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Januar 2013
Da de 23 vand-
rammeplaner 
blev underkendt 
i december 2012, 
blev der meget 
stille i fødevare- 
og miljøministe-
riet – og det er 
der stadigvæk. 

Miljøministeren udtalte dog, at det var 
irriterende at nogen kunne underkende 
et regeringsforslag. Der var også kritik 
fra EU om de beregninger som embeds-

mænd havde lagt til grund for vand-
planerne i Danmark. De var efter EU‘s 
mening ikke fyldestgørende nok – det har 
der også været meget stille om.

Hvis der nogensinde kommer lignende 
vandplaner, er der overhovedet ikke 
penge nok afsat. De 78 millioner i 2012 og 
det samme i 2013 dækker nok kun for de 
beregninger som de 98 kommuner skal 
lave for at få del i penge til fjernelse af 
vandløbsspærringer m.m.
                                                                                           
Niels Barslund 

Leder:

Der blev så stille

Alle former for transport af fiskeaffald

Bjarne s Fisketransport
Dalsvinget 8 · 7200 Grindsted · Tlf 75 32 37 11 eller 40 94 90 66
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10. Valg til 4 bestyrelsessuppleanter
 Dambrug Kurt Pedersen
 Lystfisker Lars Kielsgaard
 Lodsejer Uffe Pedersen
 Erhvervsfisker Gert Nielsen
11. Valg af revisorer
  På valg er: Claus Rasmussen og Jens 

Salling Jensen
12. Eventuelt

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent og stemmetællere
2.  Godkendelse af forretningsorden
3.  Beretning
4.  Regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Budget for 2013
7.  Fastsættelse af dagpenge og evt. løn 

til bestyrelsen
8. Kontingent 2014
9. Valg af bestyrelsen 
 På valg er:  
 Dambruger Hans Jørgen Holm
 Dambruger Ole Valgaard Holanng 
 Lystfisker Bjarne Bach
 Lystfisker Hilmar Jensen
 Lodsejer Schneider Philipsen
 Erhvervsfisker Leif Olesen genvalgt

Generalforsamlingen starter med en let frokost samme sted kl. 12.00.  
Tilmelding er nødvendig og skal ske til kontorhjælpen, Gitte Underbjerg, N.P.Danmarks-
vej 79, 8732 Hovedgård, tlf. 51 23 02 11 – gu@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

På bestyrelsens vegne, Niels Barslund

Ferskvandsfiskeriforeningen
for Danmark
afholder ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2013 kl. 
13.00 i Langå Kulturhus, Bredgade 4, 8870 Langå
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Ved vintertide kan det være en interes-
sant oplevelse at se vore småfugle samles 
på foderbrættet for at smægte sig i 
kerner og brødkrummer, men på Hvile-
sted Dambrug ved Kolding har de i denne 
vinter haft en særdeles interessant gæst 
på det lige så specielle ”foderbræt”.

I en kælder på dambruget har Bernt 
Renè Voss indrettet sig med en del 
akvarier, bl.a. nogle med hundestejler 
– og se det har en af vore sjældne fugle 
– isfuglen - også opdaget, og da den 
tillige har fundet ud af, at der er et hul i 
et af vinduerne, var der jo let adgang til 
vinterfoderet.

Nu har Bernt imidlertid stoppet hullet i 
vinduet - for som han siger, der er rigeligt 
med føde til isfuglen mange andre steder 
her på dambrugets område, og da jeg har 
mange ret sjældne fisk i akvarierne, bl.a. 
den udrydningstruede dyndsmerling og 
den meget sjældne grundling, vil han ikke 
bare overlade dem til fuglemad.

 Bernt René Voss er en særdeles god 
fotograf, og han har fået både foto og vi-
deooptagelser af den lille fisketyv, sjældne 
og smukke isfugl, og disse optagelser 

En lille fisketyv i Hvilested
vil han heldigvis gerne dele med  Fersk-
vandsfiskeribladets læsere.

På bladets forside poserer fuglen for 
fotografen, og her optagelser, mens den 
tager for sig af akvariets hundestejler.

Isfuglen har netop været på en dykkertur i 
Bernts akvarium i Hvilested – og som det ses på 
fotoet var der fangst.



 FerskvandsFiskeribladet · 1 · 2013 5

På et møde i Dyreetisk Råd fremlagede 
lystfiskerne deres syn på mulige dyre-
etiske problemstillinger i lystfiskeriet. 
Rapporten fra rådet ventes i sommeren 
2013.

Bengt Holst, direktør for Zoo i Køben-
havn og formand for Dyreetisk Råd, 
havde følgende kommentar, da mødet 
mellem lystfiskerrepræsentanterne og 
medlemmerne af Dyreetisk Råd blev 
afsluttet: - Det er dejligt at kunne konsta-
tere, at der i lystfiskerkredse er enig-
hed om, at hobbyen skal dyrkes ud fra 
dyreetiske retningslinjer og med fokus på 
bæredygtighed.

Konstateringen faldt på et møde den 
18. december, hvor repræsentanter fra 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Fede-
ration of Flyfishers, Fiskeringen, Dansk 
Havfiskerforbund og Ferskvandsfiskerifor-
eningen var inviteret til at fortælle rådet 
om lystfiskeri og de mulige dyreetiske 
problemstillinger, som følger med fiske-
riet. Anledningen var, at Dyreetisk Råd, 
som er et råd under Fødevareministeriet, 
har besluttet, at deres næste rapport skal 
omhandle lystfiskeri.

Enighed om etik og 
bæredygtighed hos lystfiskerne
Etik og ordentlig behandling af fiskene er nøgleordet hos de fleste 
lystfiskere

Første indlæg blev holdt af professor 
Jesper Mogensen om emnet fisk og 
smerte. Han konkluderede, at det ikke er 
muligt at vurdere, om fisk har evnen til 
bevidst at føle smerte. Han redegjorde 
for, at fisk selvfølgelig har evnen til at 
føle berøringer og dermed også en krog 

Om fisk kan føle smerte eller 
ej, er ikke afgørende for Dan-
marks Sportsfiskerforbund  
– vi behandler fisken som om 
den kan!

Verner W. Hansen

Citat
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i munden. Men videnskaben kan ikke 
afgøre, hvorvidt fisken mærker krogen 
og bagefter føler smerte i kortere eller 
længere tid, eller om krogen blot registre-
res som en berøring, der vel kan irritere, 
men som på ingen måde svarer til den 
oplevelse, vil ville have, hvis vi skulle løbe 
rundt med en krog i læben. 

Bagefter fortalte Kaare Manniche 
Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund, 
om genudsætning, som i flere lande 
betragtes som et etisk problem. Han 
redegjorde for, at langt den største del 
af genudsætningerne i Danmark skyldes 
lovgivningen om fredningstider og 
mindstemål. En lang række undersøgelser 
har vist, hvordan de forskellige fiskerifor-
mer påvirker fiskenes muligheder for at 
overleve genudsætning. Med baggrund i 
den viden fortalte Kaare M. Ebert om de 
anbefalinger, som DTU har udformet, og 

som er blevet mangfoldiggjort i forbun-
dets folder om havørred og laks.

- Om fisk kan føle smerte eller ej, er ikke 
afgørende for Danmarks Sportsfiskerfor-
bund. Sådan indledte forbundsformand 
Verner W. Hansen sit indlæg og fortsatte: 
- Vi behandler fisken, som om den kan, og 
derfor stiller vi store krav til fight, hånd-
tering, aflivning og eventuel genudsæt-
ning. Verner W. Hansen fortalte også om 
avls- og udsætningsarbejdet og indsat-
sen med at forbedre vandløbene, der er 
forudsætningen for det gode fiskeri, der 
er i en lang række vandløb, søer og langs 
kysterne. Han nævnte også indsatsen i 
forbundets medier med at orientere om 
god fiskemoral og om det store arbejde, 
foreningerne udfører med at informere 
nye lystfiskere – unge som gamle – om de 
skrevne og uskrevne regler.  

Herefter fulgte i rækkefølge indlæg af 
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Allan Riboe, præsident for Dansk Hav-
fiskerforbund, Max Thomsen, næstfor-
mand i Ferskvandsfiskeriforeningen, Jerk 
Sønnichsen, formand i FFFD og til sidst 
Kim H. Boesen, formand i Fiskeringen. 
Alle indlægsholdere havde fokus på, at 
etik og ordentlig behandling af fiskene 
er nøgleord i de fleste fiskeres måde at 
udøve fiskeriet på, men der var også en 
erkendelse af, at visse elementer i lyst-
fiskeriet udgør et etisk problem som for 
eksempel manglende aflivning af fisk, der 
skal hjemtages. Andre emner som rykfi-
skeri, ormefiskeri, brug af forbudte fjer til 
fluer, fiskeri på stimer af torsk i Øresund 
om vinteren, fiskeri med levende agn og 
genudsætning blev nævnt, og der blev 
stillet en lang række kritiske spørgsmål af 
rådets medlemmer til lystfiskerrepræsen-
tanterne.

Dyreetisk Råd skal nu tage stilling til, 
om der er behov for yderligere viden 
eksempelvis i form af ekspertudsagn. 
Formanden nævnte også muligheden 
for, at det kunne blive nødvendigt at 
kontakte organisationerne igen og fik 
positiv respons fra alle deltagere i mødet. 
Den endelige rapport, hvor de mulige 
dyreetiske problemer bliver beskrevet, 
og hvor der eventuelt vil indgå forslag til 
ændringer i lovgivningen, der regulerer 
lystfiskeriet, ventes færdig medio 2013. 

Hvad er Catch and release?
Før du læser artiklen på de kom-
mende sider om etik og fiskeri bør 
du prøve at sætte sig ind i det nye 
meget udbredte skud på stammen 
af sportsfiskeri – catch and release. 
Du kan finde en masse om den 
stærkt voksende form for fiskeri 
på internettet. Mange specielle 
foreninger har lagt deres budskaber 
ud og der forklares synspunkter om 
denne særlige fiskeform.

Kort sagt er der vel tale om en 
form for fiskeri, hvor det først og 
fremmest gælder om at fange en flot 
fisk og så blive foreviget sammen 
med fisken, inden den igen sættes 
ud i sit rette element.

Du kan på internettet finde mange 
betagende udtalelser om catch og re-
lease, og du kan også i den følgende 
artikel, skrevet af en jysk lystfisker, 
finde kritiske bemærkninger.

Dyreetisk Råd har netop holdt en 
konference om fiske-etik – om fisk 
kan føle smerte m.m., og her blev 
emnet naturligvis også drøftet.

Fanger vi fisk for at spise dem – 
eller er det for at få et godt foto?

Læs den følgende artikel og kom 
gerne med dine synspunkter!

Fakta
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aF: Poul skovbJerg JePPesen

(P.JePPesen@Privat.dk)

Velkommen til debatten
Fiske-etik er et stort og vidt begreb. Hver 
især bærer vi rundt på ret forskellige 
etiske holdninger, som er med til at styre 
vores adfærd på fiskepladserne. Det er 
holdninger, som ikke i sin helhed har 
været til meget diskussion, hvorimod 
delemner indenfor begrebet med jævne 
mellemrum er poppet op, og har været til 
diskussion og medført ændringer i vores 
fritidsbeskæftigelse. I nogle af vores 
nabolande bl.a. Tyskland har debatten 
været mere folkelig og omfattende, men 
nu ser det ud til, at den også tager fart 
herhjemme. I hvert fald er Sportsfisker-
forbundet og andre fiskeriorganisatio-
ner indkaldt til debat om emnet af Det 
Dyreetiske Råd. Et af debat -områderne 
vil tage udgangspunkt i: ”Fisks evne til at 
føle smerte” – ud fra videnskabelige un-
dersøgelser. Men ellers hedder overskrif-
ten ”Udøvelse af lystfiskeri – metoder og 
mulige dyrevelfærdsmæssige problemer“.

Der er generelt grund til at hilse debat-
ten velkommen, for mange steder er der 

plads til forbedringer. Det kan sammen-
lignes med en tilsvarende debat, som for 
nogle år siden handlede om jagt- etik, 
hvor udgangspunktet overvejende var, at 
masser af vildt gik/fløj rundt med hagl i 
kroppen.

Vores debat kan udover begrebet 
”smerte” med rimelighed også handle 
om, hurtig aflivning af fisk, skånsom 
behandling af fisk der genudsættes, 
modhageløse kroge, brug af levende agn, 
farvede fisk, fredningstider, catch og 
realise o.a.

Smerte eller ej
Vi behøver næppe hjælp af videnskaben 
for at erkende, at fiskeri ikke er ligeså 
sjovt for fisken, som det er for fange-
ren. Og der er heller Ingen tvivl om, at 
mange flere fisk, end dem der hjemtages, 
bliver skadet eller dør som en følge af 
vores fritidsbeskæftigelse. Det berører 
os selvfølgeligt, Men det er nu engang 
vilkårene i en verden, hvor liv bygger på 
fødekæder, der blandt andet ender ved 
os mennesker. Hvilket betyder at hele 
naturens spektrum af fødemuligheder 
kan ende i vores maver. Og det har nogle 

Et slag i hovedet havde
været etisk mere rigtigt
Artiklens forfatter går i rette med det højt besungne catch  
og realise-fiskeri – og hvad med levende agn?
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konsekvenser for vores fødedyr. Det er 
heller ikke rart at ende sine dage på et 
slagteri, eller i erhvervsfiskernes garn og 
dø af iltmangel eller smidt tilbage i havet 
mere eller mindre skadet. Så med mindre 
man er vegetar, er det generelt svært at 
moralisere over det. Men når det er sagt, 
er det ligeså klart, at man må agere så 
skånsomt som muligt. I sommer spræl-
lede makrellen ved vestkysten, og der 
kunne man opleve, at selv ”pæne” fiskere 
lod dem fortsætte med det, når de var 
kanet på land. Et par slag i hovedet havde 
været etisk rigtigt. Samme scenarie ses 
især på moler, hvor sejlivede fladfisk 
ofte spræller længe inden de dør. Om 
det er smertefuldt eller om krogning er 
smertefuldt er ikke så afgørende, og nok 

også videnskabeligt svært at afgøre, men 
enhver tvivl bør komme vores byttedyr 
til gode, så hurtig aflivning bør være en 
selvfølge.

Vi kommer alle ud for fangstoplevel-
ser, som i etisk forstand ikke er rare. I 
efteråret mistede jeg en meget stor laks i 
Skjern Å – den rev ca. 100m line af hjulet 
inden den sagde farvel. Sådan fortalte 
jeg historien. En bekendt - ikke fisker 
- kiggede forarget på mig og sagde – 
”svømmer den så rundt med krog og line 
endnu”. Nej, det gjorde den ikke – den 
ruskede sig fri af spinneren. Men selvføl-
gelig sker det, at linen springer, og det er 
sket for mig mange gange i mit fiskeliv. 
Og selvom fiskene ofte kan overleve, er 
der ingen tvivl om, at det for mange 

Artiklens forfatter med en flot fangst fra Skjern Å
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betyder en besværlig død. Her må etikken 
sige, at vi må gøre, hvad vi kan for at 
bruge grej der minimerer antallet af den 
slags episoder. Og i den sammenhæng 
kan man godt give et hint til en gammel 
klassiker der hedder line-rekorder, som 
grundlæggende handler om at fange 
så store fisk som muligt på de tyndeste 
liner. De kunne i etikkens navn godt luges 
ud af vores fritidsinteresse.

Levende agn
De levende agn har før været til debat. 
Ormene er svære at komme uden om – 
de har jo en lang historie bag sig, som 
det foretrukne endegrej, så de får nok 
lov til at sprælle nogle år endnu – indtil 

de formentlig gradvist bliver afløst af 
kunstprodukter som GULP o.l. Ved de 
vestvendte lakseåer har man begrænset 
brug af orm, men det er mere for at be-
skytte fisk end tage hensyn til ormene.  
Lidt sværere er det, at acceptere et 
hvirveldyr i form af levende skaller, der 
kroges flere steder og sendes ned foran 
en gedde. Det kan være ok at fiske med 
døde agnfisk, men levende agnfisk 
kunne være et sted, hvor man fremover 
satte en ny grænse.

Så generelt kan man nok forvente en 
udfasning i brugen af alle levende agn. 
Og set lyset af, at effektive kunstagn på 
markedet kan gøre lige så god fyldest, må 
det være til at leve med.

Ondfisk dk. viser på sin hjemmeside dette foto som en demonstration af, hvordan gællegrebet er et 
fantastisk redskab til håndtering og fremvisning af gedden.
På Ondfisk.dk kan du i øvrigt læse meget mere om  catch og release.     
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Modhageløse kroge 
Et af de helt aktuelle emner er de modha-
geløse kroge, som især kom i spil med de 
nye lakseregler. De koster utvivlsomt flere 
tabte fisk, men som argumentet ofte 
lyder – er der fisk nok, kan man godt tåle 
at miste en i ny og næ. Nogle laksefiskere 
har dog den opfattelse, at når det er store 
fisk som laks, kan krogene uden modha-
ger forårsage lige så store skader, som 
kroge med modhager. I f.eks. Canada må 
der kun fiskes med modhageløse kroge, 
og den filosofi er nu måske for alvor på 
vej til Danmark – i hvert fald har Jørgen 
Buch, formand for Viborg Sportsfiskerfor-
ening, lukket op for debatten i forenings-
bladet ”Krogen” ”Laks og havørreder er jo 
ikke så forskellige, så hvad der er godt for 
laks, er vel også godt for havørreden”. Og 
han henviser til at den holdning under-
støttes af DTU-AQUA. Ligeledes refererer 
han til, at DTU undersøgelser viser, at 
genudsatte fisk skades i forskellig grad 
af det grej de udsættes for – statistikken 
siger Tørflue 4% dør, spinner 29% dør, 
orm alm. krog 25% dør, orm cirkelkrog 7 
% dør. Måske får Jørgen Buch ret, når han 
forudser, at vi om 10-15 år ser tilbage på 
den barbariske tid, hvor vi fiskede med 
modhager og alm. ormekroge.

Erfaringer fra USA/Canada viser 
i øvrigt også, at tabet ved de mod-
hageløse kroge minimeres, når man 
får erfaring med at fiske med dem.                                                                                                                                             
At alle kroge skader fisk kan man næppe 
være i tvivl om, men skaderne kan uanset 
valg af endegrej begrænses ved brug af 
en simpel ting som en krogløsertang – så 

i etikkens navn bør alle medbringe en 
sådan.

Catch og realise
Næstformand i Danmarks Sportsfisker-
forbund Michael Beck Hansen har også i 
den grad rejst debatten i oktober – num-
meret af Sportsfiskeren, hvor han under 
overskriften ”Visionært Laksefiskeri” slår 
til lyd for kun catch og realise fiskeri efter 
laks, hvilket han mener kan være med 
til at gøre Danmark til vandmiljøland 
nummer ét.

Bæredygtig er egentlig et fortærsket og 
nærmest misbrugt ord i miljødebatten, 
men her er det næsten bogstaveligt talt 
på sin plads at bruge det. Vi må have 
lov glæde os over at kunne høste (bære 
hjem) frugten af vores arbejde, og det 
som naturen med rimelighed kan kaste 
af sig, uden at det ødelægger fiske-be-
standene – og det skal vi kunne gøre 
uden, at det bliver betegnet af MCH som 
”Et stenalderligt krav”. Og det er også 
på det grundlag, at vores foreninger og 
videnskabelige organisationer har lavet 
et fantastisk arbejde, som har bevirket, at 
vi på trods af fortidens synder i dag står 
med lakse- og ørredbestande, som kan 
klare et afkast. Så når næstformanden 
også knytter ordet ”stenalderlig” på den 
nuværende tilstand, så kammer det over.

For en del lystfiskere er catch og rea-
lise et 100% begreb. Det er ok, men en 
bevidst forbundspolitik mod en genera-
lisering i den retning er en misforståelse, 
også fordi lystfiskeri i sin grundsubstans 
handler om at få fisk på tasken.
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Så kære næstformand – det er en 
fejlkrogning, og skulle det komme så 
vidt tror jeg, at lyst/sportsfiskeri har en 
meget begrænset berettigelse. Og at det 
vil komme til at betyde et meget stort 
interessefald og dermed medlemsned-
gang. Og som et bestyrelsesmedlem i Gu-
denåens Ørredfond sagde på det seneste 
møde – ”skal det hele så bare handle om 
at lege med dyrene”. Og lad undertegnede 
bare indrømme, at jeg gerne vil være 
”den komplette fisker” der fanger fisken, 
præsenterer den -også på en tallerken, og 
nyder den kulinariske side samtidig med, 
at fangsthistorien fortælles igen og igen.

Små fisk og farvede fisk
Hvornår er det ok at fange fiskene – ja, 
fredningstiderene sætter jo lovens 
rammer, men især når det gælder laks og 
ørred pynter mange foreninger på dem 
ved at kappe lidt af kalenderen og ved 
at frede farvede fisk. Derudover er der 

uskrevne private regler og moraliseren. 
F.eks. er der mange i foreningerne som 
finder det forkert at fange ”grønlændere” 
i vandløb efterår og vinter, med begrun-
delsen at de fleste er for små, og mange 
bliver skadede. Begge dele er sandt, men 
det samme er jo tilfældet med kysfiskeri 
især i fjordområder, hvor der ofte skal 
fanges 10 fisk for hver en der holder må-
let. Og her er det mere legalt. Det er ofte 
et spændende og livligt fiskeri, så hvorfor 
ikke - når man gør det så skånsomt som 
muligt.

Farvede fisk i åen, der skal føre slægten 
videre, skal da have lov til det – og det 
får de fleste steder, enten ved tidligere 
fredning end loven kræver eller individu-
elle beslutninger, men har man lyst til at 
spise dem, er det i princippet ligegyldigt, 
om man hiver dem op af åen som blanke 
eller farvede- selvfølgelig indenfor de 
grænser, som loven sætter.

Svineri
I sommer mødte jeg garvede fiskere ved 
Gudenåen, der nærmest som anti-jule-
mænd kom gående langs åen, og en gang 
imellem dykkede ned i vegetationen -og 
samlede noget i de sorte sække over nak-
ken. ”Man må yde for at kunne nyde” var 
deres motivation for affaldsindsamling 
– og det var jo fint, men finere ville det jo 
være hvis det var unødvendigt. Det bliver 
det næppe, og derfor er kollektivt ansvar 
for hele fiskerflokken en god ting, så mø-
der man affald på fiskepladsen, så er det 
mere end ok at samle det op – i eventu-
elle lodsejeres øjne er vi alle ansvarlige. 

Catch og release er blevet en udbredt intenati-
onal form for sportsfiskeri. Her et foto fra USA, 
hvor begrebet også stammer fra
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Stiftet 1902 

FERSKVANDSFISKERIBLADET

Annoncepriser
1/1 side (131 x 192 mm) ....................   kr. 2.200,-
1/2 side (131 x 94 mm) .......................  kr. 1.300,-
1/3 side (131 x 60 mm) .......................  kr. 1.150,-
1/4 side (131 x 44 mm) .......................  kr.    900,-
Alle annoncepriser er inkl. 4-farver og ekskl. moms.

Annonceindleveringsfrist
Ferskvandsfiskeribladet udkommer  
6 gange årligt.:
15. februar, 15. april, 15. juni, 15. august,  
15. oktober og 15. december.
Sidste frist for rettidig  
indlevering af annoncer, er den  
20. i måneden før udgivelse. 

Al henvendelse vedr. annoncer rettes til:  
Niels Lauritsen 
Silkeborg Bogtryk,  
Postbox 305 
8600 Silkeborg,  
Tlf. 4698 1592 
e-mail: nl@silkeborg-bogtryk.dk

Endvidere kan liner og mistet fiskegrej 
forårsage grimme skader på dyrelivet.

Lidt svært kan det være på molerne 
– selv kigger jeg af og til ud på dem i 
Hanstholm – ikke noget pænt syn. Faktisk 
har jeg, mens jeg trykker på tangenterne 
bestemt mig for at spørge kommunen 
om ikke en affaldssæk kunne få lov til 
at begrænse problemet, selvom det 
selvfølgelig grundlæggende er et privat 
problem.

Hvad siger videnskaben?
De siger sikkert meget forskelligt om 
fiske-etik.  Men en bekendt af slagsen 
kom med flg. udsagn: Vi skal passe på, at 
der ikke går for mange følelser i debatten. 
Selv oplever han, at behandling at fisk 
sidestilles med behandling af pattedyr i 
videnskabelig sammenhæng. Det mener 
han er forkert. Fisk er grundlæggende 
byttedyr – de dør ikke af alderdom. Det 
er ikke sjovt at være i tænderne på en 
gedde, en odder eller en sæl eller i gabet 
på en skarv eller hænge på en fiskekrog 
- og så er vi placeret som det delvise 
rovdyr vi er – men vi har muligheden for 
at gøre det mere eller mindre skånsomt 
– vi skal selvfølgelig vælge og arbejde for 
det første.

Konklusion
Vi har en kultur, hvor holdninger og nor-
mer i etikkens navn hele tiden er under 
udvikling. Og vi skal forvente, og selv 
befordre en kontinuerlig diskussion om 
det etiske niveau i vores fritidsinteresse.  
Vi har forbudt rykfiskeri og bulefiskeri, 

fredet nedfaldsfisk og meget andet – alt 
sammen i etikkens navn, for selvfølgelig 
skal vi have et højt etisk niveau. Men, 
som jeg har hørt mange sige, især i 
forbindelse med de nye lakseregler. Vi 
skal også passe på, at det hele ikke bliver 
så regelstyret, at der ikke er plads til den 
”vildskab”, som også motiverer os til at 
bevæge os ud i naturen.

Hvad mener du? skriv gerne et indlæg 
til Ferskvandsfiskeribladet!
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Baggrunden for henvendelsen er et 
projekt som ”Logen til Havørredens Ve og 
Vel” med Lasse i spidsen har gennemført 
på Blåkilde Efterskole ved Tarm – et pro-
jekt, man har fået tilladelse til at gentage 
i år.

Lasse Mikaelsen, og alle dem der står 
bag ham, mener at der her er et spæn-
dende undervisningsprojekt, som efter-
skolen da også har taget til sig som noget 
helt ud over det sædvanlige. Og det er 
så den slags projekter, Lasse nu tilbyder 
til Christine Antorini. Der er tale om en 
anderledes og mere jordnær undervis-
ningsmetode, der ikke koster en formue 
at implementere i undervisningen, skrive 
Lasse til undervisningsministeren.

Lasse Mikaelsen nævner, at projektet 
har fået god opbakning fra Ringkø-
bing-Skjern Kommune, NaturErhverv, 
Esbjerg, Dansk Center for Vildlaks i 
Borris samt naturligvis efterskolen. Han 
nævner også, at Aalborg Universitet har 
vist interesse for at gå ind i projektet 

Lasse skriver til Christine Antorini
Lasse Mikaelsen, manden fra Karup, der kæmper en brav kamp for 
at få overbevist myndighederne - og ikke mindst DTU Aqua om, at 
”rugekasser” er en god metode til fremavl af laks i danske vandløb, 
har nu som et led i sin begejstring for metoden henvendt sig til 
selveste undervisningsminister Christine Antorini.
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rugekasser på §7-mødet
På det seneste møde i §7-udvalget 
blev spørgsmålet om de såkaldte 
rugekasser rejst af  Arne Rusbjerg fra 
Dansk Fritidsfiskerforbund. Han øn-
skede en begrundelse for, hvorfor der 
ikke gives dispensation på ansøgning 
vedrørende rugekasser til undervis-
ningsbrug.

Peter Geertz-Hansen fra DTU Aqua 
oplyste, at man har samarbejdet 
med udvikleren af disse rugekasser, 
som ikke kunne færdigudvikle pro-
jektet. De konkrete ansøgninger til 
undervisningsformål, som DTU Aqua 
er blevet forelagt, har været koblet til 
nogle vandløb, som der er problemer 
med, eller vandløb, hvor bestanden 
er selvproducerende.

DTU Aqua har baseret på et fagligt 
og biologisk skøn, at rugekasserne 
ikke vil have en effekt.

Fakta
for videnskabeligt at bevise hvorfor og 
hvordan rugekassemetoden fungerer. 
Universitetet ønsker at lave DNA-analyser, 
for at bekræfte homing-effekten.

Endelig tilbyder Havørredens Ve og Vel 
at stille en film, hvor naturfotograf Bo 
Skelmoser følger hele projektet tæt på, til 
rådighed uddannelsesinstitutioner.

KlassisK eller avanceret?
Vi byder på langt mere end de fleste! Her finder du alle relevante 

kreative og faglige kompetencer i samme hus. Repertoiret 
spænder vidt fra idéudvikling til rentegning og fra 

kommunikations rådgivning til tryk og webløsninger
 - alt under samme tag. 

Tag os på ordet og kast os en udfordring.

GRAFISK PRODUKTION  |  BUREAU  |  ONLINE

telefon: 86 82 16 55 | www.silkeborg-bogtryk.dk telefon: 70 20 02 28 | www.skabertrang.dk

annonce til ferskvandsfiskeri.indd   1 15/07/11   13.30
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Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 
har overfor Fødevareministeriet anbefalet 
en ansøgning fra Lystfiskerforeningen for 
Skive og Omegn om anvendelse af ruge-
kasser. Ministeriet har imidlertid givet 
afslag, og i en ny henvendelse til fødeva-
reminister Mette Gjerskov stiller

Ferskvandsfiskeriforeningen for Dan-
mark sig meget kritisk over afslaget og 
skriver bl.a.:

Ferskvandsfiskeriforeningen for 
Danmark finder det uheldigt, at afslaget 
tilsyneladende er givet på baggrund af 
personlige modsætninger mellem lystfi-
skere ved Karup Å og personer hos DTU 
Aqua i Silkeborg og ikke på baggrund af 
en saglig begrundelse.

Personlige modsætninger
bag afslag på rugekasser?
Ferskvandsfiskeriforeningen retter hård kritik mod DTU i Silkeborg

FFD finder ikke at afslaget er saglig 
begrundet.

§7-udvalget har tidligere besluttet, 
at rugekasser kunne bruges til under-
visningsbrug, dette er af DTU Silkeborg 
opfattet som en enkelt rugekasse, hvilket 
ikke er er FDDs opfattelse, hedder det i 
brevet til fødevareministeren.

Ferskvandsfiskeriforeningen for Dan-
mark skal derfor fortsat anbefale, at det 
forelagte projekt gennemføres med fokus 
på læring af unge mennesker i fiskens 
fundamentale biologi, og opfordres til af 
ansøgningen genvurderes, slutter hen-
vendelsen til ministeren.

Det er i øvrigt en sag vi vender tilbage 
til i næste udgave af bladet.

NyetableriNg af dambrug - ombygNiNg af dambrug

NyHed

·  Brugsmodel-
beskyttede 
dambrugskeg-
ler i beton.

·  Montage i én 
arbejdsgang.

·  Sikker gulvfor-
bindelse. 

·  Hurtigt videre

NyetableriNg af dambrug – ombygNiNg af dambrug
give elemeNter, så er du sikker

vi leverer og moNterer betoNelemeNter
til alle damme, kaNaler, reNseaNlæg m.v.
• SkridSikre gangbjælker
• elementer er Støbt i flydebeton
• Standardelementer - elementer på “mål”
• lynhurtig montering - til Selvbyggere, medbyggere
• gerne i Samarbejde med din entreprenør

konsulent leif poulSen
give elemeNtfabrik a/s 40 21 24 60

tilb
u

d
-b

roch
u

rer-kon
su

len
tb

esøg
 u

fb
.

·  Standar-
delementer 
elementer på 
„mål“

·  Lynhurtig 
montering 
gerne i samar-
bejde med din 
entreprenør

give elemeNter,  
så er du sikker!

Konsulent Leif Poulsen, Give Elementfabrik A/S, tlf. 40 21 24 60 Tilbud, brochurer, konsulentbesøg ufb.



 FerskvandsFiskeribladet · 1 · 2013 17

Håndbog om søernes
rovfisk på Fiskeplejen
Du kan bruge den webbaserede håndbog som personlig  
fangstjournal

derne kan gøre for at forbedree søernes 
tilstand og fiskeriet i søerne.

De tre første afsnit er som nævnt nu 
tilgængeligt på fiskeplejens hjemmeside, 
og resten af søhåndbogen kommer i 2013, 
hvorefter den løbende vil blive opdateret 
i takt med at ny viden kommer frem.

En ad ideerne med søhåndbogen er 
også, at sportsfiskere og andre brugere 
af søerne kan hjælpe med at skaffe ny 
og meget nødvendig viden. Brugere af 
søerne vil også kunne anvende hjemme-
siden som en personlig fangstjournal.

De tre første afsnit om aborre, gedde 
og sandart er skrevet af Søren Berg, Lene 
Jacobsen, Christian Skov og Jan Nielsen. 
DTU Aqua.

Fiskeplejen.dk har udsendt de første tre 
kapitler i en omfattende web-baseret 
håndbog i pleje og forvaltning af fiske-
bestandene i vore søer. Søhåndbogen 
vil indgå som en del af den eksisterende 
hjemmeside www.fiskeplejen.dk.

Med det nye tiltag er masser af læse-
stof om biologien hos aborre, sandart og 
gedde gjort let tilgængeligt, og stoffet 
omhandler både adfærd, formering, ud-
bredelse og meget andet hos de vigtigste 
rovfisk i vore søer.

Søhåndbogen vil bl.a. beskrive fiskear-
terne i de danske søer og deres betyd-
ning for de økologiske sammenhænge i 
forskellige søtyper. Søhåndbogen vil også 
fortælle, hvad man selv og myndighe-
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Brakvandsgedde og -aborrer
er i stor tilbagegang... hvorfor?

Måske kan bestanden forøges 
gennem lettere adgang til søer 
og moser

Braksvandsaborrer er i lighed med 
brakvandsgedder en ynder sports- og 
konsumfisk på kysterne omkring Syd-
sjælland og øerne. Sportsfiskeriet på 
brakvandsaborrer, der trækker op i vand-
løbene er populært, men omfanget af 
dette fiskeri rapporteres at være at være 
væsentligt mindre end for 20-40 år siden.

Der findes kun lidt viden om brakvands 
aborrer og gedders adfærd og livsforløb, 

og det vil DTU Aqua gøre noget ved via 
Fiskeplejen 2013.

På den nylig vedtagne Handlingsplan 
for Fiskeplejen i 2013 er der netop bevil-
get penge til fortsættelse af et flerårigt 
projekt, der løber frem til 2014 med hen-
blik på at finde ud af om brakvandsa-
borrerne er afhængige af at have ad-
gang til søer om moser i ferskvand for 
at kunne gyde, og især om det er muligt 
at forøge bestande af brakvandsabor-
rer ved at skabe/genskabe adgang til 
søer og moser. Ligeledes vil projektet 
undersøge aborreæggenes salttolerance 
ved klækning for at få mere viden om, 

Brakvandsaborrer er et eftertragtet bytte for sportsfiskere, og det er også en særdeles  fin spisefisk, når 
man bare forstår at filetere den rigtigt.
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hvorvidt aborre i Danmark kan gyde i 
brakvand.

Projektet har to år i træk undersøgt 
aborre bestanden i 17 søer/moser i fem 
forsøgsområder omkring Sydsjælland, Lol-
land og Falster med og uden forbindelse 
til åen. Der blev fanget mange aborrer 
begge år, specielt i de moser, der har for-
bindelse til åen. Herefter er det hensigten 
i løbet af 2013 og 2014 at skabe adgang til 
de søer/moser, der før var lukkede enten 
ved at udgrave tilgroede forbindelser 
mellem vandløbet og søen eller ved at 
fjerne andre former for spærringer

I løbet af 2013 vil biologer udføre 
skælanalyser og evt. analyser af øresten 
for at finde ud af, om aborrer fanget i 
moserne har opholdt sig i brakvand. Des-
uden har man planer om i løbet af 2013 
at skabe adgang til udvalgte moser.

Det antages, at aborrer og gedder 
mange steder vandre op i ferskvand for 
at gyde, som det er vist for brakvan-
daborrer i Flintinge Å, hvorefter de ”drif-
ter” ud i brakvand igen som yngel for så 
at vokse op i brakvandsområder. 

Hvis det antages, at mange bestande 
af gedder og aborrer er afhængig af at 
kunne vandre op i ferskvand for at gyde, 
kan blokring af vandringsruterne ved 
spærringer, opstemning eller tilgroning 
af adgangsvejene til søer og moser være 
en væsentlig faktor til bestandenes 
tilbagegang. For begge arter gælder dog, 
at det er sandsynligt, at de er i stand til 
at gyde i brakvand i op til 8-9 promille i 
danske brakvandsområder. Dette er vist 
for gedder, og et nyligt studie viste, at 

aborrenes æg kunne klække i vand på op 
til 8,9 promile. Beviset er afsløret i Ishøj 
Havn af Statens Naturhistoriske Museum 
i forbindelse med et bachelorprojekt af 
biologistuderende Emil Flindt og Mikkel 
Skovrind i et samarbejde mellem DTU 
Aqua og Statens Naturhistoriske Museum 
på Københavns Universitet. Fotoet af 
aborre ægstrengen på bunden af Ishøj 
Havn er taget af Peter Rask Møller.

Dette projekt gik ud på at afsløre, 
om aborrerne ynglede i det salte vand 
i Ishøj Havn. Til at afsløre dette blev der 
benyttet telemetri og afprøvet en ny 
monteringsmetode til senderne, som 
blev indført gennem fiskens ægleder. 
Senderen skulle derpå falde ud under 
gydningen og derved afsløre gydepladsen 
for den enkelte fisk.

Resultaterne viste, at metoden virkede 
fremragende, og en stor del af de mær-
kede fisk gydede i havnens brakvand med 
9,6 promille salt.

Aborreægstreng fotograferet på bunden af Ishøj 
Havn af Peter Rask Møller.
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For at se om resultaterne var gæl-
dende for hele bestanden, blev også den 
samlede bestands gydepladser kortlagt. 
Det viste sig også, at der generelt var 
meget store mængder æg i havnen og en 
fin sammenhæng mellem de mærkede 
fisk og hele bestandens gydepladser, 
fortælles det i en rapport fra Københavns 
Universitet.

På dette gamle foto fra Ferskvandsfiskeribladet i begyndelsen af 1900-tallet er man i gang med at 
udsætte geddeyngel i Furesøen. Stående til højre er det mag.scint. C.V. Otterstrøm.
Den gang var der en sigtdybde i søen på 5-9 meter, mens vandet i dag kun tillader en sigt på 1,5 til 3 
meter

REPARATION AF DAMBRUG
Udførelse af nye kummeanlæg
Indhent uforbindende tilbud.

Holstebrovej 79, Hee, 6950 Ringkøbing
Tlf. 9733 5360 / 9732 1274  Fax: 9733 5560
info@hee-entreprise.dk  www.hee-entreprise.dk
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Ejendom med put & take sø samt ørredopdræt Sag 80933

Hovedgård Naturskønt beliggende ejendom, hvorfra der p.t. drives put and take samt ørredopdræt. Der
er 3 søer omgivet af skov og enge. Søerne får vand fra eget kildevæld. Der er i forbindelse med boligen
butiksareal med toilet til kunderne samt røgeri (ikke i drift p.t.). Endvidere er der maskinhus på 162
m². Ejendommens jordareal er på lidt mere end 10 ha, og der er her en rigtig god jagt.

7628 2610HorsensTlf.Grundareal m² 105.531
Etageareal m² 370
Kontantpris kr. 2.950.000

5

..sammen med Nykredit..sammen med Nykredit

Nybolig Erhverv Horsens
Vitus Berings Plads 6 • 8700  Horsens
Tlf. 7628 2610 • 8703@nybolig.dk

Nybolig-Horsens_131x180mm.pdf - 11:21:23 - January 23, 2013 - Page 1 of 1
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Interessenter i den videre proces om 
foranstaltninger til genopretning af den 
europæiske ål, har været indkaldt til stor-
møde om den rapport der blev afleveret 
til Kommissionen vedrørende åleforvalt-
ningsplanen.

Mødet blev afviklet i regi af Natur-
Erhvervsstyrelsen og de indbudte 
repræsentanter omfattede stort set de 
sammen som også er med i §7-udvalget.

Baggrunden for mødet var at høre inte-
ressenternes synspunkter og inddragelse 
i den videre proces, bl.a. en status vedrø-
rende gennemførelsen af foranstaltnin-
ger til genopretning af den europæiske 
ål, herunder præsentation af den danske 
statusrapport v/ NaturErhvervsstyrelsen 
og DTU Aqua. 

Ligeledes blev der givet en orientering 
om den forløbne kontrol af ålefiskeriet 
samt en orientering om den videre pro-
ces i EU.

Der var også lejlighed til for de ind-
budte at fremkomme med såvel skriftlige 
som mundtlige bemærkninger til Fødeva-
reministeriets arbejde vedr. genopretning 
af bestanden af europæisk ål.

Ud over bemærkninger på mødet er 
der også mulighed for at fremkomme 

Den europæiske ål er
drøftet på stormøde
Frist for skriftlige bemærkninger til åleforvaltningsplanen er 21.02

med skriftlige bemærkninger og in-
put fra interessenterne senest den 21. 
februar.

Hver af de indbudte foreninger kunne 
stille med max to personer, og følgende 
var indbudt: Danmarks Fiskeriforening, 
Danmarks Naturfredningsforening, 
Danmarks Pelagiske Producentforening, 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk 
Akvakultur, Dansk Amatørfiskerforening, 
Dansk Fritidsfiskerforbund, Dansk Kystfi-
skerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, 
DTU Aqua, Ferskvandsfiskeriforeningen 
for Danmark, Greenpeace, Landbrug og 
Fødevare, Naturstyrelsen, OCEANA og 
Verdensnaturfonden WWF.

Mødet med den europæiske ål i 
centrum blev afviklet for kort tid siden, 
nemlig den 31. januar.

Det vat altså også lige før dette blad 
gik i trykken, hvorfor vi altså ikke kunne 
nå at få resultatet af  mødet om den 
europæiske ål med.

I næste udgave af Ferskvandsfiskeri-
bladet, der udkommer i april håber vi at 
kunne bringe et udførligt referat fra det 
betydningsfulde møde, hvor fremtiden 
for ålen i danske søer, vandløb og kyst-
nære områder blev fastlagt.  
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Da budgettet for Fiskeplejens Handlings-
plan for 2013 var til debat på §7-mødet 
i november var der også flere forslag til 
løsning af problemet med det budget-
terede underskud på godt 2 millioner 
kroner. Af bilagene fremgik det, at der var 
nedgang i antallet af indløste fisketegn, 
og det fik Max Thomsen fra Ferskvandsfi-
skeriforeningen for Danmark til at foreslå 
en ændring af prisen for et fisketegn 
– således at reglerne bliver de samme 
uanset om man er sportsfisker eller 
fritidsfisker.

Som det er i øjeblikket skal man som 
sportsfisker ikke betale fisketegn, hvis 
man er pensionist, mens der som fritids-
fisker ikke er nogen øvre grænse for at 
skulle indløse fisketegn til fuld pris.

Max Thomsen mente, at der ville 
være mange penge at hente, hvis også 
pensionister blandt sportsfiskere  kom til 
at betale fisketegn på samme vilkår som 
deres kolleger blandt fritidsfiskere.

Forslaget blev dog i nogen grad afvist 
med, at der i givet fald skulle en lovæn-
dring til, fordi det lige siden fisketegnets 

indførelse har været gratis af være pensi-
onist som sportsfisker.

- Jeg er selv både pensionist og sports-
fisker, siger Max Thomsen, så det er jo 
i virkeligheden mig selv der kommer 
til at betale mere, hvis der kan ske en 
lovændring. Det gør jeg dog gerne, fordi  
jeg  jo ved, at der  kan gøres meget med 
fisketegnsmidlerne til gavn for os alle, og 
jeg forstår slet ikke, at der er forskel på 
prisen for et  fisketegn for henholdsvis 
fritidsfiskere og sportsfiskere. Måske har 
det noget at gøre med, at fritidsfiskerne, 
da fisketegnet blev indført, måtte sælge 
ud af deres fangster. I dag er der dog 
totalt forbud mod salg af fritidsfiskernes 
fangster, og derfor bør prisen på et fiske-
tegn også være nøjagtig det samme for 
alle over 18 år, der holder af det kreative 
fiskeri, siger Max Thomsen, som så også 
mener, at betalt fisketegn for pensione-
rede sportsfiskere måske kan betyde, at 
man slipper for frem over at budgettere 
med underskud på Fiskeplejen. 

Fisketegnet bør koste
det samme for alle
Max Thomsen foreslår at sportsfiskere  
betaler det samme som fritidsfiskere  
for et fisketegn

Max Thomsen: - Pensionerede sports-
fiskere bør også betale fisketegn,  
ligesom fritidsfiskerne gør det!



De store drømme om et gigantisk dam-
brug for atlantiske laks i Hvide Sande 
brød sammen i begyndelsen af det nye 
år, da Natur- og Miljøklagenævnet gav 
Danmarks Sportsfiskerforbund medhold 
i en anke klage over Ringkøbing-Skjerns 
Kommunes tilladelse til Langsand Laks 
om at måtte producere 1000 tons laks år-
ligt. Dermed ville Langsand Laks komme 

600.000 laks er erklæret
ulovlige i Hvide Sande
Danmarks Sportsfiskerforbund fik medhold i Natur- og Miljøklage-
nævnet og fremtiden er nu uvis for det store laksedambrug

op som et af de største i verden med 
hensyn til produktion af atlantiske laks.

Projektet der er blevet støttet med 11 
millioner kroner fra EU, var i fuld gang, 
og da kendelsen blev afsagt, svømmede 
der 600.000 atlantiske laks rundt i virk-
somhedens anlæg.

Selvom der har været kritiske røster 
fremme lige siden de første spæde planer 
om dambruget  kom frem, kommer det 
alligevel som en bombe for Thue Holm 
fra Langsand Laks.

Han er meget uenig med Natur- og 
Miljøklagenævnet, og han lod da også 
forstå, at man ikke straks ville gå hen 
og aflive de fisk, der nu faktisk er kendt 
ulovlige.

-Sammen med kommunen vurderer vi 
nu nøje situationen, siger han og tilføjer, 
at man har spurgt, hvorvidt klagen even-
tuelt kunne stoppe anlægget. Vi fik at 
vide, at vi godt kunne gå videre.

Hele anlægget var beregnet til at koste 
30 millioner kroner, hvortil naturligvis 
også kom udgifter til indkøb af befrug-
tede æg, yngel m.v.

” Det vi skal anlægge bliver noget af 
det mest moderne, verden endnu har set 

Tue Holm og Preben Kristensen fortæller om det 
store projekt oktober 2010.
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indenfor dambrug, og derfor regner 
vi heller ikke med at få problemer med 
miljøtilladelser eller andet.”

 Det sagde den ene af de to investorer, 
Thue Holm, da ”Ferskvandsfiskerbladet” 
besøgte Langsand Laks i oktober 2010

Danmarks Sportsfiskerforbunds milj-
økonsulent Lars Brinch Thygesen, siger 
at man var bange for, at det nye anlæg 
kunne komme til at påvirke Skjern Å-lak-
sen. Forbundet har peget på, at udled-
ning med duftstoffer fra det nye anlæg, 
vil forvirre vildlaksen i Skjern Å, der er 
noget helt unikt. Dufte fra dambrugets 
spildevand kan medføre, at vildlaksen 
ikke længere ville søge op i Skjern Å,  
mener altså sportsfiskerforbundet.

Langsand Dambrugs bassiner med   
Ringkøbing Fjord i baggrunden.
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tekst og Foto: MadsenMedia

Det er ikke gedder, men geder, der skal til, 
hvis man både har visioner og ambitioner 
som midtjysk dambruger. Derfor indgår 
to helt nyindkøbte gummigeder som væ-
sentlige elementer, når Jarl Jørgensen går 
i gang med at øge sin årlige produktion 
fra cirka 500 tons fisk til i første omgang 
800 og siden 1200 tons.

- Vi bygger i etaper. Om der går to, fem 
eller seks år, er ikke afgørende. Pengene 
skal følge med, når vi gør noget. Derfor 
bruger jeg nok lidt længere tid, end andre 

måske ville gøre. Og jeg gør det selv, for-
klarer Jarl Jørgensen, som i 2013 har været 
dambruger i 25 år. Det var i 1988, han 
købte Funderholme Dambrug få kilome-
ter sydvest for Silkeborg.

- Jeg forsøger at undgå stor gæld ved 
byggeri og udvidelser af dambruget. 
Derfor har jeg ingen entreprenør inde 
over projekterne. Det er noget, vi selv går 
og klarer. Sidste år købte jeg en 18 tons 
Komatsu gravemaskine, simpelthen fordi 
vi har meget byggeri. Nu har jeg så været 
omkring Scantruck for at købe to nye Ko-
matsu WA100M gummihjulslæssere, som 
vi både bruger i forbindelse med byggeri 
og i det daglige arbejde med fiskene, 
siger Jarl Jørgensen.

Geder flytter ørreder
Gederne flytter nemlig også ørreder. - Vi 
bruger maskinerne til at løfte fisk op 
med. I gamle dage tog vi fiskende op med 
ketcher. I dag klarer vi det med gravema-
skiner og kan løfte 200 kilo op i et bassin 
ad gangen. Fra bassinet ryger ørrederne 
i sorteremaskinen og derfra videre ud 
i betonbassiner, hvor de så er klar til, at 
lastbiler kommer og henter dem. Med 

1200 tons ørreder 
– og 14 tons nye geder
Midtjysk dambruger vil mere end fordoble produktionen af  
ørreder – det kræver opdatering af maskinparken

Jarl Jørgensen: - Effektivitet i dambruget er 
nødvendigt.
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de nye gummigeder kan vi flytte vore 
fisketanke med et tons fisk ad gangen, 
fortæller Jarl Jørgensen.

Maskinparken hos Funderholme Dam-
brug består af fire maskiner. Foruden 18 
tons gravemaskinen og de to nye gummi-
hjulslæssere, har Jarl Jørgensen også en 
minigraver. 

- Jeg startede med den lille Komatsu 
PC27, og siden har jeg holdt mig til 
Komatsu. Med planerne om at øge 
produktionen kraftigt, har vi behov for 
at opdatere maskinparken og få ekstra 
power. I det daglige er vi tre mand til at 
klare arbejdet på dambruget, og derfor 
skal der også maskinkraft til. 

Nødvendigt med effektivitet
- Vi er nødt til at være hamrende ef-
fektive, hvis vi vil drive dambrug i dag. 
Næste år er det altså 25 år siden, jeg 
overtog dambruget. Og vi får faktisk det 
samme for fiskene i dag som for 25 år 
siden. Fiskefoderet er bare stedet fra 4 til 

10 kroner pr. kilo, siger Jarl Jørgensen.
- Vand og fisk har altid interesseret 

mig. Egentlig læste jeg til civiløkonom. Så 
blev dambruget her til salg, og mine for-
ældre havde mulighed for at hjælpe mig 
i gang. Siden har det handlet om pro-
duktion af ørreder. Vi laver put-and-take 
fisk til syv-otte steder, mange af fiskene 
afsætter vi til fabrikker, og nogle går til 
eksport og køres til Tyskland, fortæller 
den midtjyske dambrugsejer.

Med hver syv tons holder de to nye 
WA100M læssere sig i den lettere ende 
af Komatsus store program af gummi-
hjulslæssere. Komatsu-motoren yder 88,5 
hk. Jarl Jørgensen og hans mandskab i 
dambruget kan glæde sig over en rum-
melig SpaceCab-kabine med dobbeltdør 
og både ROPS og FOPS. Altså optimal be-
skyttelse både hvis maskinen skulle vælte 
og hvis den rammes af nedfaldende gen-
stande. Maskinen har elektronisk styret 
hydrostatisk transmission, og alle skift 
kan foretages ved fuld belastning.

Jarl Jørgensen og hans folk på Funderholme Dambrug kan montere en fisketank på de nye gummi-
hjulslæssere og flytte et tons ørreder ad gangen.
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Alt træarbejde udføres i fineste kvalitet
Tuder, riste, skodder og ristepinde. Landbrugshaller - Vinduer træ og plast.

Føvling Træbyg
v/ Erling H. Viuf

Tlf. 7539 8089 - 4017 5289
Kløvermarken 3, 6683 Føvling
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Jord- og støbearbejde til 
NYE Kummeanlæg udføres!

sven@brandehuset.dk · www.brandehuset.dk

Sjællandsvej 22-24

7330 Brande

Tlf. 9718 2693
Fax 9718 2622
Bil 2085 2693

Formand
Niels Barslund (ansvarshavende redaktør) 
Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. 
Tlf. 9745 2046 · Mobil 29 26 51 11
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Næstformand
Max Thomsen, Gl. Viborgvej 405, Ålum,
8900 Randers. Tlf. 8646 6053-2081 6053
maxgjerrild@elromail.dk

Medlemsskab og kontigent
Personligt medlemsskab kr. 505,- årligt
(inkl. Ferskvandsfiskeribladet)
Foreningsmedlemsskab kr. 1.010,- årligt
(afhængigt af medlemsantal)

Kontorhjælpen
Gitte Underbjerg, Norgesvej 1,
8700 Horsens. Tlf. 5124 0211
gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Telefontid alle hverdage kl. 08.00-13.00

Aqua-Dam
Jens Kristian Nielsen, Toftvej 14, 6950 Ringkø-
bing
Tlf. 97 32 60 77 · Fax 97 32 61 77
aquadam@post9.tele.dk

Bestyrelse
Akvakultur
Hans Jørgen Holm tlf. 9868 6257
Ove Ahlgreen tlf. 7577 0515
Ole Valgaard Holang tlf. 7577 0151

Erhvervsfiskere
Leif Olesen tlf. 7578 2201

Lystfiskere
Max Thomsen tlf. 8646 6053
Hilmar Jensen tlf. 4029 6881
Torben Salling tlf. 9868 3381
Bjarne Bach tlf. 2169 9200

Bredejere
Schneider Philipsen tlf. 9745 2271
Niels Barslund tlf. 9745 2946

Stiftet 1902 

FERSKVANDSFISKERIBLADET FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN for Danmark
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eksporten af ørred steg

I perioden januar-juli 2012 er eksporten af 
ørreder steget med ca. 10 pct. med 1,300 
tons. Værdien er steget med ca. 10 mio. 
kr., hvilket kun er ca. 2 pct.

Eksporten af frosne ørreder er steget 
med 27 pct. i mængde men kun 12 pct. 
i værdi. Eksporten af levende ørreder er 
steget med 22 pct. i mængde og med 27 
pct. i værdi.

De røgede ørreder har fortsat lidt svært 
ved at slå igennem på eksportmarkedet, 
og i mængde er eksporten faldet med 11 
pct. og l0 pct. i værdi.

Eksporten af ål er faldet med 26 pct. i 
mængde, mens faldet i værdi af ekspor-
ten er faldet med 7 pct.

Samlet set er eksporten vokset med ca. 
1.200 tons (8 pct.) og værdien af ekspor-
ten var i perioden på 495 mio. kr., hvilket 
er på niveau med året før.

to dambrug er  
blevet økologiske
To dambrug – Piledal Dambrug i Vejle 
Kommune, samt Åbro Dambrug ved Skar-
rild i Ikast-Brande Kommune er begge i 
løbet af 2012 blevet omlagt til økologisk 
produktion.

Dermed er nu 7 ferskvandsdambrug med 
en samlet produktion på ca.420 tons pr. 
år, 1 havbrug med en produktion af ca. 
200 ton pr. år og to linemuslingeanlæg 
med en produktion på ca. 400 blevet om-
lagt til økologisk produktion t/år fortæller 
Nyhedsbrev for Dansk Akvakultur.

Blandt de nytilkomne findes både 
produktionsdambrug og yngledambrug, 
da produktion af økologisk yngel og 
sættefisk bliver en forudsætning for den 
økologiske produktion.

odderen breder sig
i sønderjylland
For en halv snes år siden var der kun 
oddere tilbage i Danmark i Thy-området, 
men en effektiv indsats fra naturmyn-
dighedernes side har båret frugt. Nu 
er der oddere i hele Jylland og på Fyn, 
oplyser Naturstyrelsen.

Man har bl.a. forbedret passagerne 
under vejene, så odderen nu kan komme 
fri rundt uden risiko for at blive dræbt 
af biler. Derudover har man også påbudt 
odderriste i fiskeruser, så odderen ikke 
kan svømme ind i ruserne og drukne dér.

Alene i Syd- og Sønderjylland er der 
mellem 100 og 300 oddere, vurderer 
vildtkonsulent hos Naturstyrelsen, Klaus 

Kort nyt
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Sloth, fortæller DR/P 4 Syd og Sønderjyl-
land.

For bare ti år siden var det meget 
usædvanligt at se en odder i området, 
men nu er de i rigtig mange vandløb, 
siger vildtkonsulenten.

vonåen skal slynge
sig som i gamle dage
Herning og Ringkøbing-Skjern Kommuner 
planlægger at genslynge Vonåen over en 
strækning på 10,5 km. nær Troldhede, så 
åløbet kan komme til at indtage slyng-
ningerne som i gamle dage, fortæller 
TV/ Midt-Vest. Samtidig indgår også en 
hævning af vandløbsbunden.

Økonomiudvalget i Ringkøbing-Skjern 
Kommune har anbefalet, at det store 
genopretningsprogram gennemføres, 
og det er meningen, at naturgenopret-
ningsprojektet bl.a. skal give åen et bedre 
vandmiljø i hele åløbet. Udgifterne til 
projektet er beregnet til 2,3 mio. kroner.

antallet af laks i
varde Å reduceret
Antallet af laks i Varde Å er blevet væ-
sentligt reduceret i 2012, fortæller TV 
Syd. Det er sket til stor overraskelse for 
mange, især efter det gode år i 2011, da 
den ene rekordstore laks efter den anden 
blev hevet op af Varde Å.

Forventningerne var, at der ville gå 
omkring 3000 laks op i å-systemet, men 
antallet er gjort op til kun 1000.

Det er den første videnskabelige op-

tælling af laks i Varde Å foretaget af DTU 
Aqua, og biologerne mener, at skarven er 
den store skurk. Den har simpelthen bare 
ædt løs af laksene.

kæmpetun i
millionklasse
En stor blåfinnet tun topper salgslisten 
på en auktion i Japan med en pris på 1,8 
millioner dollar ( 10,3 millioner, skriver 
Politiken.

Den 222 ton tunge fisk, som er fanget 
ud for Japans nordlige kyst blev sat under 
hammeren på Japans berømte Tsujki-
ji-fiskemarked, og prisen er næsten tre 
gange højere end rekordsalget fra sidste 
år, hvor en enkelt fisk blev solgt for 3,7 
mio. kr.

Det var direktør Kiyoshi Kimura for den 
populære kæde Sushi-Zanmai, der bød 
højest på auktionen, og han sagde efter 
købet, at han dermed håbede på at få 
humøret tilbage i Japan.

Kiloprisen for den populære sushi-fisk 
landede altså på omkring 45.000 kr., og 
det betyder så, at restaurationsgæster 
må slippe små 2000 kr. for en enkelt skive 
af kæmpefisken, oplyser altså Politiken.

En god skive Gudenå-laks vil så alligevel 
fortsat være noget billigere – og måske 
også smage mindst lige så godt!



FERSKVANDSFISKERIBLADET
REDAKTION
Henning Nielsen 
Halsebyvej 30, 4220 Korsør
Tlf. 5838 7225
henviol@dlgtele.dk

INDLEVERINGSFRISTER
Indlevering af redaktionelt stof og annoncer til næste 
blad skal ske senest den 20. marts 2013. 

TRYK
Silkeborg Bogtryk
Stagehøjvej 27, 8600 Silkeborg
Tlf. 8682 1655

ANNONCER
Henvendelse vedr. annoncer til Niels Lauritsen,  
Silkeborg Bogtryk 
Tlf. 4698 1592
nl@silkeborg-bogtryk.dk

Stof til bladet indsendes til redaktionen som e-mail, 
på diskette eller CD-ROM. Bladet påtager sig intet 
erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer.
Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis forenin-
gens officielle politik. 

FORSIDEFOTO
„En lille fisketyv“ i Hvilested Dambrug.  
Foto: Bernt Renè Voss Grimm

Alt til dambrug
hav- og ålebrug

Vestermarken 3 • 8765 Klovborg
Tlf. 70 23 12 18 • Fax. 76 59 50 20
Se netbutikken på: www.midtjyskaqua.com

Alt i plastrør og slanger
og tilhørende fittings

Vi er med til 
at sikre bredden
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