
 FERSKVANDSFISKERIBLADET · 6 · 2014 1

Stiftet 1902 

FERSKVANDSFISKERIBLADET
Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark – Anno 1902

Tværfaglig interesseorganisation for  
lystfiskeri – ferskvandsfiskeri – akvakultur og bredejerinteresser

Nr. 1 - 113. årg. Januar/februar 2015

Tværfaglig interesseorganisation for
lystfiskeri - ferskvandsfiskeri - akvakultur og bredejerinteresser

Hvad kigger de på? - se side 16-17



Formandens leder:

Hvor er det 
saglige grundlag?

Optimismen og forventningerne var 
store, da fødevareminister Dan Jørgensen 
igangsatte visionsarbejdet omkring det 
rekreative fiskeri, og bad de fire organi-
sationer Danmarks Sportsfiskerforbund, 
Dansk Amatørfiskeriforening, Dansk 
Fritidsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeri-
foreningen for Danmark komme med et 
fælles visionsoplæg. En opgave som orga-
nisationerne løste til fælles tilfredshed.
De efterfølgende oplevelser har gjort at 
vi ikke kunne undlade at blive noget for-
bavset, når ministeren i sit eget visions-
oplæg, markedsfører initiativer der bryder 
med den gode danske tradition, nemlig, 
at man sikrer sig, at der er et sagligt og 
videnskabeligt grundlag for det man la-
ver. Det udløser i hvert fald disse spørgs-
mål: Hvorfor har ministeren ikke ind-
hentet rådgivning fra DTU´s biologer som 
grundlag for, ifølge hans egne visioner, 
at frede brakvandsgedderne i forskellige 
lokaliteter ved Sjælland? Var han bange 
for at der ikke er et biologisk grundlag for 
en sådan fredning? Eller er der alene tale 
om stemmefiskeri med gedderne som 
levende agn?
Da ministerens forskellige udmeldinger 
på flere andre områder kan få indflydelse 
på både det erhvervsmæssige og rekrea-
tive fiskeri, har Danmarks Fiskeriforening, 
Dansk Amatørfiskeriforening, Dansk 
Fritidsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeri-

foreningen for Danmark den 15. januar 
haft et mødte, hvor man drøftede et 
fælles foretræde for Folketingets fødeva-
reudvalg. Grundlaget for foretrædet er, de 
forskellige oplæg til tiltag, der retter sig 
mod separate enkeltområder, og som vil 
ramme den enkelte organisations med-
lemmer i udførsel af det rekreative fiskeri 
og de erhvervsrettede muligheder. 
Talmagien og regnearkene breder sig nu 
også i det rekreative fiskeri. Det sidste 
urealistiske tal i denne række er på 
4.300,- kr. pr sportsfiskerfanget havørred. 
Et tal der modbevises i DTU´s redegø-
relse om Skjern Å, der konkluderer at en 
lystfisker i gennemsnit bruger 4.000,- kr. 
om året på sin hobby. Denne type af 
oppustede tal er alene med til at give 
turisterhvervet guldtegn i øjnene, hvor de 
lokale lystfiskerforeningen kan komme 
til at stå tilbage med problemer med 
fiskeretten og efterfølgende manglende 
muligheder for selv at kunne fiske. Et tal 
der dog trænger til en seriøs beregning, 
er antallet af betalte statsfisketegn contra 
antallet af de der påstås at udføre rekrea-
tivt fiskeri.

Niels Barslund
Formand

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
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Indholdsfortegnelse

Vi har fået 
nyt trykkeri

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 
har fået nyt trykkeri til at fremstille vores 
blad FERSKVANDSFISKERIBLADET, der er et 
af Danmarks ældste fiskeblade – nu i gang 
med 113. årgang.

Vores nye trykkeri er Rabøl Grafisk Pro-
duktion med hjemsted i Farsø, og hvis du 
har behov for en annonce i Ferskvands-
fiskeribladet kan du rette henvendelse 
til Pia Lund Hasselgren, der står for den 
tekniske opsætning og annoncer. 
Pia træffes på telefon 98 63 10 11 eller 
på e-mail: ferskvand@rabol.dk

Vores blad er omfattet af en ret inte-
ressant gruppe af fiskere og bladet når 
derfor også langt omkring indenfor det 
rekreative fiskeri. Det handler således 
om lystfiskeri, erhvervsfiskeri i ferskvand, 
akvakultur og lodsejerinteresser (bred-
ejere)

Netop på grund af den brede vifte af 
interesser, kommer vi langt omkring, så 
måske skulle du overveje at nå med ud til 
de mange interesseområder i form af en 
annonce.

 Red.



afholder ordinær generalforsamling lørdag den 25. april 2015 
kl. 13.00 i Langå Kulturhus, Bredgade 4, 8870 Langå.

Ferskvandsfiskeriforeningen
for Danmark

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Forslag til vedtægtsændringer
 §13.
 Foreningen ledes af en bestyrelse på
 9 medlemmer fordelt med: 4 lyst-
 fiskere, 2 dambrugere, 1 erhvervsfis-
 ker og 2 repræsentanter for lodsejer--
 eller regulativforeninger.
 §14.
 Bestyrelsen vælges på generalfor-
 samlingen for 2 år, således at 4 med-
 lemmer af bestyrelsen afgår ulige år 
 og 5 medlemmer af bestyrelsen afgår
 lige år. Genvalg kan finde sted.
7. Budget for 2015
8. Fastsættelse af dagpenge og evt. løn
 til bestyrelsen
9. Kontingent 2016
 Valg af bestyrelsen
 På valg er: 
 Dambruger: Ole Valgaard Holanng 
 og Kurt Pedersen
 Lystfiskere: Bjarne Bach 
 og Hilmar Jensen
 Lodsejere: Schneider Philipsen

 Erhvervsfiskere: Leif Olesen
10. Valg til 4 bestyrelsessuppleanter
 Dambrug:
 Jürgen Vogt
 Lystfiskere:
 Lars Kielsgaard
 Lodsejere:
 Uffe Pedersen
 Erhvervsfiskere:
 Gert Nielsen
11. Valg af revisorer
 På valg er:
 Claus Rasmussen og 
 Jens Salling Jensen
12. Eventuelt

Generalforsamlingen starter med en let 
frokost samme sted kl. 12.00. 

Tilmelding er nødvendig og skal ske til 
Kontorhjælpen:
Gitte Underbjerg, 
Norgesvej 1, 8700 Horsens, 
tlf. 51 24 02 11 - 
gu@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

På bestyrelsens vegne
Niels Barslund
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Fødevareministeren vil styrker  
turisme og samfundsøkonomi

Fødevareminister Dan Jørgensen 
forelagde den 22. november 2014 sine 
visioner for det rekreative fiskeri. Det 
skete efter at de fire landsdækkende 
rekreative fiskeorganisationer forud 
i enighed var fremkommet med et 
fælles oplæg, der af ministeren blev 
betegnet som helt unikt.

Enigheden om visionerne holdt dog 
ikke længere end til det meget omtalte 
Vejle-møde den 6. maj, hvor Danmarks 
Sportsfiskerforbund, som alene var 
blevet valgt til at tale lystfiskeriets 
sag, fremkom med helt uaccaple syns-
punkter, som i hvert fald Ferskvands-
fiskeriforeningen for Danmark slet 
ikke kunne stå inde for, bl.a. forbud 
mod garn- og rusefiskeri i vore søer og  
sportsfiskernes adgang til at konktole-
rer fisketegn hos andre fiskere. 

Vejle-mødet endte så med, at Dan-
marks Sportsfiskerforbund trak sig fra 
samarbejdet, og siden udarbejdede 
”de tre andre”, så deres visioner – og 
altså den 22. november kom fødemini-
sterens egne visioner for det rekreative 
fiskeri.

Her bringer vi så helt ubeskåret føde-
vareministerens pressemeddelelse i for-

bindelse med forelæggelse af hans seks 
punkterer for fremtidens rekreative fiskeri:

Ny handlingsplan fra Dan Jørgensen 
giver flere fisk til lyst-og fritidsfiskeri. 
Ministeren er klar med seks konkrete ini-
tiativer, der styrker turismen, samfunds-
økonomien og naturoplevelsen.

”Jeg er meget glad for, at jeg med en 
ny vision og konkrete initiativer kan få 
flere fisk i vandløb, søer og fjorde og 
dermed løfte dansk lyst- og fritidsfiskeri. 
Der er enormt potentiale i dansk lyst- og 
fritidsfiskeri, og nu giver vi flere danskere 
mulighed for at få fantastiske naturop-
levelser, mere turisme, vækst og nye ar-

Flere havørreder og gedder til lystfiskerne er et af de konkrete
initiativer i Dan Jørgensens nye handlingsplan

Dan Jørgensen: - En havørred giver op til 4300 
kr., når den fiskes på stang.



bejdspladser i Vandkantsdanmark”, siger 
fødevareminister Dan Jørgensen.

Hvert år skaber lyst-og fritidsfiskeri 
arbejde til ca. 2500 personer og tre mia. 
kr. i omsætning, mens mere end en halv 
million danskere dyrker lyst- eller fritidsfi-
skeri, viser beregningen.

Flere havørreder 
og gedder til lystfiskerne
Geddefiskeriet i områder ved Sjælland og 
Møn får særstatus i en femårige forsøgs-
periode, så alle gedder der fanges, skal 
genudsættes til glæde for lystfiskerne og 
den trængte geddebestand. Til gavn for 
lystfiskere efter havørred indføres bl.a. 
fredningsbælter, der begrænser garnfiske-
riet på tre udvalgte områder.

”En havørred giver op til 4.300 kr. i 
værdi til samfundet, når den bliver fisket 
på fiskestang. Derfor er jeg glad for og 
stolt over, at det foreløbigt er lykkedes at 
finde tre områder, hvor der frem over vil 
blive langt flere havørreder til lystfiskerne.

Det populære geddefiskeri på Sydsjæl-
land og Møn kan se frem til at kunne 
få gedderne i fred, hvilket har været et 
brændende ønske blandt lystfiskere i ind-
og udland”, siger fødevareminister Dan 
Jørgensen.

De tre områder, der i første omgang vil 
få glæde af de nye initiativer for havør-
red, er områder ved Bornholm, Nors-
minde Fjord og Nybøl Nor (ved Flensborg 
Fjord). Flere områder kan være på vej.

De fire områder, hvor gedden som det 
første sted får særstatus, er Præstø Fjord, 
Stege Nor, Jungshoved Nor og Fane Fjord. 
Gedden har en stor værdi for lystfiskerne, 
men repræsentere ikke stor kommerciel 
værdi for erhvervsfiskere.

Endnu flere rev bliver beskyttet i de 
udlagte Natura 2000-områder i Lilebælt, 
Sydfynske Øhav, Stevns Rev, Horsens 
Fjord, Fyns Hoved, Æbleø, Havet ml. 
Romsø og Hindsholm og Nakskov Fjord.

Der vil i det nye Hav- og Fiskerifonds-
program blive prioriteret øgede midler til 
vandløbsrestaurering til gavn for vandmil-
jøet og selvproducerende fiskebestande.

- Styrket kontrol af det kystnære 
fiskeri betyder periodevis en fordobling 
af indsatsen målrettet ulovligt fiskeri i de 
kystnære områder.

- Der er nedsat en hurtigt-arbejdende 
task force, der skal se på udviklingen af 
lystfiskerturismen i Danmark.  

Det var dengang! – her lytter fødevareminister 
Dan Jørgensen med stor interesse til repræ-
sentanter for Ferskvandsfiskeriforeningen 
for Danmark, Max Thomsen, og formand for 
Dansk Amatørfiskerforening, Kaj Poulsen.
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EU Kommissionen: 

Fokus på vandkraftværker 
og pumpestationer  
som dødsfaktorer for truede ål

Der bør sættes mere fokus på forvalt-
ningsforanstaltninger som er rettet 
mod andre menneskeskabte dødelig-
hedsfaktorer end fiskeri, f.eks. vand-
kraftværker og pumpestationer, tab 
eller forringelser af levesteder, forure-
ning, sygdom og parasitter.

Det er nogle af de konklusioner der 
fremgår af EU Kommissionens bemærk-

ninger om de foranstaltninger, der er 
gennemført i medlemslandene for at 
redde den europæiske ål fra helt at uddø.

EU Kommissionens rapport om åle-
forvaltningsplanen, der skal redde den 
europæiske ål fra at uddø, blev fremlagt 
på det seneste §7-møde i november, og 
selvom der er registreret en lille stigning 

Lille fremgang i rekruttering af glasål, men det er slet ikke nok til
at slække på restriktionerne for ålefiskeri, fastslår EU Kommissionen

Tangeværket er fortsat en uløst menneskeskabt ”prop” i Gudenåen.



i den årlige rekruttering af glasål på knap 
1 procent til 1,5 pct. i Nordsøen og fra 
5 procent til 10 procent andre steder, så 
er der alligevel stadigvæk grund til at 

fastholde og måske opgraderer restrik-
tioner, der kan medvirke til at redde den 
europæiske ål.

Disse kendsgerninger fremgår altså 
af EU Kommissionens rapport, der blev 
forelagt af Rita Martinsen og Lene Jensen 
Scheel-Bech, NaturErhvervsstyrelsen.

Det blev oplyst, at erhvervsfiskeriet har 
fået forlænget ålefangsttilladelser til er-
hvervsfiskere for den kommende sæson. 
Tilladelserne er givet frem til udgangen 
af 2015. Efter de seneste reduktioner er 
tilladelserne nu reduceret fra 604 i 2009 
til 330 i 2014.

Den erhvervsmæssige fiskeriindsats er 
reduceret væsentligt, og de samlede re-
gistrerede erhvervsmæssige landinger af 
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De tre landsdækkende organisationer in-
denfor det rekreative fiskeri, Dansk Ama-
tørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerfor-
bund og Ferskvandsfiskeriforeningen for 
Danmark, har som nævnt i fællesskab 
udarbejdet et idè- og visionskatalog 
med et meget udførligt oplæg til det 
fremtidige rekreative fiskeri.

Dette idè- og visionskatalog er fremkom-
met ved hjælp af udvalgsarbejder mellem 
organisationerne, og det afspejler de 
mange muligheder for at udvikle lyst-og 
fritidsfiskeriet indenfor områderne miljø 
og naturgenopretning, livskvalitet samt 
lyst-og fritidsfiskeriets bidrag til sam-
fundsøkonomien. Mange ideer og visioner 
er samlet i dette katalog. Som udgangs-
punkt er der i oplægget anvendt samme 
afsnitsoverskrifter som er anvendt i forbin-
delse med det af Ministeriet for Fødevare, 
Landbrug og Fiskeri udsendte i udkast til 
idèkatalog for fremtidens lyst-og , fritids-
fiskeri, dog er der enkelte omskrivninger.

Organisationerne finder, at der i dette 
materiale er gode forudsætninger for af 
fødevareministerens visioner for lyst-og 
fritidsfiskeriet, og at kataloget vil kunne 
danne et godt udgangspunkt for arbejdet 

med at udvikle lyst-og fritidsfiskeriet i 
Danmark gennem konkrete initiativer.

Det rekreative fiskeri har stor værdi 
og betydning i Danmark med de lange 
kyststrækninger og de mange ferske 
vande, som er tilgængelige for rekreativt 
fiskeri. Det grundlæggende er, at stort set 
alle danskere på et eller andet tidspunkt 
i livet er aktive i forskellige grene af det 
rekreative fiskeri.

Det rekreative fiskeri omfatter fiskeri-
med håndredskaber som stang og line, og 
fiskeri med mindre stående redskaber som 
ruser, garn, krogelinjer m.m. i det antal og 
typer, som er fastlagt i Bekendtgørelse om 
rekreativt fiskeri i salt-og ferskvand samt 
redskabsfiskeri mv. i ferskvand.

Mange muligheder for at
udvikle lyst-og fritidsfiskeri
Det rekreative fiskeri har stor betydning for Danmark, hedder det 
bl.a.i det nye oplæg fra de tre organisationer
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ål er pr. 31. december 2013 reduceret fra 
en gennemsnitlig fangst i perioden 2004-
2006 på 550 tons til 331 tons i 2013, 
svarende til en reduktion på 40 pct. 

Rita Martinsen kunne oplyse, at Kom-
missionens budskab er, at til trods for 
medlemslandenes åleforvaltningsplaner, 
er bestanden af europæisk ål fortsat i 
en kritisk situation, og der bør anvendes 
forsigtighedstilgang, indtil der foreligger 
tydelige beviser på en varig forøgelse af 
rekrutteringen og antallet af voksne ål. 

Kommissionen oplyste også, at foran-
staltninger mod andre menneskeskabte 
dødelighedsfaktorer end fiskeri kun er 
gennemført delvis i medlemsstaterne.

EU Kommissionen peger også på nød-
vendigheden af at indføre metoder til 
evaluering af den virkning udsætning har 
på udslipning af blankål, da udsætninger-
nes indvirkning af bestanden af europæi-
ske ål først kan vurderes på langt sigt.

Lene Jensen Scheel-Bech kunne oplyse,  
at det er højst sandsynligt, at begræns-
ningerne i fiskeriet har bidraget til stig-
ningen  i mængden af ål, der undslipper 
tilbage til havet.

Rapporten understreger også, at den 
danske indsats er gennemført fuldt ud 
som fastsat i den danske åleforvaltnings-
plan.

Ved Fole Dambrug er flere spærringer fjernet, 
så der igen er frit løb i åen.

NYETABLERING AF DAMBRUG - OMBYGNING AF DAMBRUG
Standard moduler - let - enkelt - økonomisk

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

•	Brugsmodel-
 beskyttede
	 dambrugs-
 kegler i beton.
•	Montage	i	én
 arbejdsgang.
•	Sikker	gulv-
 forbindelse.
•	Hurtigt	videre

•	Standard-
 elementer
 elementer på
 ”mål”
•	Lynhurtig
 montering
	 gerne	i	sam-
 arbejde med
 din entreprenørFindes i 2 og 

3 mtr. stykker
GIVE ELEMENTER,
SÅ ER DU SIKKER!



Efter indsigelse fra blandt andre Ferskvandsfiskeriforeningen er der 
kommet nyt referat fra §7-udvalgets møde

Krænkelse af
den private ejendomsret
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Så er udkastet til referat fra §7-mødet 
den 24. september 2014 blevet ud-
sendt af NaturErhvervsstyrelsen. Oprin-
delig have styrelsen besluttet ikke at 
udsende referat vedrørende debatten 
om det udarbejdede idè-katalog for 
fremtidens rekreative fiskeri.

- Vi har noteret de enkelte udvalgsmed-
lemmers hovedsynspunkter om ideerne i 
kataloget, men referatet indeholder ikke 
opgørelser af ”hvem sagde hvad” om de 
enkelte ideer, oplystes det i det  oprinde-

lige referat, der blev udsendt efter mødet 
den 24. september.

Dette forhold fik såvel Ferskvandsfi-
skeriforeningen for Danmark som Dansk 
Amatørfiskerforening, Dansk Fritidsfisker-
forbund og Danmarks Fiskeriforening til 
at protestere mod referatet, hvilket så har 
medført, at der nu er udsendt et mere 
udførligt referat – også med referat af, 
”hvem der sagde hvad” om de enkelte 
ideer, der fremkom under og efter mødet 
i Vejle om Vision for det rekreative fiskeri.

Finn Frandsen, Dansk Fritidsfiskerfor-

Det er krænkelse af den private ejendomsret at forbyde f.eks. rusefiskeri i private søer.
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bund, roste således Fødevareministeriet 
for ikke at have censureret de modtagne 
ideer efter mødet i Vejle. De må drøftes 
stille og roligt, selvom det måske ikke 
bliver muligt at blive enige om alle ideer, 
sagde han.

Kurt Jepsen, læste på vegne af DAFF og 
DFF et brev op, hvori han bl.a. spurgte om 
ministeren ville sikre, at der blev udarbej-
det en samfundsøkonomisk analyse for 
fritidsfiskeriet.

Allan Buch, Danmarks Fiskeriforening, 
sagde, at der godt nok skulle være plads 
til turisterhvervet, men at det ikke skal 
være på bekostning af erhvervsfiskeriet. 
Det kunne være en idè at undersøge mu-
ligheden for at lave en fond, så erhvervet 
også kan bidrage til udsætninger.

Kaare M. Ebert, Danmarks Sportsfisker-
forbund, oplyste, at han godt kunne sætte 
sig ind i indvendingerne fra erhvervet til 
forslaget fra Danmarks Sportsfiskerfor-
bund som har foreslået, at fiskearter som 
laks, havørred, gedde og aborre tildeles 
særstatus som ”sportsfiskearter”. Det vil i 
praksis betyde, at arterne ikke skal kunne 
sælges af erhvervs- og bierhvervsfiskere, 
og at der skal tages hensyn til disse arter i 
forvaltningen af fiskeriet.

Niels Barslund, Ferskvandsfiskeriforenin-
gen for Danmark, forklarede, at når man 
har fiskeretten til en sø, så bør man selv 
kunne bestemme, hvad man vil fiske. 
Ideen krænker den private ejendomsret, 
og kan derfor ikke anbefales.

Kim Kær Hansen, Danmarks Fiskerifor-
ening, var også modstander af ideen. 
Man kunne derimod undersøge, om der 
er mulighed for en udfasning af fiskeri i 

nogle afgrænsede områder, hvor det giver 
mening og det er formålstjeneligt – f.eks. 
i brakvandsområder.

Udvalgets formand, Jakob Munkhøj 
Nielsen opfordrede udvalget til at arbejde 
videre med ideen for at afdække poten-
tialet bag forslaget om områder med 
særlig beskyttelse af gedder.

Finn Frandsen, DFF, oplyse, at fjorde er 
vigtige områder for fritidsfiskere frem for 
åbent vand. Fritidsfiskerne ønsker gene-
relt ikke flere begrænsninger på dette 
område, men ønsker som minimum at 
kunne beholde det samme antal redska-
ber.

Allan Buch (DF) oplyste, at han over-
ordnet ville være varsom med at ændre 
reglerne i disse områder – der skal ses 
på effekterne. Hvis der skal laves noget 
i disse områder, skal det undersøges 
grundigt først.

Niels Barslund (FfD) sagde, at han var 
modstander af ideen om forbud mod 
fiskeri og omsætning af ål. Åleforvalt-

Niels Barslund: - Ålehandlingsplanen er fornuf-
tig og kører efter planen.



ningsplanen er fornuftig og kører efter 
planen. Ideen om forbud mod omsætning 
og fiskeri af ål kunne derfor ikke støttes. 

Arne Rusbjerg(DFF) ønskede en under-
søgelse af muligheden for at benytte 
kasteruser til andet end ålefiskeri i for-
budsperioden.

Det fandt Kurt Birch (DF) som en dårlig 
idè. Ikke udvidelse af antallet af tilladte 
ruser, når vi stadig kører efter en åleforvalt-
ningsplan, som vi ikke er nået i land med.

Jakob Munkhøj Nielsen(formand) 
tilkendegav, at der allerede eksisterer en 
åleforvaltningsplan, som er godkendt af 
Kommissionen. Der arbejdes således med 
ål i dette regi og der forventes derfor ikke 
initiativer om ål i forbindelse med arbej-
det om vision for det rekreative fiskeri.

Kaare M. Ebert oplyste, at det er en god 
idè at forbyde fiskeri med bue og pil. 
Reglen bør gælde i både ferskvand og 

saltvand for at undgå ulovligt fiskeri og 
ukendskab til ikke ensartede regler.

Der blev på mødet også talt om regule-
ring af sæler og skarv.

Finn Frandsen (DFF) henviste til skarv-
problematikken i en rapport fra DTU Aqua, 
som viser at skarven er et problem. Hvis 
skarven æder 27 millioner små fisk, vil 
fiskebestanden ikke vokse. Skarven er 
i 2014 gået frem med 23 pct. i forhold 
til året før. Naturstyrelsen regulerer ikke 
skarvbestanden som lovet, mente Finn 
Frandsen.

Både Kaj Poulsen (DAFF) og Arne 
Rusbjerg (DFF) var enige om, at der bør 
bruges flere penge på fiskerikontrol, men 
pengene skal ikke komme fra fisketegns-
midlerne. Det er beklageligt med ulovligt 
fiskeri – der bliver jo netop lavet regler for 
lovligt rekreativt fiskeri.

Kaare M. Ebert (DSF) sagde, at hvis der 
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Skarven truer fiskebestanden



ikke blev taget hånd om ulovligt fiskeri vil 
det være meget svært at få et generelt 
bedre fiskeri.

Han anbefalede derfor, at mere kontrol 
kunne være at have frivillige opsyns-
mænd med bemyndigelse til at kontrol-
lere fisketegn i områder, hvor foreningen 
ikke har fiskeretten.

Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at et 
sådant forslag ville kræve en lovændring.

En analyse af friridsfiskeriets betydning 
for samfundsøkonomien, mente Allan 
Buch (DF) var en god idè, men han anfør-
te, at en sådan analyse skulle laves på en 
nuanceret måde. Danmarks Fiskeriforening 
vil gerne deltage i en sådan analyse.

Også forslag fra Vejle-mødet om at bruge 
det rekreative fiskeri i forbindelse med 
undervisning af børn, var der debat om.

Kaj Poulsen og Kurt Jepsen (DAFF) orien-
terede om erfaringer med undervisning 
af både børn og pædagoger om fiskeri og 
fiskevandet. Meroplysning af skoleelever 
er derfor en rigtig god idè.

Kaare M. Ebert henviste til ideen om, 
at skoler bør kunne fiske med ruser i 
forbudsperioder, når det handler om 
undervisningsformål.

Under eventuelt blev rådet orienteret 
omkring opfølgninger i udtalelsen fra Det 
Dyreetiske Råd.

Brug af fisk som levende agn vil blive 
forbudt. Forbuddet vil blive gennemført 
via en bekendtgørelse med hjemmel i 
dyreværnsloven. Reglerne ventes klar i 
løbet af foråret 2015.

Put&Take fiskeri vil ikke blive forbudt. 
I stedet vil der blive set på at udarbejde 
nogle retningslinjer eller anbefalinger, 

særlig vedr. Put&Take, men også om 
generel god opførsel i forbindelse med 
lystfiskeri.

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste endvide-
re at Catch & Release fiskeri ikke vil blive 
forbudt. Fødevare- og NaturErhvervssty-
relsen overvejer nu, om der er behov for 
at indhente yderligere viden på området.

Kaare M. Ebert mente, at der bør sættes 
penge af på Handlingsplanen for Fiske-
pleje, så organisationerne kan udarbejde 
oplysningsmateriale til fiskerne omkring 
god etik for lystfiskeriet.

Der var støtte i udvalget til dette forslag.
Jakob Munkhøj Nielsen udbad sig udval-

gets syn på at indhente mere viden om 
Catch & Release-fiskeri, og der var bred 
opbakning i udvalget til at opnå mere 
viden om Catch & Release.

	 FERSKVANDSFISKERIBLADET	·	1	·	2015	 13

Put and take-søerne er med til at  give børn 
og unge interesse for fiskeri.



18 procent af vandløbets lystfiskere ønsker et 100 pct. catch and 
release-fiskeri. – Kun 6 pct. overnatter i forbindelse med deres fiskeri

Fiskevandet i Skjern Å skaffer
området tilvækst på 6,8 mio.
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Konsulentfirmaet COWI har i samar-
bejde med DTU Aqua og seniorforsker 
Jacob Ladenburg, KORA, gennemført 
en undersøgelse af økonomien bag 
lystfiskeriet i Skjern Å, og den meget 
omfattende undersøgelse fastslår, at 
der er god økonomi i fiskeriet – ikke 
mindst set fra lokalområdet. Et samlet 
forbrug for en Skjern Å-lystfisker lyst-
fisker viser således, at vedkommende 
bruger 7.345 kr. om året i lokalområ-
det. Det svarer til en lokal tilvækst fra 
lystfiskeriet på 6,8 mio. kroner og 6,2 
arbejdspladser. 

Det er noget mere end gennemsnittet for 
en dansk lystfisker, der if. en undersøgel-
se som Ministeriet for Fødevare, Landbrug 
og Fiskeri tidligere har fået udarbejdet, og 
som viser et årligt forbrug på 4000 kr. på 
sin hobby.

Der er stor forskel på lystfiskernes 
forbrug, afhængig af hvor personen bor. 
Lystfiskere fra Nordjylland, Sjælland, 
hovedstadsområdet og udlandet har et 
markant højere forbrug pr. fiskedag end 
lystfiskere fra lokalområdet. For hver 
forbrugerkategori er det vurderet, hvor 
stor en andel af frobruget der sker lokalt, 
og herunder estimeres, at 53,5 pct.(3.930 

kr.) foretages i lokalområdet ved Skjern Å.
Projektet er blevet fulgt af en følge-

gruppe med repræsentanter for fiskesam-
menslutninger, kommuner, Naturstyrelsen 
og Danmarks Sportsfiskerforbund under 
ledelse af vicedirektør og sektionsleder 
Anders Koed, DTU Aqua.

Der er tale om et meget omfattende 
materiale på 72 A4-ark, og vi nævner her 
nogle af de mange konklusioner.

Undersøgelsen omfatter sæsonen 2013, 
hvor der i løbet af sæsonen fra 16. april 
til og med 15. oktober blev udført godt 
26.000 fiskedage. 70 pct. af fisketurene 
blev gennemført af personer, der har flue-
fiskeri som foretrukken fiskemetode, 28 
pct. blev gennemført af spinnefiskere og 
2 pct. af personer, der har meddefiskeri 
som foretrukken metode.

73 pct. har angivet, at det bedste ved at 
fiske ved Skjern Å er ”spændingen ved at 
fange en fisk”, mens 21 pct. angiver ”at 
fange en fisk og tage den med hjem” er 
det bedste.

Undersøgelsen viser også, at Skjern 
Å-fiskernes uddannelses-og indkomstni-
veau adskiller sig noget fra den danske 
befolkning generelt, med en høj andel af 
personer med en længerevarende uddan-
nelse og med en høj indkomst.
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Mange ønsker 100 procents
catch & release
Ca. 60 pct. er tilfredse eller meget til-
fredse med kvaliteten af det nuværende 
fiskeri.

Lystfiskerne har rangordnet en række 
forslag til, hvordan fiskeriet kan forvaltes, 
og her er der begrænset enighed mellem 
lystfiskerne. Mange ønsker den nuværen-
de kvote for fangst af laks bliver større(44 
pct.), men der er også en stor gruppe af 
lystfiskere, som ønsker et 100 pct. catch & 
release-fiskeri i Skjern Å

Andre ønsker, at antallet af dagkort 
begrænses (40 pct.), at reglerne gøres 
mere simple (25 pct.), at der indføres 
strækninger forbeholdt forskellige typer 

af fiskeri( 23 pct.) eller at fiskesæsonen 
gøres længere (23 pct.).

Den lokaløkonomiske værdi af det 
nuværende fiskeri beregnes på baggrund 
af det forbrug, som Skjern Å-lystfiskerne 
lægger i lokalområdet. Lystfiskernes 
forbrug er belyst ved hjælp af en spør-
geskemaundersøgelse. Tallene fra denne 
undersøgelse viser, at hver lystfisker læg-
ger 12.782 kr. i lokalområdet i forbindelse 
med deres fisketure. Grej, tøj bøger, fodtøj 
og udstyr er den største post 4.705 kr.(37 
pct.) pr. lystfisker, adgangskort til fiske-
områderne udgør 1.303 kr., forplejning  
2.662 kr., mens overnatning kun udgør 6 
pct. – 799 kroner. 

21 pct. af lystfiskerne ved Skjern Å angiver ”spændingen ved at fange en fisk – og at tage den 
med hjem” som det bedste ved at fiske i åen. 



Det er dog ikke bare et spørgsmål om at fylde 
36 tons grus ud i vandløbet

Lindenborg Å har fået
tre nye gydebanker
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Af Hilmar Jensen 

Godt et dusin medlemmer fra Linden-
borg å Sammenslutningens foreninger 
langs åen, var i november mødt op for at 
udlægge 36 tons grus i tre nye gydeban-
ker ved Haalsbro. Dermed fik de mange 
havørreder endnu flere pladser hvor de 

kunne gyde. Årsagen til at netop Haals-
bro var valgt som stedet for arbejdet, var 
at de eksisterende gydebanker gennem 
tiden er forsvundet, og der netop på dette 
sted er de betingelser der skal være for 
at bankerne kan bruges af havørrederne 
som gydepladser. Der er også i dette om-
råde, at den sjældne flodlambret blev ob-

 Det er et hårdt arbejde med håndkraft at fordele de 336 tons grus.



	 FERSKVANDSFISKERIBLADET	·	1	·	2015	 17

serveret sidste år. Så den får også bedre 
gyde- og opvækstmuligheder. Samtidig 
ville Sammenslutningen gerne gøre noget 
for de stadig flere havørreder der gyder i 
hovedløbet.

Udlægning af gydegrus er ikke bare et 
spørgsmål om at smide en stor mængde 
grus og sten i et vandløb. De anvendte 
sten skal have nogle særlige dimensioner 
for at fiskenes rogn kan gemmes mel-
lem stenene, samtidig skal de heller 
ikke være skarpe, da det kan skade både 
fiskene under gydningen, men også de 
æg der venter på at blive klækket, undgår 
at tage skade. Stedet for gydebankerne 
stiller også krav til god vandføring og høje 
strømhastigheder.

Spændende var det for deltagerne, at 
der samtidig med arbejdet, blev obser-
veret ventende fisk, det var ligesom de 
havde fornemmelsen af at der var noget 
brugbart i gære. Der viste sig allerede 
inden for de næste dage blev der gydet 
på bankerne.

Lindenborg å Sammenslutningen har 
flere projekter under forberedelse. Der bli-
ver tale om projekter ved Terndruplund og 
det tidligere Blæsborg dambrug i Skibsted 
å, og et projekt ved Jernbanebroerne ved 
Støvring. Også her vil det være forenin-
gerne medlemmer, der ved deres indsats 
er med til at øge mulighederne for at Lin-
denborg å fortsat kan være en af landets 
få selvreproducerende havørredvandløb.

 Gydebankerne skal anlægges i god vandføring og høje strømhastigheder.



Hans træsko med frisk halm
kom hurtigt ind i varmen

Lasse til møde i det
fornemme selskab
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En af Ferskvandsfiskeribladets nok snart 
mest omtalte personer, Lasse Mikaelsen 
Hagebro har været i København for at 
holde foredrag om sine rugekasser i Izaak 
Walton Klubben – et sted for både konge-
lige og toppolitikere. Lasse fortæller her 
om sin store oplevelse:

Degnen og jeg var inviteret til at holde 
foredrag så fornemt et sted som Izaak 
Walton Klubben i Hellerup Sejlklubs 
lokaler. Jeg var i forvejen blevet advaret 
af min advokat i Sdr. Felding. ”Du skal 
være klar over Lasse, at dem du møder 
derovre, de kan altså mere end deres 
fadervor”. Jeg frygtede det værste.

Nu er vi her på Hagebro egnen vant til, at 
når vi går indendørs, så stiller vi træsko-
ene udenfor. Det gjorde jeg også – stør-
relse 48 og i dagens anledning med nyt 
rent halm. Da jeg senere gik udenfor for 
at ryge, opdagede jeg, at en barmhjer-
tig sjæl, der på grund af lav temperatur 
udenfor havde flyttet træskoene ind i 
varmen.
Det kan godt være, det ikke var årsunger, 
der var med til foredraget, men hurtig 
opfattelse manglede de i hvert fald ikke, 
så oraklet i Sdr. Felding havde ret. En 

rigtig hyggelig aften i godt selskab med 
virkelige lystfiskere.
Vi kom bl.a. også ind på, at H.C. Ander-
sens tandlæge i år 1850 havde arbejdet 
med rugekasser. Jeg fik beskrivelse, 
tegninger og dokumentation med hjem – 
måske mere om det senere.
Der er ingen mere, der skal sige til mig, 
at københavnerne ikke har humor!

Lasses træsko med frisk halm blev af en be-
hjertet person sat indenfor på den fornemme 
dørmåtte.



 

Sportsfiskerne på
Bornholm ønsker
garn 1000 m. ud 

Den 28. januar var der indkaldt til et ekstra 
§7-møde med eneste punkt på dagsorde-
nen at få tilvejebragt en ny fiskeriregulering 
omkring Bornholm. Mødet var indkaldt på 
baggrund af Fødevareministerens vision for 
det rekreative fiskeri, hvoraf det bl.a. frem-
går, at ministeren ønsker foreløbig udlagt 
tre områder, hvor der tages særlige hensyn 
til lystfiskernes muligheder for at fange 
havørreder. Sportsfiskernes repræsentanter 
på Bornholm har længe været utilfredse 
med, at både erhvervs- og bierhvervsfi-
skernes samt fritidsfiskernes anvendelse af 
garn kun havde en garnfri zone på kun 100 
meter fra kysten, sådan som det også er 
gældende ved andre danske kyster.

På mødet i §7-udvalget, hvor der også 
deltog  repræsentanter for turisterhvervet 
på Bornholm, færgeselskaber og andre 
turistinteresser, foreslog sportsfiskerne, at 
den garnfrie zone blev udvidet til  500 me-
ter og 1000 meter på henholdsvis nord-og 
sydkysten.

På mødet endte det med enighed om 
at etablere en lille teknisk gruppe under 
§7-udvalget til at arbejde videre med et 
oplæg til ny fiskeriregulering ved Bornholm.

Et nyt møde, udelukkende for  relevante 
udvalgsmedlemmer vil blive indkaldt sna-
rest muligt – måske allerede i uge 6.

 

Nyt §7-møde skal søge af få
en ”Bornholmer-ordning” 
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vand, som vi pumper op af jorden og ud i 
vandhanerne.

Jeg er glad for at sige, at vi nu endelig 
kan sige, at vandplanerne er færdige 
og vedtaget, siger miljøminister Kirsten 
Brosbøl.

De første vandplaner gælder til udgan-
gen af 2015, hvor de bliver fulgt op af nye 
vandområdeplaner, der gælder for peri-
ode 2015-2021. Vandplanerne er ændret 
væsentligt i forhold til den oprindelige 
version, som har været til høring i flere 
omgange. De er bl.a. skåret til, så de kan 
fungere bedre i praksis.

- Vi har lært meget af arbejdet med de 
første vandplaner, og vi har justeret og 
tilpasset arbejdet i flere omgange. Men det 
er ikke nok. Allerede nu er det besluttet, 
at de næste vandplaner i 2015 vil få langt 
større lokal forankring. Var en fælles inte-
resse i et renere vandmiljø, og det under-
støtter vi bedst, når vi tager lokale kræfter 
med ind i arbejdet, siger Kirsten Brosbøl.

Selvom vandplanerne først ligger helt 
klar nu, er mange kommuner allerede i 
fuld gang med indsatsen med eksem-
pelvis at etablere nye vandområder og 
gennemføre vandløbsrestaureringer.

Miljøminister Kirsten Brosbøl
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Bred opbakning i §7-udvalget til at forhøje prisen på fisketegn i 
henhold til loven om pristalsregulering

Fisketegnet stiger måske 
- der mangler 7,1 millioner
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Selvom der er kommet næsten 300.000 
kroner mere ind i fisketegnsindtægter 
pr. 31. oktober 2014 end på samme 
dato året før, så mangler der alligevel 
penge, for at få enderne til at nå sam-
men.
Det oplyste §7-udvalgets formand 
Jakob Munkhøj Nielsen, da han på  
§7-udvalgsmødet den 26. november 
orienterede om  de økonomiske for-
hold omkring fiskeplejen.
De samlede fisketegnsindtægter var pr. 
31.oktober 2014  på 38.288.972 kr.
NaturErhvervsstyrelsen og DTU Aqua 
har gjort meget for få budgettet til at 
slå til. En mulighed for udfyldelse af 
det økonomiske hul i Handlingsplanen 
for Fiskepleje 2015 er en eventuel 
pristalsregulering af fisketegnet. Der er 
hjemmel til at foretage en pristalsregu-
lering ifølge fiskeriloven, oplyste han.

Anders Koed, DTU Aqua, oplyste, at DTU 
Aqua har forslag til hvilke projekter, der 
eventuelt kan udgå, men en pristalsre-
gulering vil betyde meget for at kunne få 
enderne til at mødes, sagde han.

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at DTU 
Aqua og NaturErhvervsstyrelsen i fælles-
skab ville se nærmere på økonomien og 

derefter færdiggøre udkast til Handlings-
planen for 2015. Handlingsplanen vil blive 
udsendt i skriftlig høring til udvalget. Han 
oplyste videre, at på baggrund af bereg-
ningerne ville en event. pristalsregulering 
betyde at et dagtegn kunne stige fra 40 
til oprundet 41 kr. og dermed give ca. 
29.000 kr. Ugetegnet kunne stige fra 130 
kr. til 132,50 kr.

Årstegnet (lystfisker) vil kunne stige 
fra 185 kr. oprundet til 189 og give en 
merindtægt på ca. 600.000 kr., mens års-
tegnet for fritidsfiskere vil kunne stige fra 
300 kr. til 306 kr. og give en merindtægt 
på i alt 198.000 kr. Samlet vil man med 
en pristalsregulering opnår i alt 872.000 
kroner.

Arne Rusbjerg, Dansk Fritidsfiskerfor-
bund, syntes, at en pristalsregulering var 
en gode idè, og han efterlyste mulig-
hederne for en frivillig indbetaling til 
udsætninger.

Finn Frandsen(DSF) henledte opmærk-
somheden på, at restriktioner over-
for fritidsfiskerne kan medføre tab af 
medlemmer, og Henrik Lund, Danmarks 
Fiskeriforening, mente, at der fortsat bør 
kikkes på muligheden for at få pensioni-
ster (lystfiskere) til at betale fisketegn.

Kaj Poulsen, DAFF, mente ikke det var tid 



	 FERSKVANDSFISKERIBLADET	·	1	·	2015	 21

til pristalsregulering i 2014 på grund af 
medlemmernes store usikkerhed – måske 
en idè i 2015.

Max Thomsen. Ferskvandsfiskeriforenin-
gen for Danmark, mente at fisketegnspri-
serne burde forhøjes væsentligt mere end 
der gives mulighed for via lovhjemmel 
om pristalsregulering.

Lene Scheel-Bech oplyste, at en sådan 
forhøjelse kræver vedtagelse i Folketin-
get.

Kaare M. Ebert, Danmarks Sportsfisker-
forbund, sagde at sportsfiskerforbundet 
ønsker en lovændring i stedet for en 
pristalsregulering. Man ønsker desuden, 

at alle fra 18 år skal indløse det statslige 
fisketegn, især møntet på lystfiskere over 
65 år, som ifølge loven i dag ikke skal 
løse fisketegn. Fritidsfiskere skal betale 
fisketegn lige så længe man ønsker at 
dyrke redskabsfiskeri. Den forskelsbe-
handling er ikke rimelige, fastslog han.

Niels Barslund, Ferskvandsfiskeriforenin-
gen, fandt pristalsreguleringen af fiske-
tegnsprisen som en god idè.

Jakob Munkhøj Nielsen kunne derefter 
konkludere, at der blandt medlemmerne 
var et positivt flertal for en pristalsregu-
lering. Det arbejdes der nu videre med i 
NaturErhvervsstyrelsen.

Handlingsplanen skal spare. Det kan måske komme til at ramme udsætningerne.



Klar afvisning af forslag om kun at lave beslutningsreferater 
som ikke viser ”hvem der sagde hvad”

Der ændres ikke i strukturen 
for referater fra §7-møder
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På det seneste møde i §7-udvalget 
blev der talt en hel del om, hvordan 
fremtidens referater fra mødet skal til-
passes. NaturErhvervsstyrelsen foreslog 
en drøftelse af, hvordan fremtidige 
referater skulle se ud, f.eks. at der kun 
blev tale om beslutnings/konklusions-
referater og ikke så minutiøst detalje-
ret som nu. Altså at referaterne skulle 
bevæge sig væk fra elementet ”hvem 
sagde hvad”.
Udvalgets formand Jakob Munkhøj 
Nielsen fandt det ikke konstruktivt at 
skulle bruge tid på at drøfte referater-
nes udformning ved hvert møde - det 
vigtigste er trods alt det udvalget 
kommer frem til, og det er det der skal 
fokuseres på i det videre arbejde om 
rekreativt fiskeri, fastslog han.

Oplægget fra formanden gav anledning 
til en længere drøftelse, hvor det helt 
klart blev slået fast, at medlemmerne 
ønskede fortsættelse af den nuværende 
form for referat, og formanden kunne da 
også med hensyn til dette punkt slutteligt 
erklærer, at det på nuværende tidspunkt 
ikke var tid til at ændre struktur i refera-
terne fra §7-udvalgsmøderne.

Men altså inden man nåede så vidt, 

var der gået en lang debat, hvor mange 
havde ordet.

Finn Frandsen (DFF) mente, at der er 
behov for, at det der bliver anmodet om 
at få ført til referat også bliver det. Ellers 
er møderne i udvalget spild af tid.

Allan Buch(DF) syntes ikke, at det i lyset 
af processen omkring visionen er den 
rigtige tid til at lave om på referaternes 
struktur.

Niels Barslund (FfD) spurgte, om det 
havde været meningen fra start, at ud-
valgets kommentarer til idekataloget ikke 
skulle offentliggøres.

Jakob Munkhøj Nielsen sagde, at det 
havde været planen at udarbejde et 
revideret idekatalog på basis af udvalgets 
kommentarer ved mødet den 24. sep-
tember – og derimod ikke at udarbejde et 
fuldstændigt referat. Men idè kataloget 
begyndte at cirkulere i dets oprindelige 
form, og efter intern drøftelse i ministe-
riet, blev det vurderet, at interessenternes 
idèkatalog måtte offentliggøres, som det 
var. Derfor havde styrelsen også tilkende-
givet, at man ville udarbejde et revideret 
referat med mere detaljerende oplysnin-
ger om udvalgets kommentarer.

Niels Barslund fandt det vigtigt, at 
udvalgets bemærkninger fra mødet den 
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24. september 2014 til interessenternes 
idèkatalog medtages i det reviderede 
udkast til referat.

Kaare M. Ebert (DSF) mente, at udval-
get med tiden bør arbejde hen imod et 
konkluderende referat.

Kaj Poulsen (DAFF) sagde, at det måske 
var for sent, at referat fra den 24.septem-
ber først kommer ud nu, efter at visionen 
er offentliggjort. Det burde være sket, 
inden ministerens vision blev lanceret. 

Jakob Munkhøj Nielsen oplyste, at 
selvom udvalgets bemærkninger til 
idèkatalog ikke blev  gengivet  i det 
første udkast til referat, så er udvalgets 
bemærkninger inddraget i det videre  
arbejde. Dermed kunne formanden også 
konkludere, at udvalgets bemærkninger 
om at ændre referatets form var hørt, og 
at det på nuværende tidspunkt ikke var 
tiden til at ændre strukturen i referater fra 
§7-udvalgsmøderne.

Catch and Release: 

I nogle lande 
det store hit, 
i Tyskland er det forbudt
NaturErhvervsstyrelsen fik på sit §7-møde 
opbakning til at indhente flere informatio-
ner om den såkaldte ”catch and release” 
fiskemetode.
Vi har også kikket lidt på, hvordan man ser 
på denne form for fiskeri i andre lande.
I USA, hvorfra begrebet stammer, breder 
metoden sig som en steppebrand, og er tæt 
på at være eneste form for ikke erhvervsfi-
skeri i de fleste stater.
I Norge, hvor metoden kaldes ”fang og 
slipp” betegner det norske dyreetiske råd 
denne form for  fiskeri som ren og skær 
sport og underholdning, som ”ikke fremmer 
forståelsen for bæredygtig naturformidling”.
Hvis man alene fanger fisk for senere at 
genudsætte dem, er det en overtrædelse 
af dyreværnsloven, fastslår det norske 
dyreetiske råd.
I Tyskland er catch and release underlagt 
dyreværnsloven, og der kan gives bøder for 

overtrædelser, herunder altså også andet 
fiskeri, der kun har til formål at fange en 
fisk med henblik straks at genudsætte den. 
En tilsvarende ordning er gældende i Svejts.
I Sverige er der ingen regler, men der er 
stor debat både blandt sportsfiskerene selv, 
men også i offentligheden, hvor dyrevenner 
ønsker metoden forbudt.
I Frankrig er catch and release på det 
nærmeste blevet en nationalsport med 
betydelige økonomiske interesser bag, 
men der er også flere dyretiske og grønne 
organisationer, der kæmper målrettet mod 
denne form for fiskeri.
Nedenstående netop et foto fra Frankrig, 
hvor en malle er halet op til fotografering 
og genudsætning.
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Ministerens visioner 
er ikke vedtaget
Med formandens konklusion om fremtidi-
ge referater var debatten herom dog ikke 
helt slut. I forbindelse med næste punkt, 
der omhandlede opsamling vedr. arbejdet 
om fremtidens lyst-og fritidsfiskeri, duk-
kede debatten op igen.

Formanden oplyste således, at man i 
fremtiden ville overveje, hvordan doku-
menter fremover kunne deles med udval-
get. Såfremt dokumenterne er fortrolige, 
skal dette udtrykkes klart og tydeligt.

Steffen Toft Jensen(DSF) mente, det er 
vigtigt, at udvalgets bemærkninger om-
kring interessenternes idèkatalog lægges 

frem for at afspejle udvalgets rådgivning.
Niels Barslund (FfD) sagde, at hvis 

udvalgets møder ikke bliver gengivet, 
som de er foregået, så kan man ikke 
være sikker på, om ministeren bruger – 
eller har mulighed for at bruge udvalgets 
rådgivning.

Udvalgsformanden oplyste, at udvalgets 
arbejde efter udmelding af ministerens 
vision nu består i opgaven med at rådgive 
om udmøntningen af de pejlemærker, 
som ministeren har udstukket.

Niels Barslund oplyste, at sådan som 
pressemeddelelsen om ministerens seks 
initiativer er formuleret, lyder det som om 
reglerne er vedtaget.

Hertil kunne Jakob Munkhøj Nielsen så 
fastslå, at der endnu ikke er truffet kon-
krete beslutninger om, hvordan ministe-
rens seks initiativer skal udmøntes. Det er 
noget udvalget skal arbejde videre med 
og høres om.

Kurt Jepsen(DAFF) mente, at udvalget 
burde være orienteret omkring nedsæt-
telse af en task force om fiskerturisme, 
når det berører rekreativt fiskeri. Organi-
sationerne i udvalget er ikke tilstrækkeligt 
repræsenteret i den nedsatte task force, 
idet kun nogle få af udvalgets medlem-
mer var inviteret til at deltage.

Hertil kunne rådsformanden så oplyse, 
at den nedsatte task force handler om 
lystfiskerturisme, og at det ikke er tanken, 
at task force skal behandle punkter om 
regulering af det rekreative fiskeri.

Jakob Munkhøj Nielsen fik fuld opbakning 
til at skaffe mere information om catch and 
release-fiskeri.
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Afslag på at bruge rugekasser  
ved undervisning i Haderup

På vegne af Haderup skole har Mogens 
Styhr Rasmussen søgt NaturErhvervs-
styrelsen ved  Fiskeriinspektorat Vest 
afdeling I Nykøbing Mors om tilladelse 
til at anvende rugekasser til undervis-
ningsbrug i forbindelse med skolens 
biologi- og naturhistorieundervisning, 
men selvom  et lignende projekt har 
været gennemført med stor succes på 
en sønderjysk efterskole, og selvom fø-
devareministeren ved flere lejligheder 
har givet udtryk for, at rugekasser kan 

være et  godt supplement til skolernes 
nye underisningsplaner, så har Hade-
rup Skole modtaget et afslag.

NaturErhvervsstyrelsen har nemlig hen-
vist til § 63 i fiskeriloven bl.a. vedrørende 
udsætning og nævner, at udsætning ikke 
er tilladt med mindre det er overensstem-
melse med en plan, der er udarbejdet 
eller godkendt af ministeren for fødevare, 
landbrug og fiskeri, at ministerens særlige 
tilladelse foreligger, eller der er afsagt 

Der er ikke mulighed for at give tilladelsen 
fastslår Fiskeriinspektorat Vest

På Blåkilde Efterskole har man gennem et par år med succes anvendt rugekasser i undervisning 
af fiskens biologi
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Sæler går efter 
mærkede fisk
Forskere har fundet ud af, at sæler har 
lært at finde fisk, der af forskere er mær-
ket med en chip oplyser Ritzau.

Sådan ser det i hvert fald ud, efter 
at britiske forskere har fundet ud af, at 
sæler kan lokalisere fisk, der er blevet 
mærket med en særlig chips af netop 
forskerne.

Chipsen udsender ifølge avisen ”The 
Independent”, som omtaler undersøgel-
sen, en meget høj tone, som mennesket 
ikke kan opfange. Men det kan sælerne 
formentlig, og når de så høre denne lyd, 
ved de at frokosten er serveret. Sælen 

skal blot følge lyden fra chipsen, så er der 
fisk lige i nærheden.

TV kanalen Discovery har på sin netavis 
talt med forskerne fra havforskningsaf-
delingen på det skotske universitet St. 
Andrew.

Her fortæller forskerne, at de laver for-
søg med sæler i fangenskab, som hurtigt 
fandt ud af, hvor der var mærkede fisk.

”The Independent” skriver, at forskerne 
nu har en ide om, hvorfor det tyder så 
voldsomt ud i bestande af mærkede fisk i 
visse områder, så med mindre man finder 
ud af mærke fisk på en anden måde, kan 
det gå ud over forskningen, frygter viden-
skabsmændene.

kendelse herom af en landvæsensret.
Der henvises derefter til, at if. § 63 er 

der ikke mulighed for at give tilladelse til 
udsætning af rugekasser i undervisnings-
brug, ligesom der også henvises til, at der 
ikke er tale om en videnskabelig undersø-
gelse if. 109 i Fiskeriloven.

Haderup Skole er noget uforstående 
overfor afslaget og har da også klaget 
over afgørelsen, og henviser bl.a. til DTUs 
Fiskepleje, hvor der bl.a. står ”Vi har 
forståelse for, at der i forbindelse med 
undervisning om fiskens biologi bliver 
anvendt klække-og rugekasser, hvilket 
allerede finder sted.”

Det er Blåkilde Efterskole der henvises 
til, hvor rugekasser i undervisningen 
har fundet sted med succes gennem de 
seneste to år.

Haderup Skole henviser også til, at det 
ikke er et spørgsmål om udsætning el-
ler produktion af yngel, men skulle det 
komme dertil, ville det jo nok ikke være 
vanskeligt at fratrække den producerede 
mængde fisk, det samlede tilladte yn-
geludsætningstal for Karup Å-systemet.

Klagerne henviser også til, at fiskeri-
ministeren i sit idekatalog til rekreativt 
fiskeri netop nævner rugekasser til under-
visningsbrug.
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Mange døde gedder i  
”Lystfiskernes smørhul”

Bundgarnsfisker Otto Permin fra Kalve-
have på Sydsjælland har sendt os nogle 
foto, som han optog på en gåtur den 
8. januar på en strækning over godt 3 
km. på Møns kyst lige syd for Dronning 
Alexandres bro. På turen fandt han i alt 
18 gedder, hvoraf de nyeste bar tyde-

lige tegn efter dødelige skader i gab, 
kæber og gæller.

Otto Permin er en af de få danskere, der 
er tilbage af dem der oplevede storheds 
perioden for geddefiskeri Bøgestrøm-
men i 50`erne og 60èrne. Han ved nok 

De døde ilanddrevne gedder bærer tydelige spor 
efter sportsfiskernes grej

En af de mange døde ilanddrevne gedder i ”lystfiskernes smørhul” – her med tydelige spor efter
en krog i kæben.



mere end alle andre om hvad en gedde 
kan klare, og han er 100 pct. overbevist 
om at gedderne på stranden ved Møn 
er døde af forblødning efter skaderne i 
geddernes vitale dele i gæller, mund og 
svælg. Specielt en krog og et åbent sår i 
geddens undermund, hvor der sidder en 
slags ”tunge” med mange små modhager 
til at holde på geddens bytte, er utroligt 
følsomt. Er der først kommet en beskadi-
gelse her, vil gedden simpelthen forbløde 
– også uanset hvor nænsomt den bliver 
genudsat, sige Otto Permin.

Flere af de gedder jeg fandt, var kun 
skeletter eller kadavere, men de kan 
sagtens have lidt den samme død, og der 
kan også godt ligge mange flere gemt 
under store dynger tang.

- Jeg har været oppe på i tidligere tider 
at fange over 1000 gedder om dagen til 
Fisketorvet i København. Herfra blev de 
eksporteret til bl.a. Belgien. I dag kan der 
også forekomme enkelte gedder i mit 
bundgarn, men det er så få og helt uden 
økonomisk betydning, siger Otto Permin – 
og han lægger heller ikke skjul på, at han 
ikke helt forstår, at fødevareminister Dan 
Jørgensen kalder farvandet for ”Lystfisker-
nes smørhul”, og nu vil frede geddebe-
standen - dog således at lystfiskere stadig 
må fange fisken, når bare de sætter den 
ud igen til nye ”fornøjelser” eller til den 
visse død.
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Otto Permin her med en tropisk fisk fange i 
det Indiske Ocean på Sri Lanka.
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Verdens største anlæg  
til sandartopdræt i Vejen

Verdens største anlæg til opdræt af 
sandart er ved at skyde godt op i 
Vejen, og selvom regnen i de seneste 
måneder har generet lidt, så følger 
man dog stort set tidsplanen og for-
venter også at kunne gøre det i resten 
af byggeperioden.
Det er AquaPri, der er i gang med det 
omfattende byggeri, der er betegnet 
som verdens største opdrætsanlæg på 
550 tons til den meget populære spise-
fisk sandart.

Monteringen af elementerne til dels 
bassiner og dels renseanlæg i det store 
indendørs anlæg er nu afsluttet. Det store 
anlæg i to etager er udviklet i tæt samar-
bejde mellem bl.a. AquaPri A/S i Egtved, 
bygningskonstruktør Thomas Holt, Billund 
Aquaculture A/S, Skibbild Entreprise A/S 
og Give Elementfabrik A/S. Sidstnævnte 
har således leveret elementer til ren-
seanlæg og kanaler samt underjordiske 
vandbassiner.

Anlægget kommer til at bestå dels af 
en flot moderne isoleret bygning, med et 
bebygget areal på ca. 6.500 kvadratmeter 
delvis i to etager, hvor der indvendig er 
monteret ca. 3.700 kvadratmeter Give 
elementer i højder fra 2,3 til 8,05 meter 

Give Elementfabrik har udviklet spændende specialelementer 
til det omfattende byggeri

Her er det standardelementer, der er anvendt i 
det omfattende byggeri.
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samt 224 kvadratmeter specieller dæk-
elementer over de specialformede under-
jordiske bassiner. Disse bassiner er udført i 
stedet for udvendige vandreservoirer. Der 
er i vides mulige omfang anvendt Give 
standardelementer, hvor dette har kunnet 
lade sig gøre. Derudover er der udviklet et 
antal meget kraftige elementer, grun-
det det meget store vandtryk i nogle af 
konstruktionerne. Mange af elementerne 
er forsynet med et stort antal specielle 
udsparringer.

Det nye anlæg sikrer, at AquaPri, der er 
en dansk familieejet virksomhed, bevarer 
førertrøjen indenfor bæredygtigt opdræt 
af sandart.

Det nye anlæg har fået 22 millioner 
kroner i støtte til opførelsen fra Fødeva-
reErhverv og EU. Selve anlægget i Vejen 
vil koste ca. 65 millioner kroner og ventes 
færdigopført i løbet af foråret.

Stort vandtryk kræver meget stærke og kraftige elementer, som det ses her.
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Kort Nyt

Sælunge på ørredfangst
i Gudenå ved Langå

En mand der var ude for at lufte sin hund 
ved Gudenå i Langå gjorde godt nok store 
øjne, da han fandt en sælunge ved den 
gamle ”Amtmand Hoppes Bro”, bare 10-15 
meter fra hundelufteren og hans hund.
En telefonopringning til Randers Regnskov 
resulterede i en henstilling om bare at lade 
sælungen ligge, den havde sikkert sin mor i 
nærheden, fortæller Randers Amtsavis.
Dernæst kontaktede hundelufteren både 
Kattegatcentret og Naturstyrelsen, og begge 
steder fik han samme opfordring. Det var en 
god idè, for flere dage derefter bemærkede 
hundelufteren flere gange den lille sælunge 
i god behold, inden den så igen helt er 
forsvundet.
Biolog Rune Kristiansen fra Kattegatcentret 
i Grenå oplyser, at det ikke er usædvanligt 

med sæler langt op i vandløbene, specielt 
efter nogle stormfulde dage med store 
bølger på havet. Det sker et par gange om 
året, at vi har meldinger om sælunger, der 
er trængt langt op vandløbene på samme 
tid som ørrederne også går op i vandløbene. 
Derved har sælerne let ved at fange ørreder 
på lavt vand, siger biolog Rune Kristiansen.

Havdambrug bliver alligevel
ikke godkendt
Natur- og Miljøklagenævnet hat sat en 
stopper for et havdambrug ved Endelave i 
Horsens Fjord.
Miljøstyrelsen havde ellers godkendt dam-
bruget, men i starten af december vendte 
Natur-og Miljøankenævnet tomlen ned, 
fortæller TV Syd. Dermed er afgørelsen så 
blevet stadfæstet, og havdambruget ved 
Endelave bliver ikke til noget.
Det var en miljøgodkendelse og en VVM-
tilladelse som Miljøstyrelsen ellers havde 
sagt god for, der nu er blevet underkendt.
Debatten om havdambruget kom efter 
at Horsens Kommune har anlagt et nyt 
rensningsanlæg på Endelave, men med 
godkendelse af et havbrug lige udenfor øen, 
ville rensningsanlægget ifølge politikere, 
sportsfiskere, naboer og sommerhusejere 
ikke gøre nogen gavn for området.
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Kort nyt

Nyt værktøj kan 
beregne mange 
ting i dambrug
DTU Aqua har udviklet en produktionsbi-
dragsmodel og en dambrugsmodel, som 
kan brugs til at beregne produktionsbi-
draget og til at forudsige udledningen af 
næringsstoffer fra dambrug.
Modellerne er senest opdatere oktober 
2004.

Produktionsbidragsmodellen bruges til 
at beregne, hvor stor mængder nitrogen, 
fosfor og organiske stoffer fiskeprodukti-
onen tilfører vandet i dambruget, inden 
de renses. Produktionsbidraget omfatter 
således fiskenes udskillelse af ufordøjet 
foder samt eventuelt foderspild.

Dambrugsmodellen går et skridt videre 
end Produktionsmodellen og bruges til at 
forudsige, hvad forskellige rensetiltag kan 
betyde for indholdet af nitrogen, fosfor 
og organiske stoffer i slutudledningen fra 
dambruget.

Ny direktør i 
Friluftsrådet

Friluftsrådet får ny direktør den 1. februar 
2015. Det er den 58-årige Jan Ejlsted, der 
nu skal afløse Jan Eriksen, der har været 
direktør i Friluftsråde 1990.

Den nye direktør kommer fra en stilling 
som direktør gennem de sidste 15 år i en 
af Friluftsrådets medlemsorganisationer, 
Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Jan Ejlsted er læreruddannet og har 
senere fulgt uddannelsen op med inter-
national ledertræning , og i nogle år var 
han medlem af verdensbestyrelsen for 
BirdLife.

BILLEDE IKKE MED I 
MATERIALE



FERSKVANDSFISKERIBLADET
B

FE
RS

KV
AN

D
SF

IS
KE

RI
BL

AD
ET

 

N
.P.

 D
an

m
ar

ks
ve

j 7
9

87
32

 H
ov

ed
gå

rd

arbejdstøj
sko

støvler
net
vod

ketcher
sugekurve
beluftere
waders

Alt til dambrug
hav- og ålebrug

Vestermarken 3 • 8765 Klovborg
Tlf. 70 23 12 18 • Fax. 76 59 50 20
mail@midtjysk-akva.dk
Se netbutikken på: www.midtjysk-akva.dk

Alt i plastrør og slanger
og tilhørende fittings

Vi er med til 
at sikre bredden

klækkeudstyr
transport og sortergrej

iltfordelere
foderautomater

fugleværn
aluplader

baljer
spande

handsker

Udlevering af varer:Mandag-torsdag: 14.00-16.00
Fredag:  

14.00-15.00

Midtjysk Akva

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 2015

TRYK
Rabøl A/(S
Søndergården 8, 9640 Farsø
Tlf. 9863 1011

Annoncer:
Henvendelse vedr. annoncer til
Pia Lund Hasselgren
Rabøl A/S . Tlf. 9863 1011
e-mail: ferskvand@rabol.dk

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

FORSIDEFOTO: 
Lindenborg Å har fået tre nye gydebanker - et hårdt 
arbejde, der blev fulgt med stor interesse. 
Foto: Hilmar Jensen


