
 
 

 

 

Høringssvar sendt pr. e-mail til  

Birgitte Riber Rasmussen (brrasm@fvm.dk),  

Kim Rægaard ( kimrae@fvm.dk ),  

Jacob Van Ingen Bro (javib@fvm.dk)  
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Vingsted, den 15. november, 2022. 

 

Vedrørende: Kommissionens forslag til Rådets forordning om fastsættelse for 2023 

af fiskerimuligheder for visse fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-

fiskerfartøjer i visse andre farvande og for 2023 og 2024 af fiskerimuligheder for 

visse dybhavsbestande 

 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund forholder sig i dette høringssvar kun til den del af forslaget, der 

handler om reguleringen af fiskeriet efter havbars. For det rekreative fiskeri foreslås der en fangst-

begrænsning for havbars på to fisk pr. dag fra 1. marts til 30. november 2023 og kun fangst og 

genudsætning (”catch and release”) uden for dette tidsrum i 2023.  

 

I 2021 var det kun muligt at hjemtage en fisk per dag, og det vurderede vi som en meget unfair regu-

lering af lystfiskeriet. Fiskeriet med stang og snøre bidrager nemlig kun til en lille andel af den sam-

lede dødelighed, men skaber en stor omsætning i lande som UK, Irland, Holland og Frankrig. Det er 

derfor en god udvikling – som vi i Danmarks Sportsfiskerforbund bifalder – at kvoten fastholdes på 

to fisk per dag. Vi accepterer derfor Kommissionens forslag, der fastholder en daglig fangstbegræns-

ning på de to fisk per dag i 2023. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund finder det dog både besynderligt og meget lidt bæredygtigt, at denne 

regulering kun gælder i Nordsøen syd for Hanstholm, ligesom mindstemålet på 42 cm ikke er gæl-

dende i alle danske farvande. Mindstemålet gælder kun i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, men ikke 

i den nordlige del af Østersøen, hvor der ellers i nogle områder fanges pænt med havbars. Det gælder 

blandt andet i Lillebælt-området. Det er den samme bestand af havbars, der fiskes på – uanset om de 

fanges i Nordsøen eller i Østersøen. 

 

Vi foreslår derfor, at når den relevante bekendtgørelse om mindstemål i saltvand kommer i høring, så 

skal mindstemålet på havbars være 42 cm overalt i danske farvande. 
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Ud fra samme argumentation, vil vi også opfordre til, at der overalt i de danske farvande, hvor EU-

reguleringen ikke gælder, indføres en daglig fangstbegrænsning på f.eks. 2 eller 3 havbars per fisker 

per dag for det rekreative fiskeri. 

 

Og så har vi med glæde noteret os, at Kommissionen atter anerkender, at genudsætning er et vigtigt 

værktøj i forhold til en bæredygtig forvaltning af en presset fiskebestand. Danmarks Sportsfiskerfor-

bund opfordrer til, at denne fornuftige tilgang overføres til forvaltningen af laks i Østersøen, hvor 

genudsætning ikke er mulig, når man først har fanget en fedtfinneklippet – det vil sige udsat – laks. 

 

Med venlig hilsen 

 

Kaare Manniche Ebert 

Biolog 
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