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Vedr.: Ændring af bekendtgørelse nr. 118 af 20. februar 2004 om særlige fiskerireguleringer og
fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb.

På baggrund af de indsendte høringssvar har DTU Aqua følgende anbefalinger for forvaltning
af fiskebestandene og fiskeriet i Vadehavsområdet.
Høringssvarene er generelt bredt funderet i de anbefalinger, som DTU Aqua har for fiskepleje i
vandløb, hvor man ønsker sunde og selvreproducerende bestande af laksefisk.
Høringssvarene har primært været præget af initiativer til gavn for bestandene. Vadehavsregionen er med de tilhørende vandløb blandt de områder i Danmark hvor både ørred- og laksebestandene har det dårligst, og hvor fiskeplejen årligt anvender et millionbeløb på udsætninger og
restaurering af fiskenes levesteder.
Formålet med udsætning af ørred og laks er i fiskeplejesammenhæng at genskabe bestandene,
så de på sigt bliver selvreproducerende. I høringssvarene er der foreslået nye tiltag med det sigte
at fremme den naturlige reproduktion, herunder bidrage til flere gydefisk samtidig med et reduceret fiskeritryk i den periode, hvor fiskene gyder i vandløbene.
For at sikre og bevare en tilstrækkelig gydebestand af laks i de vandløb, hvor fiskeplejen finansierer udsætninger af laks, er fiskeri med stang, garn og ruser lovmæssigt reguleret i henholdsvis fersk- og saltvand. Fiskeriet bliver forvaltet i henhold til lokale bekendtgørelser, som beskriver hvorledes fiskeriet kan praktiseres. I vandløbene Storå, Skjern Å, Varde Å, Sneum Å,
Kongeå og Ribe Å bliver der årligt udsat laks, og det bør i fremtiden tilstræbes, at fiskeriet i disse vandløb bliver forvaltet efter enslydende regler, herunder at laksen totalfredes med mulighed
for at der kan søges dispensation for tildeling af en kvote. På den baggrund kan DTU Aqua anbefale, at laksen bliver fredet i de Vadehavsvandløb som tidligere har været omfattet af laksehandlingsplanen. I de berørte vandløb skal der være mulighed for at tildele en kvote, såfremt
der er biologisk grundlag for dette, og kvotens størrelse skal være tilpasset de enkelte bestande.
Ligesom i de øvrige vandløb, hvor der er kvoter på laks, bør det gælde, at hver person kun må
hjemtage én laks fra hvert vandsystem. Derved sikrer man, at mange personer har mulighed for
at have gavn af kvoten.
Da ordningen om tildeling af laksekvoter i dag er gældende for nogle af de største danske vandløb betyder det, at rigtig mange samarbejdspartnere er involveret. For hvert af de større vandløb
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er der potentiale til at mere end tusinde lystfiskere og et stort antal lodsejere kunne være interesseret i at få del i en laksekvote.
Tildeling af laksekvote og betingelserne for at kunne få tildelt en kvote bør følge samme procedure som i flere år har været gældende i andre vandløb med en kvoteordning, herunder vandløbene Storå og Varde Å.
Det kan anbefales, at Fiskeridirektoratet fastsætter laksekvoten og særlige vilkår for en tilladelse på
baggrund af rådgivning fra Danmarks Tekniske Universitet, Institut for Akvatiske Ressourcer samt
under hensyn til målsætningerne for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. § 10 d i fiskeriloven.

Med hensyn til perioden, hvor der må fiskes i vandløbene, er det ønsket, at man ikke fisker i
vandsystemerne i perioden 1. nov-31. marts. Ønsket er fremkommet fra høringsparter herunder
de foreninger, der varetager den generelle fiskepleje i området. Med en så bred fælles indstilling
bør dette indgå i bekendtgørelsen. Formålet med den foreslåede fredning har været en total beskyttelse af laksefisk i deres gydeperiode. For at imødekomme ønsket om at beskytte laksefisk
og samtidig give mulighed for fiskeri efter andre arter herunder gedder, så kunne der efter konkret vurdering gives dispensation til at fiske efter andre fiskearter i udvalgte områder såsom søer og strækninger hvor der er minimal risiko for bifangst af laksefisk.
Med hensyn til anvendelse af stoprist, har den hidtidige praksis været, at der i den nordlige del
af Vadehavet har været et krav om stoprist. I høringssvarene er der fremsat ønske om, at ordningen også gælder for den sydlige del af Vadehavet. Begrundelsen er både et beskyttelseshensyn til laksefisk herunder ørred, laks og snæbel samt for odder. Med de nævnte hensyn til beskyttelse kunne der være grundlag for at gøre det gældende i hele det område, som er omfattet
af nærværende bekendtgørelsen.
Der har været forslag om fastsættelse af et fredningsbælte ved et mindre vandløb, Ålbæk nord
for Højer, men der har ikke været grundlag for at fastsætte et sådant fredningsbælte med de nuværende oplysninger om vandløbets nuværende status som levested for ørred. Vandløbet bør
følges med henblik på at vurdere om forholdene skaber grundlag for på sigt at etablere et fredningsbælte.
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