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Bedes anført i svar

Vedr.: Bekendtgørelse om særlige fiskerireguleringer og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb
På baggrund af bl.a. biologiske anbefalinger fra DTU, Aqua om forslag til ændring af
reglerne for fiskeri i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb foretog Fiskeridirektoratet
den 3. marts 2010 en høring med forslag om, at laks som udgangspunkt er fredet i visse sydjyske vandløb, men med mulighed for at fastsætte særlige vilkår for et begrænset
fiskeri efter laks. Der henvises til direktoratets høringsbrev af 3. marts 2010 med udkast til revideret bekendtgørelse.
På baggrund af de samlede høringssvar udstedes hermed den reviderede bekendtgørelse om særlige fiskerireguleringer og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske
vandløb.
I forhold til det udsendte udkast er der foretaget følgende ændringer:
• I § 2 er der indført mulighed for at dispensere fra bestemmelsen om, at det ikke
er tilladt at fiske med lette håndredskaber i perioden 1. november – 31. marts
(Som anført i høringssvar vil der kunne være tale om andre arter end laksefisk
og i udvalgte områder).
• I Vadehavet nord for Låningsvejen til Mandø er laks fredet hele året – fremgår
allerede af den gældende bekendtgørelse.
• I § 4 er det præciseret, i hvilke vandløb laks er fredet hele året.
• Bestemmelsen om mulighed for en laksekvote er tydeliggjort og nærmere beskrevet – også i forhold til de internationale beskyttelseshensyn.
• I § 7 er der tilføjet den gældende mulighed for erhvervsmæssigt fiskeri med kasteruser for personer med erhvervsmæssig åletilladelse
• Kravet om stopnet eller stoprist er efter anmodning fra Skov- og Naturstyrelsen
udstrakt til at gælde for hele Vadehavet, idet odderen nu træffes i hele vade-
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havsområdet (krav om stopnet eller stoprist i ruser i ferskvand gælder generelt i
henhold til § 38 i bekendtgørelse nr. 1199 af 11. december 2008 om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand).
• Kortbilag er udgået af bekendtgørelsen og vil i stedet indsættes på de netbaserede fredningsbælter under: www.fredning.fd.dk
Til orientering vedlægges notat fra DTU, Aqua med bemærkninger i anledning af høringssvarene.
Bekendtgørelsen indebærer, at fiskeri efter laks i Varde Å, Sneum Å, Konge Å, Ribe Å,
Brede Å og Vidå udelukkende kan finde sted på grundlag af tilladelse fra Fiskeridirektoratet. De kvoter, der fastsættes årligt gælder for perioden 1. april – 31. oktober. Der
vil i 2010 kunne udstedes tilladelse til fangst inden for følgende laksekvoter:
Varde Å: 130 stk.
Sneum Å: 70 stk.
Konge Å: 35 stk.
Ribe Å: 90 stk.
Brede Å: 60 stk.
Vidå: 50 stk.
Kvoten gælder for hele perioden 1. april til 31. oktober. Bekendtgørelsen træder i kraft
den 29. marts 2010. § 4 om fredning af laks i ovennævnte vandløb træder dog først i
kraft den 1. maj 2010.
Det er således ikke forbudt at fange laks i april måned 2010, men laks, der eventuelt
fanges i det pågældende vandløbssystem inden 1. maj 2010, fragår den mængde, der i
alt må fiskes i vandløbssystemet inden for den tilladte kvote. Det fremgår af § 5, stk. 1 i
bekendtgørelsen.
I bekendtgørelsen er anført, at ansøgning om tilladelse skal indsendes senest den 10.
april 2010. Fiskeridirektoratet har allerede modtaget ansøgning vedrørende nogle
vandløb.

Med venlig hilsen

Lene Jensen Scheel-Bech
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Specialkonsulent

