, sådan at vi undgår util-

sigtede negative konsekvenser for fiskeriformer, der ikke påvirker torskebestanden i Øster-

søen. 

 

Vi vil samtidig stærkt appellere til, at ministrene på mødet den 11.-12. oktober begynder at 

tage ønsket om et større mindstemål for lystfiskeri alvorligt. Dels fordi det nuværende mind-

stemål er helt meningsløst for en lystfisker – og vel også for andre fiskeriformer – og dels 

fordi lystfiskeriet nu og måske i fremtiden vil stå for en relativt stor andel af fangsten af torsk 

i Østersøen. Det samme gælder forslaget om at bruge vinduesmål som et forvaltningsmæssigt 

redskab. Det er veldokumenteret, at de store hunfisk er ekstremt vigtige i bestandene, så hvor-

for så ikke begynde arbejde med en mere målrettet forvaltning af lystfiskeriet?  

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kaare Manniche Ebert 

Biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund 


