
 

MINISTERIET FOR FØDEVARER, LANDBRUG OG FISKERI 
 

Sendt per mail til:  

fisk@fvm.dk 

Vingsted, den 30. juni 2022 

 

Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om lystfiskeri efter almindelig tun i 2022 – sags-

nummer 2022-1857. 

Dette høringssvar er indsendt på vegne af Tungruppen under DSF, der repræsenterer Skagen 

Havfiskeklub, Fyns Småbådsklub, Nordjysk Småbådsklub, Bornholms Trollingklub, Sjæl-

lands Småbådsklub, Dansk Havfiskerforbund, Scandinavian Tuna Club og medlemsforenin-

gerne under Danmarks Sportsfiskerforbund samt samarbejder med Danmarks Fiskerifor-

ening Producent Organisation. 

Vi anerkender ministerens og embedsmændenes store indsats med dels af skaffe en 

tunkvote til Danmark igen i 2022 og dels arbejdet med at få fastsat de juridiske rammer for 

fiskeriet. At det nu er lykkedes to år i træk, er med til at sætte Danmark på verdenskortet 

som en nation, der fisker tunfisk, og det kan forhåbentligt engang ude i fremtiden være med 

til at sikre en permanent kvote til Danmark.  

Helt overordnet er det en vigtig præmis for Tungruppen, at formålet med forsøgsfiskeriet er 

videnskabeligt.  Den viden, som kvotefiskeriet vil give om tunene i de danske farvande, er en 

essentiel del af grundlaget for, at alle gode kræfter kan fortsætte arbejdet med at sikre Dan-

mark en fremtidig kvote. 

Vi vil også kvittere for, at der i udarbejdelsen af årets kvotefiskeri er taget hensyn til erfarin-

gerne fra fiskeriet i 2021. Det er således meget positivt, at fangstperioden er forlænget, samt 

at det bliver muligt at lande fiskene i Gilleleje.  

 I §5 stk. 3 står, at fangsten skal anmeldes senest 2 timer før den forventede ankomst til hav-

nen. Hvis der er en logistisk forklaring på det, så må vi selvfølgelig acceptere det. Men vi 

kunne ønske os at tidsfristen forkortes til for eksempel 30 minutter, sådan at bådene ikke 

tvinges til at skulle blive ude på vandet længere tid end højst nødvendigt. Det er især rele-

vant i år, hvor tunene kan landes i Gilleleje.  
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Tungruppens grundlæggende holdning til tunfiskeri i danske farvande er, at alle lystfiskere, 

der kan leve op til de formelle krav, som myndighederne til sin tid måtte formulere, skal 

kunne få adgang til at fiske efter tun. Men så længe det som nu drejer sig om et fiskeri med et 

videnskabeligt sigte, så bakker vi op om fremgangsmåden til udvælgelsen af deltagere i kvo-

tefiskeriet som beskrevet i udkastet.  

Vi ønsker heller ikke, at det fremtidige lystfiskeri per definition skal baseres på, at fiskene 

skal ilandbringes, som er tilfældet denne gang. Tungruppen mener, at et fremtidigt tunfi-

skeri, som forhåbentligt kommer inden for en kort årrække, vil give større værdi, hvis lystfi-

skerne udfører et skånsomt fiskeri baseret på genudsætning, samtidig med at erhvervsfi-

skerne får andel i kvoten, så forbrugerne i fremtiden kan købe tun fra danske farvande i top-

kvalitet.  

Vi glæder os til at endnu en gang at bidrage med tid og ressourcer i dette spændende for-

søgsfiskeri, der sikkert vil bibringe ny og mere detaljeret viden om tunene i de danske far-

vande. 

 

På vegne af Tungruppen under DSF. 

Med venlig hilsen 

 

Kaare Manniche Ebert 

Biolog  

 


