Krav om betaling for adgangskort til fiskeri på Havnens arealer - legitimitet
Havnens område er ikke en strandbred og er ikke omfattet af naturbeskyttelseslovens § 22. Det er derfor
lovligt at opkræve betaling for adgang på Havnens arealer i forbindelse med lystfiskeri og benyttelse af
faciliteterne i Sportsfiskercenteret.
Det er ikke fiskeriet, men adgang til fiskeri og tilhørende faciliteter, der opkræves betaling for! Lovhjemlen
findes i Lov om havne med tilhørende forskrifter – herunder standardreglementet for overholdelse af orden
i danske erhvervshavne (Standardreglementet). Standardreglementet gælder altså for Hvide Sande Havn.
Fiskeri på havneområdet er en aktivitet, der i henhold til standardreglementets § 24 kræver tilladelse.
Hvide Sande Havn har besluttet, at fiskeri på havnens område kun er tilladt, hvis der er løst adgangskort i
henhold til gældende regler herom, og i øvrigt under respekt for gældende skiltning, afspærringer samt
Havnevagtens anvisninger.

Den selvejende institution ”Hvide Sande Sportsfisker Center” (HSSC), har købt og ombygget/indrettet en
bygning til formålet. Det er også HSSC der driver centeret. Hvide Sande Havn lejer arealet til selve
bygningen ud, men har derudover stillet Havnens arealer til rådighed for formålet – herunder altså adgang i
forbindelse med fiskeri. Det er tilladt alle at færdes og opholde sig i området og centret. Betaling for adgang
kræves således alene, når der fiskes, eller når fiskerensefaciliteterne benyttes.
Adgangskortet til ovennævnte kan ikke sammenlignes med statens fisketegn. For de 35/135/250 kr. for
hhv. dag-/uge-/sæsonkort får man adgang til fiskeri på havnens område, adgang til hygiejniske
rensefaciliteter og frisk is – foruden adgang til madpakkehus, toiletter og bænke/borde. Børn under 13 år
skal ikke løse adgangskort.
Tidligere uhygiejniske forhold med afskårne fiskehoveder, -indvolde og –affald ved Havnens vandstandere
samt i områderne omkring fiskepladserne er stort set elimineret og vi - og alle gæster - har fået ordnede,
indbydende og hygiejniske forhold.
Tilbage er der kun at henvise til http://www.hvidesande-sportsfiskercenter.dk/
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