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Hr. fiskeriminister Mogens Jensen
Miljø og fødevareministeriet
Slotsholmsgade 12
1216 København K
Dato: 22. januar, 2020
Hjælp havbunden i Kalø Vig og Århus Bugt!
Lokale rekreative fiskere, der er organiserede i bl.a. Dansk Fritidsfisker Forbund og Dansk
Amatørfiskerforening i og omkring Århus Bugt, Kalø Vig, Begtrup Vig samt Ebeltoft Vig anmoder om ophør
af brug af bundskrabende redskaber med potentiel væsentlig negativ effekt for ålegræs, makroalger, og
bundfauna i Kalø Vig og Århus Bugt.
Bundlevende fisk er stort set væk fra vigene omkring Mols i Århus bugt. Lokale havjægere oplyser, at de
store flokke af dykænder og edderfugle, som for blot få år siden blev set rundt om Molshoved, Begtrup vig
og Kaløvig ikke ses mere. De flyver videre til bedre fourageringsområder.
Vi er opmærksomme på, at hovedårsagen til manglende fisk i området primært skyldes klimaændringer og
tilførsel af næringsstoffer fra landbrug og byer med deraf højere vandtemperatur og iltsvind til følge. Vi er
også opmærksomme på, at der er mange aktiviteter i gang for at nedbringe tilførslen af drivhusgasser til
atmosfæren og reducere tilførsel af næringsstoffer fra landbruget. Disse tiltag bør ikke afholde os fra at
igangsætte øvrige tiltag til genetablering af et sundt bundmiljø, og vi beder om, at havbunden i Kalø Vig og
Århus bugt lades i fred for ødelæggende pres fra muslingefiskeri.
Senest i 2013 er der i Kalø Vig tilført fisk ved udsætning, og i 2018 og 2019 ligeledes også i Ebeltoft Vig i
forsøg på ophjælpning af visse arter. Der er tidligere indført forbud mod anvendelse af skovltrawl i Kalø Vig.
I lyset heraf forstår vi ikke, at der gives tilladelse til brug af bundslæbende redskaber. Det strider mod sund
fornuft at pløje bunden op flere gange om året, og er i konflikt med beskyttelse og ophjælpning af
bundfauna, fiske- og fuglebestande.
Rigtig mange mennesker bruger Århus Bugten og de tilstødende vige til attraktiv beboelsessteder og til
rekreative aktiviteter som f.eks. sommeropholdssted, naturoplevelser, fiskeri og havjagt, og man ser med
undren på, hvad som tillades.
Underskriverne på denne protestskrivelse anmoder kraftigt om, at der ikke gives tilladelse eller
fornyelse/forlængelse af tilladelser til fiskeri efter muslinger i Århus Bugt og specifikt i de tilgrænsende vige.
Formålet med dette forbud er at sikre vigene ved Århus Bugt som gyde- og opvækstområde for fisk, rasteog fourageringsområde for havfugle samt generel reetablering af biodiversiteten i området. Fortsat fiskeri
efter muslinger i området er direkte ødelæggende for dette og for de seneste 20–30 års tålmodighed,
kapacitetstilpasning og udsætningsarbejde, samt direkte demotiverende for igangsætning af en proces med
det formål at genskabe et sundt havbundsmiljø.
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For en ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at vi har kendskab til spørgsmål og svar på spørgsmål S168
og S169 fra samråd med folketingets fiskeripolitiske partirepræsentanter.
Det vil glæde os meget, om ministeren vil gribe ind overfor muslingefiskeriet i vort område.

Med venlig hilsen
På de protesterende foreningers vegne:

Ejvind Jensen
Tendrupvej 10 B, 8543 Hornslet.
Fritidsfisker, hjemmehørende i Kaløvig Bådelaug
Tlf: 23 27 90 70
De protesterende foreninger:
Landsorganisationer:
Dansk Fritidsfiskerforbund. Landsformand Arne Rusbjerg, mail adr: teamster@gmail.com
Landsforeningen Levende Hav. Formand Kurt Svennevig Christensen, mail adr: llh@levende-hav.dk
Dansk Amatørfiskerforening. Formand Ib Ivar Dahl, mail adr: dahlibiver@hotmail.com
Nationalpark Mols Bjerge. Formand Jørgen Blach, mail adr: blach@lykkesholm.org
Danmarks Jægerforbund. Formand Claus Lind Christensen, mail adr: clc@jaegerne.dk
Lokale naturinteresser:
Danmarks Naturfredningsforening, afdeling Aarhus. Sebastian Jonshøj. Formand DN Aarhus og
Vicepræsident i Danmarks Naturfredningsforening, mail adr: jonshoej@gmail.com
Dansk Amatørfiskerforening, Kreds 11. Kredsformand Flemming Hørsted, mail adr: flehors@gmail.com
Rønde og Omegns Sportsfiskerforening. Formand Ole Svenningsen, mail adr: rosfisker@gmail.com
Ebeltoft Amatør- og fritidsfiskerforening. Formand Kaj Larsen, mail adr: kajb@larsen.tdsadsl.dk
Dansk Fritidsfisker Forbund, Kaløvig afdeling. Formand Birgitte Sauer, mail adr: birgittesauer@email.d
Østjysk Biologisk Forening. Formand Jørgen Terp Laursen, mail adr: jtl@kirkeugle.dk
Dansk Ornitologisk Forening, afd. Østjylland. Formand Ole Bøgh Vinther, mail adr: olebvinther@gmail.com
Kaløvig Bådelaug. Formand Jesper Lund, mail adr: jesper.lund@mercuriurval.com
Syddjurs jægerråd. Formand Pouls Arne Nielsen, mail adr: poularnen@gmail.com
Aarhus jægerråd. Formand Arthur Wierema, mail adr: arthurwierema@gmail.com
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Aarhus strandjagtforening. Formand Anders Jakobsen, mail adr: anjak74@hotmail.com
Norsminde strandjagtforening. Formand Helle A. Hansen, mail adr: ha2q59@gmail.com
Horsensegnens Strand og Landjægere. Formand Erling L. Nielsen, mail adr: erlinglnielsen@gmail.com
Grundejerforeninger i lokalområdet:
GTTS - Grundejerforening Thorup og Tved Strand. Formand Lars Gudmund Hansen, mail adr :
lgh@dadlnet.dk
Dejret Strands Grundejerforening. Formand Jens Højlund, mail adr: bestyrelsenrastestedet@outlook.com
Grundejerforeningen Eskildshøj. Formand Mogens Kjærgaard, mail adr: mokkja@gmail.com
Grundejerforeningen Molshoved Strand. Formand Kirsten Guss, mail adr: kirsten@guss.dk
Strands Grundejerforening. Formand Lars Christensen, mail adr: larsc0901@gmail.com
Vrinners og Omegns Beboerforening. Formand Bjarke Dehli, mail adr:
bestyrelsen@vrinnersbeboerforening.dk
Studstrup Borgerforening. Formand Hanne Skovgaard Jensen, mail adr: hanneskovgaard2310@gmail.com
Øvrige:
Syddjurs kommune – Formand for udvalget for natur, teknik og miljø Kim Lykke Jensen, mail adr:
kimlj@syddjurs.dk

Protestskrivelsen er fremsendt i elektronisk form og ligeledes i underskrevet stand med almindelig post til
ministeren og
Fiskeristyrelsen
Nyrupsgade 30
1780 København K

