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BEMÆRKNINGER TIL KOMMISSIONENS FORSLAG TIL RÅDETS FORORDNING 
OM FASTSÆTTELSE FOR 2023 AF FISKERIMULIGHEDER FOR VISSE 
FISKEBESTANDE OG GRUPPER AF FISKEBESTANDE I ØSTERSØEN 
 

Dansk Lystfiskeri er meget opmærksom på torskens pressede situation i Østersøen, og ikke 

mindst de store økonomiske konsekvenser nuværende forvaltning har for vores branche. 

Nedenstående kommentarer afspejler de mange input vores medlemmer, herunder særligt 

turbåde og fiskegrejsbutikker, har bidraget med i løbet af 2022. 

 

Overordnet bakker branchen op om et forbud mod at dyrke et målrettet fiskeri efter gydende 

torsk, men undres i høj grad over manglende kompensationsmuligheder for det stærkt 

begrænsede forretningsgrundlag turbådene i Øresund er efterladt med under den 

nuværende bag limit på én torsk pr. dag i fangstperioden. Lystfiskerbranchen virker til at være 

fuldstændig overset i nuværende forvaltning.  

 

Herunder Dansk Lystfiskeris kommentarer til konkrete forslag. 

 

 

Lukkeperiode i den vestlige Østersø fra 15. januar 2023 til 31. marts 2023 i ICES 
underområde 22 og 23.  
Dansk Lystfiskeri bakker op om lukkeperioden for at undgå et målrettet fiskeri efter gydende 

torsk.   

 

 

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.  
I lyset af en lukningstruet turbådsbranche, hvor fangstbegrænsningen på én torsk pr. dag, 

alene i 2022 har medført en lukning af ca. 40% af erhvervet i underområde 23, ønsker Dansk 

Lystfiskeri en øget bag limit i underområde 23.  



Rapporter fra turbåde i underområde 23 indikerer store mængder lokale torsk året igennem, 

men at størstedelen af bådenes kunder afbooker deres pladser på bådene, så snart de 

erfarer, at bag limit fortsat er reduceret fra fem til én torsk pr. dag.  

Dansk Lystfiskeri ønsker en bag limit på tre torsk pr. dag specifikt i underområde 23, og 

appellerer på samme tid til kompensationsmuligheder i 2023.  

 

Underområde 23 har en enorm rekreativ og samfundsmæssig værdi for hovedstadens mange 

lystfiskere, som har få alternative muligheder for lignende trivselsoplevelser. Grundet 

hovedstadens størrelse får mange danskere deres første lystfiskeroplevelser i underområde 

23, og de nuværende stærkt restriktive forhold i området, påvirker derfor en stor del af 

lystfiskerbranchen på både kort og lang sigt. Fiskegrejsbutikker i hovedstadsområdet rammes 

hårdt på den direkte afledte nedgang i omsætning, mens hele Danmarks lystfiskerbranche 

rammes over tid på grund af manglen på ”udvikling af interessen” hos nye lystfiskere. Mange 

mennesker i hovedstaden møder først lystfiskeriets rekreative glæder i underområde 23, 

hvorefter de får mod på at opleve resten af Danmark med fiskestangen. Fænomenet er 

senest glimrende beskrevet i journalist og TV-vært Mikkel Frey Damgaards bog 

”Fiskejournal”, som udkom tidligere i 2022.  

 

 

I lighed med sidste år indeholder Kommissions forslag et forbud mod rekreativt 
fiskeri efter torsk i ICES underområde 25 og 26. 
Set i lyset af, at der er tildelt en kvote på 595 tons til erhvervsfiskeriets bifangster i den østlige 

Østersø, mener Dansk Lystfiskeri, at det bør være muligt for lystfiskere at hjemtage én torsk 

per dag uden for lukkeperioden. 

 

 

For fiskeri efter havørred i Østersøen ønsker Kommissionen i 2023 at 
opretholde forbuddet mod fiskeri efter havørred i hele Østersøen uden for fire 
sømil målt fra basislinjen. Endvidere må bifangst af havørred højst udgøre tre 
procent af den samlede fangst af laks og havørred.  
Dansk Lystfiskeri antager, at dette forslag (forbud) ikke gælder det rekreative fiskeri.  

Hvis ikke, bør det i givet fald præciseres. 

 

 

Bemærkninger til Kommissionens forslag vedrørende laks i Østersøen. 
Dansk Lystfiskeri mener, at forslaget om én fedtfinneklippet laks per fisker per dag er for 

restriktivt. Dansk Lystfiskeri ønsker i stedet en bag limit på to laks per fisker per dag – med 

eller uden fedtfinne.  

 

En del af grundlaget for Kommissionens forslag med én fedtfinneklippet laks per dag er 

baseret på en anslået dødelighed på 25 % ved genudsætning, som er observeret ved 

trollingfiskeri efter to arter af stillehavslaks i Stillehavet. Dansk Lystfiskeri vurderer, at 



dødeligheden er lavere ved fiskeriet fra båd i Østersøen, men må også erkende, at der ikke 

findes videnskabeligt dokumenterede tal fra Østersøens trollingfiskeri. 

Dansk Lystfiskeri mener, at nuværende tilgang er for restriktiv, og tilbagemeldingen fra de 

dele af branchen, som er specialiseret i dette fiskeri (både, motorer, elektronik og 

fiskegrejsbutikker), kan sammenfattes kort til: En nærmest desperat situation.   

 

Dansk Lystfiskeri er indstillet på at arbejde videre med og understøtte yderligere skånsomme 

fangst- og genudsætningsmetoder. At dette element ikke inddrages i forslaget fra EU, viser 

meget tydeligt, at Den Fælleseuropæiske Fiskeripolitik på ingen måde er gearet til at forvalte 

lystfiskeriet. Det vil en formel inklusion af lystfiskeriet i EU’s forvaltning kunne rette op på. 

 

Dansk Lystfiskeri finder det besynderligt, at en faktor som skarvprædation ikke nævnes af 

ICES som en af de begrænsende faktorer i Østersøens laksevandløb. Danske undersøgelser 

peger på, at cirka halvdelen af smoltene ædes i smoltudtræksperioden, og at der 

sandsynligvis også er en stor dødelighed på ynglen, inden den smoltificerer. Ved at lukke 

øjnene for denne udfordring, er der risiko for, at alle de potentielle positive effekter af 

fiskerireguleringerne udhules og at bestandene reduceres yderligere.  

 

 

I det rekreative fiskeri må der dagligt tages et styk finneklippet laks med i land, 
og der er forbud mod ”catch and release.  

Dansk Lystfiskeri tolker formuleringen i retning af, at den enkelte lystfisker, der fanger en 

fedtfinne-klippet laks SKAL hjemtage den, hvis det ellers er lovligt i henhold til anden 

lovgivning (fredningstid og mindstemål). Samt at den pågældende lystfisker ikke må fortsætte 

fiskeriet derefter. 

I praksis vil være vanskeligt at kontrollere og håndhæve den regel, hvis der er mere end én 

lystfisker i båden. Hvilket der oftest er. Regler, der er meget svære at håndhæve, bør kun 

implementeres, hvis de er af afgørende betydning og hviler på et stærkt fagligt grundlag. Det 

er ikke tilfældet her. Dansk Lystfiskeri ønsker derfor formuleringen om forbud mod 

genudsætning fjernet og i stedet arbejde videre mod yderligere skånsomme 

genudsætningsmetoder. 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Lystfiskeri 

 

Peter Lyngby 

Bestyrelsesformand 


