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Indholdsfortegnelse

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmarks kommentarer til afvik-
lingen af konferencen om lyst-og fritidsfiskeri den 6. september 
2014 i Vejle:

Under konferencen fik Danmarks Sportsfi-
skerforbunds formand Verner W. Hansen 
til opgave at repræsentere alle lystfiskere i 
et debatforum. Et job han misbrugte groft 
til at komme med egne forslag, såsom sær-
lige beføjelser til medlemmer af Danmarks 
Sportsfiskerforbund som fiskebetjente og 
et omsætningsforbud af 5 fiskearter: laks, 
ørred, sandart, aborre og gedder. Dette på 
trods af at samme forslag var blevet afvist 
i det fælles oplæg om rekreativt fritids- og 
lystfiskeri, som blev overdraget af de fire 
foreninger til fødevareministeren. Verner 
W. Hansens udtalelser på vore vegne er 
gift til de fremtidige forhandlinger.

Ferskvandsfiskeriforeningen for Dan-
mark har ikke tillid til Danmarks Sportsfi-
skerforbund som troværdig forhandlings-
parter.

Lederen på §7-møde
Ovenstående leder blev forelagt skriftligt 
på Naturstyrelsens §7-møde i Vejle ons-
dag den 24. september, hvor altså Fersk-
vandsfiskeriforeningen for Danmark und-
sagde Danmarks Sportsfiskerforenings 
formands redegørelse på det rekreative 
fiskerimøde i Vejle den 6. september,
Referat følger i næste udgave af FERSK-
VANDSFISKEREN.
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Sportsfiskerne skabte
splid på visions-mødet

Det skulle ellers have været lidt af en 
fejring af, at de fire store landsorganisa-
tioner for det rekreative fiskeri, var nået 
frem til et fælles og enigt oplæg om 
visioner for netop det rekreative fiskeri, 
men i stedet blev det til nye splittelser 
og genopblussen af den uenighed, der 
gennem mange år har præget orga-
nisationerne i det rekreative fiskeri. 
Den genopblussede ueninghed betød 
bl.a. af Ferskvandsfiskeriforeningen for 
Danmark skrev et brev til fødevaremi-
nisteren og tilkendegav deres util-
fredshed med mødets forløb. Samtidig 
gør foreningen gældende, at man ikke 
frem over vil lade sig repræsentere af 
Dansk Sportsfiskerforbund i eventuelle 
forhandlinger.

Det der gjorde repræsentanter for 
Ferskvandfiskeriforeningen for Danmark 
meget utilfredse med fællesmødet var 
først og fremmest, at foreningen ikke fik 
tilladelse til på grund af tid at stille op 
med sin egen repræsentant i det panel, 
der skulle forelægge de rekreative fiske-
foreningers synspunkter.

Det der dog ”slog hovedet på sømmet” 
var så at Danmarks Sportsfiskerforbunds 

Sportsfiskerne ønsker bemyndigelse til at udøve kontrol af fisketeg-
net. – Ferskvandsfiskeriforeningen siger klart fra.

formand Verner W. Hansen i sin frem-
læggelse, hvor han også talte på vegne af 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, 
fremturede med en masse synspunkter 
som var i direkte modstrid med de ideer, 
Ferskvandsfiskeriforeningen har til visio-
ner for det rekreative fiskeri.

I et brev til NaturErhvervsstyrelsen 
skriver Ferskvandsfiskeriforeningen 
således, at muligheden for en drøftelse 

Ferskvandsfiskeriforeningens Formand Niels 
Barslund måtte nøjes med at tale ganske kort 
som tilskuer fra salen. Ved siden af lytter Lasse 
Mikaelsen og Sigvald Phil med.
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af visionerne for det kreative fiskeri blev 
forspildt.

Ferskvandsfiskeriforeningens ønske om 
paneldeltagelse viste sig velbegrundet, 
idet den af Styrelsen udpegede deltager 
vedrørende lystfiskeri(Danmarks Sports-
fiskerforbund v/ Verner W. Hansen) ikke 
var repræsentativ for lystfiskerne og 
lystfiskerinteresser, men alene repræsen-
terede egne snævre interesser og ikke 
holdt sig tilbage fra at promovere egne 
særstandpunkter, hvoraf bl.a. holdningen 
om afsætningsforbud af alle lystfiske-
rinteressante fisk var direkte i modstrid 
med det parterne havde aftalt, og ikke i 
overensstemmelse med holdninger hos 
hverken Dansk Amatørfiskerforening, 

Dansk Fritidsfiskerforbund eller Fersk-
vandsfiskeriforeningen for Danmark, 
hvilket ligeledes gælder forslaget om at 
alle lystfiskere bemyndiges til at være 
fiskeribetjente.

Denne ageren, sammen med ustruk-
tureret mulighed for at komme med ind-
læg, gjorde at foreningens formand Niels 
Barslund kun kunne få minimal taletid til 
at tilbagevise disse særstandpunkter, og 
ikke, som det var stillet i udsigt, at kunne 
komme med andre aspekter vedr. f.eks. 
bredejerforhold, vandløbsvedligeholdelse 
og –restaurering.

Ferskvandsfiskeriforeningen samler 
alle parter langs de ferske vande, og vi 
finder derfor ikke på bagrund af konfe-

Jacob Munkhøj Nielsen:
- Der er også andre muligheder for at komme med inputs!
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renceoplevelsen, at der er mulighed for 
at vi kan lade os repræsentere ved en 
repræsentant for Sportsfiskerforbundet 
i det videre arbejde, men at vi deltager 
selvstændigt.

I brevet til Fødevareminister Dan 
Jørgensen skriver Ferskvandfiskerifor-
eningen, at det var et godt initiativ med 
konferencen. Det var en god mulighed 
for drøftelse af de forskellige aspekter 
omkring fremtiden for området. Der 
udtrykkes også en tak for initiativet og 
konstateres at muligheden desværre blev 
forspildt.

Så begrunder man ellers utilfredshe-
den, ligesom i brevet til NaturErhvervs-
styrelsen. I særlig grad tages der afstand 
fra Verner W. Hansens krav om forbud 
mod afsætning af ”lystfiskerinteressante” 
fisk forslaget om at alle sportsfiskere skal 
optræde som fiskeribetjente.

Allerede den 15. september har Fersk-
vandsfiskeriforeningen modtaget svar fra 

Alle former for transport af fiskeaffald

Bjarne s Fisketransport
Dalsvinget 8 · 7200 Grindsted · Tlf 75 32 37 11 eller 40 94 90 66

Jacob Munkhøj Nielsen, der er enhedschef 
i Center for Fiskeri under NaturErhvervs-
styrelsen.

I brevet gøres gældende, at mødet i 
Vejle var opstart til ministerens arbejde 
med en vision for lyst og fritidsfiskeri. 
Der er naturligvis andre muligheder for 
at komme med inputs. På konferenceda-
gen var der ud over indlæg også mulig-
hed for at afgive skriftlige inputs på de 
omdelte ark og der kan stadig meldes 
idèer ind på e-mails. 

Desuden er der mulighed for at drøfte 
de mange idèer ved det kommende møde 
i §7-udvalget (24. september, og her er jeg 
jo vant til, at Ferskvandsfiskeriforeningen 
for Danmark er en positiv og aktiv delta-
ger, skriver altså Jacob Munkhøj Nielsen.

På siderne 7-10 kan du læse mere ud-
førligt referat fra mødet Vejle)
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Sportsfiskerne ønsker:

Forbud med rusefiskeri
i søer og smalle fjorde
Og så blev der lagt op til mere splittelse end fælles vision for det 
rekreative fiskeri

Der var lagt op til et møde, hvor det fælles 
oplæg fra de fire rekreative fiskerifor-
eninger – Dansk Sportsfiskerforbund, 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, 
Dansk Amatørfiskerforening og Dansk 
Fritidsfiskerforbund – skulle danne yder-
ligere visioner for det rekreative fiskeri 
i Danmark, men det blev for en hel dels 
vedkommende noget af det modsatte.

Danmarks Sportsfiskerforbunds formand 
Verner W. Hansen fremkom nemlig i sit 
indlæg som paneldeltager med nogle 
synspunkter, der gik helt udenom det 
fælles oplæg som tidligere på sommeren 
var blev rost fra mange sider, bl.a. også 
fra fødevareminister Dan Jørgensen.

Nu blev det imidlertid til en ”våd klud” 
i ansigtet på de tre øvrige foreninger i 
det fælles oplæg, og et par af de ind-

De fire rekreative fiskeforeningers synspunkter blev forelagt af Arne Rusbjerg (fritidsfiskerne), Verner 
W. Hansen (sportsfiskere og ferskvandsforeningen) samt Allan Buch (erhvervsfiskerne) og Fødevare-
minister Dan Jørgensen yderst t.h. 
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budte indlederes forherligelse af fisketu-
rismen gjorde det ikke bedre.

Ferskvandsfiskeriforeningen for 
Danmark har som nævnt på siderne 3-4 
protesteret overfor både fødeminister 
Dans Jørgensen og ErhvervsNaturstyrel-
sen, som stod for den praktiske del af 
visions-mødet den 6. september i Vejle. 

Til trods for det meget smukke sen-
sommervejr var der alligevel mødt et par 
hundrede mennesker op, dels for at lytte 
men også for at stille forslag til visioner 
for det rekreative fiskeri. Der blev da også 
noget for fødevareministeren og de mange 
deltagere at lytte til, og der var sikkert også 
en del af mødedeltagerne der langt fra var 
enige i de ”visioner”, der blev talt om – Tvivl 
skabte nok i særlig grad de meget store 
visioner, der blev forelagt for turistfiskeri, 
hvor det blev påstået, at hver fanget havør-
red i Danmark af en turist ville indbringe 
en samfundsøkonomisk gevinst på 4000 
kroner, hvis man altså fik organiseret fiske-
riturismen på den rigtige måde.

Fødevareminister Dan Jørgensen ind-
ledte med en tak for den store tilslutning 
til alle dem der havde afsat en dag til at 
nå frem til fælles visioner for det rekrea-
tive fiskeri. 

- I dag er det først og fremmeste 
meningen, at jeg skal lytte til jer, og jeg 
håber meget på, at vi hurtigt kan komme 
videre også på grundlag af det fælles 
oplæg jeg allerede har fået fra de fire 
landsorganisationer for rekreativt fiskeri, 
sagde ministeren. Han ønskede hurtigt at 
kunne komme videre med en bred aftale 
om visioner for det rekreative fiskeri.

Ministeren pegede i sin indledning 
også på den store samfundsmæssige 
værdi der ligger i fiskeriturisme, og så 
pegede han også på den store naturpleje 
der er en følge af det rekreative fiskeri, 
således nævnte Dan Jørgenden initiati-
vet ”Havørred Fyn” som et godt eksem-
pel, selvom det dog også har medført 
begrænsninger i garnfiskeriet i f.eks. 
Odense Fjord.

- Der indkommer årligt ca. 40 mio. 
kroner for indløste fisketegn, men det 
kan blive meget bedre, hvorfor får vi 
ikke mange flere unge og kvinder til at 
interesserer sig for rekreativt fiskeri? Der 
er brug for en madrevolution, så de unge 
mennesker også finder ud af, hvor råva-

Lasse Mikaelsen spurgte ministeren, hvorfor 
man ikke må anvende rugekasser til biologi-
undervisning flere steder i landets vandløb.
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ren kommer fra, det gælder også fisken, 
sagde ministeren.

Efter Dan Jørgensens indlæg fulgte 
fire indlæg fra indbudte gæster, og ikke 
mindst repræsentanterne for Fishing 
Zealand, Gordon P. Henriksen (Bæredyg-
tigt lystfiskeri og vækst), og direktør Arne 
Kvist Rønnest, Esrum Kloster & Mølle-
gård, der talte om emnet ”Potentialet i 
lystfiskerturisme”, lagde meget stor vægt 
på, at vi skulle have mange flere fiske-
turister til landet. Sidstnævnte pegede 
på, at der liggere en ”guldskat” derude 
langs vore kyster og venter på lystfisker-
turismen, men hvorfor skal 90 pct. af 
populære lystfiskerfisk gå til skarvføde og 
fritidsfiskernes net? spurgte han bl.a.

Den næsten forherligelse af fisketuris-
men fik flere fra salen til at stille spørgs-
mål, f.eks. hvordan taleren så på fisketu-

rismen, når f.eks. en tysker møder op med 
en store dybfryser og fylder op med 300 
fladfisk eller andre fisk – også havørreder 
- fra det danske kystnære område, for 
at tage hjem og sælge dem – er det det 
man vil? lød det fra salen.

Kaj Poulsen, landsformand for DAFF, 
spurgte om det hele skulle handle om 
at skaffe flere fisk og bedre forhold for 
fisketurister? skulle vi ikke hellere gøre 
noget for danske fritidsfiskere, også for 
dem som måske har ringere økonomiske 
muligheder? Det kunne være invalider, 
psykisk syge, krigsveteraner o.l. og give 
dem muligheder for at opleve fritidsfi-
skeriet og det sociale samværs glæder 
ved danske kyster, søer og vandløb. 
Seniorforskerne Josianne Støttrup og 
Anders Koed kom med indlæg om DTU 
Aquas virke.

Lasse Mikaelsen og Niels Barslund havde smilet fremme, selvom de langt fra var tilfredse med mødets 
forløb.
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Josianne Støttrup redegjorde for 
Fiskeplejen og sagde bl.a. at skarven har 
meget stor indflydelse på fiskebestan-
den. Undersøgelser viser, at 30-80 pct.af 
udsatte småfisk, bliver til skarvføde. Det 
er derfor vigtigt at skabe gode levesteder 
med bl.a. ålegræs, lavvandede sandede 
områder, ligesom det er vigtigt at få 
genoprettet de gamle stenrev. 

Anders Koed nævnte, at man i forbin-
delse md Fiskeplejen arbejdede for at 
gøre vandløbne selvproducerende. Der er 
opnået gode resultater ved at få spilde-
vandsudledninger nedbragt og spærrin-
ger i vandløb fjernet. Tangeværket er den 
store prop i Gudenåen, og det har vist 
sig, at andre steder hvor man har fjernet 
spærringer eller anlagt stryg, er fiskebe-
standene blevet mere end fordoblet, bl.a. 
i Vejle Å og alle de vestjyske vandløb.

Anders Koed hilste med tilfredshed, 
at de fire rekreative landsorganisationer 
var blevet enige om et fælles oplæg for 
visionerne.

De to indlæg affødte også mange ind-
læg fra salen, bl.a. blev der spurgt mere 
til skarven og Tangeværket.

De unge har intet forhold til lyst-og fri-
tidsfiskeri heller ikke til fisk som fødevare. 

Det skyldes bl.a., at friskfangede fisk ikke 
er til at opdrive i dagens Danmark.

 Det påstod i hvert fald lektor ved Pro-
fessionshøjskolen Metropol, Jon Fuglsang, 
da han som sidste gæsteindleder talte på 
det åbne møde i Vejle.

De unge spiser 11 gram fisk om dagen, 
mens tallet skal være 30 gram for at opnå 
de nødvendige nærigstal, sagde han. 
Ingen ved hvor fisken er fanget, så derfor 
kan man heller ikke i dag tale om lokale 
råvarer, når det gælder fisk. Det at spise 
fisk skal også handle om æstetik - det skal 
være en del af vores livsstil, og derfor er 
det også vigtigt at fiskerierhvervet fylder 
mere i vore havneområder. Vigtigt er 
det også at børn og unge er med i selve 
fremstillingen af fiskeretter, og de skal 
også have mulighed for selv at fange 
fisken – det er bare en kæmpeoplevelse at 
fange en fisk, sagde Jon Fuglsang. 

Forbud mod 
garnfiskeri i 
fjorde og søer?
Da de fire organisationer bag det fælles 
oplæg om visioner for det rekreative fi-
skeri skulle til at redegøre for deres syns-
punkter, slog uenigheden ud i lys. Det 
var ikke mindst formanden for Danmarks 
Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen, 
der lagde afstand til det de ellers meget 
enige fire organisationer på forhånd 
havde udarbejdet som et fælles oplæg til 
fødevareministeren.

Der var kun afsat fem minutter til 
hver paneldeltager, og af tidsmæssige 
grunde skulle de to fritidsfiskerorgani-

Verner W. Hansen fra 
sportsforbundet, der 
også skulle repræsen-
tere Ferskvandsfiskeri-
foreningen.
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10 FERSKVANDSFISKERIBLADET · 5 · 2014

sationer DAFF og DFF repræsenteres af 
Arne Rusbjerg fra Dansk Fritidsfiskerfor-
bund, mens det var Verner W. Hansen 
der havde fået til opgave at repræsentere 
både Dansk Sportsfiskerforbund og Fersk-
vandsfiskeriforeningen for Danmark.

Som det fremgår af artikel andet sted 
her i bladet var Ferskvandsfiskeriforenin-
gen så fortørnet over DSFs udspil at de 
nu i et brev til ministeren har protesteret 
over ikke at have fået tilladelse til selv at 
repræsentere sig på mødet.

Verner W. Hansen sagde som indled-
ning, at hans organisation gik ind for at 
alle danskere skulle have mulighed for 
at opleve lystfiskeriet, og så nævnte han 
et ønske fra sportsfiskerne om, at der 
skulle være totalt afsætningsforbud på 

udprægede lystfiskerfisk, f.eks. gedde, 
aborre, laks og ørred. Han ønskede også 
redskabsfiskeri (net og ruser) udfaset helt 
i søerne og totalt forbud mod garnfiskeri 
i flere fjordområder.

Så ønskede sportsfiskerne også højere 
straffe for ulovligt fiskeri, bl.a. skulle ikke 
alene redskaber, men også fartøjer kunne 
konfiskeres, og han ønskede, at sportsfi-
skerne selv fik bemyndigelse til, at kunne 
kontrollere andre kreative fiskere for at 
finde ud af, om de havde løst fisketegn, 
altså optræde som en slags fiskeripoliti.

Arne Rusbjerg forelagde på de to fri-
tidsorganisationer – DAFF og DFFs vegne 
– deres visioner for et kreativt fiskeri. Han 
indledte med at forklare, hvad fritids-
fisker-begrebet gik ud på ud, opstået i 

Der var god afsætning på ”hapser” ved mødets afslutning.
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slutningen af 70èrne, da fisketegnet blev 
indført.

- Ja, det er faktisk os, man kan takke for 
at Fiskeplejen blev opfundet! sagde han.

Så gav han udtryk for et ønske om 
forenklede og forståelige bekendtgørelser 
om regler for fritidsfiskeri og ønskede 
en kraftigere indsats mod det ulovlige 
fiskeri.

Med hensyn til lystfiskeri for turister 
skal vi huske, at vi alle skal være her – og 
vi skal kunne fiske på lige vilkår, det gæl-
der både erhvervs- lyst og fritidsfiskeri. 
Ingen har mere ret end andre, hvis man 
bidrager til opretholdelse af det ferske og 
kystnære fiskeri.

Allan Buch fra Danmarks Fiskerifor-
ening talte bl.a. for at de små havne skal 
sikres for både erhvervs-og fritidsfiskeri, 
og så advarede han mod at drage konklu-
sioner på at nogle har mere ret end andre 
til de forskellige fiskearter. Han talte også 
om sæler, og hilste med tilfredshed føde-
vareministerens initiativ til mødet.

Efter organisationernes indlæg kom 
der også mange synspunkter fra salen 
bl.a.om sæler, Tangeværket, rugekasser, 
omsætningsforbud, vandplaner, National-
park Vadehavet, krabber og meget mere 
– alt sammen præget af at tiden slet ikke 
slog til.

Niels Barslund, formand for Fersk-
vandsfiskeriforeningen, slog fast, at rekre-
ativt fiskeri skal være en naturoplevelse 
for alle. Han imødegik sportsfiskernes 
krav om omsætningsforbud på alle arter 
af lystfiskerfisk, ligesom han var imod et 
særligt ”fiskeripoliti” bestående af lystfi-

skerne selv. Han mente også, at man kom 
til at vente i hvert fald 30 år endnu, hvis 
de beløb der regnes med i vandplanen til 
løsning af problemerne ved Tangeværket.

Lasse Mikaelsen talte om rugekasser 
som et godt supplement til naturunder-
visning, og det interesserer de unge. Hvor 
svært kan det være? spurgte Lasse – og 
så fastslog han at det hele var gratis. 
Hvorfor kan vi ikke udbrede mulighe-
derne til andre vandløb?

Fødevareministeren sagde, at han ikke 
kunne sagsbehandle på mødet i dag, 
men han fandt projektet interessant, og 
ville gerne se nærmere på mulighederne. 

Der var så også lejlighed til at aflevere 
skriftlige indlæg til fødevareministeren, 
og det var der mange, der gjorde.

Efter en travl og hektisk dag blev der så 
udendørs budt på ”hapser” tilberedt af 
kok Jan Gildam – og her kunne debatten 
så fortsætte under fredelige og hyggelige 
omstændigheder i de sidste timer af det 
smukke sensommervejr og røgdufte fra 
grillen.
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Nu skal vi hjem og grille
fisken til aftensmaden!
I put and take-søerne får mange børn deres første store fiske-
oplevelse

TEKST: HENNING NIELSEN 

FOTO: VIOLA NIELSEN

I disse år tales der meget om, hvordan 
man bære sig ad med får børn og unge 
til at interesserer sig for fiskeri. Både 
lystfiskere og fritidsfisker savner tilgang 
af unge mennesker, mens dem der 
arbejder aktivt i foreningen bliver ældre 
og ældre.
Noget tyder på, at put and take-søerne 
giver noget af svaret. Vi fik i hvert fald 
indtryk af, at der ikke er noget i vejen 
med børn og unges interesse for fiskeri, 
da vi på ”Fiskens Dag” den 13. september 
besøgte ”Loch Nees put and take sø” i 
det nordvestlige Jylland – helt ude ved 
Nissum Fjord med Thorsminde lige ovre 
på den anden side af fjorden.

Langt ude, vil nogle måske nok sige, og så 
viste det sig alligevel at lystfiskerne nær-
mest væltede ind fra morgenstunden.

Jeg spurgte Tonny Christensen - ejeren 
af put and take-søen, hvor hans kunder 
kommer fra?

- De kommer faktisk fra hele landet, 
også så langt væk som fra Sjælland, og 
vi har da også nogle rigtig trofaste tyske 

Jenni var stolt over sine fine fangster. Her en 
regnbueørred fanget i de voksnes sø.
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kunder og andre turister fra f.eks. Polen 
og Letland. De fleste er nok lidt lokale, 
f.eks. kommer der mange fra Holstebro, 
Skive, Struer og Lemvig, og det er folk i 
alle aldre.

Tonny fortæller også, at stedet er hans 
barndomshjem, og det var faktisk slet ikke 
meningen, at der skulle have været en put 
and take sø. Min far havde tidligt anlagt 
en lille sø på området, og det viste sig, at 
der var fisk i den, bl.a. ål, hvor de så end 
er kommet fra, og så var det vi fandt ud 
af, at området måske var velegnet til en 
fiskesø. Sådan en anlagde vi så for snart 
fem år siden, og det er gået rigtig godt, 
bl.a. også fordi vi har gode biologiske 
bundforhold. Søerne er udgravet i sand, 
måske noget der har lejret sig for tusinder 
af år siden i forbindelse med sandfygning, 
for langt under det øverste sandlag fandt 
vi ved udgravningen tydelige rester af 
sivrødder fra meget gammel tid.

Netop fordi bundforholdene er gode, 
holder vi vandet i god tilstand, og vi 
har aldrig haft behov for at ilte vandet, 
fortæller han.

Tonny, der driver søerne sammen med 
sin kone Kirsten er i øvrigt meget natu-
rinteresseret, de har begge været på jagt 
i Polen masser af gange, og de sætter 
også pris på, at de gæster der kommer til 
Loch Nees, også skal have naturoplevelser, 
og de skal også have den oplevelse det nu 
er at fange en fisk.

På en rundtur i området den tidlige lør-
dag formiddag på ”Fiskens dag” skulle vi 
ikke lede længe for at finde folk, der fik bid, 
og det var specielt udpræget i børnesøen.

- Jeg kan naturligvis ikke love 100 
procents garanti for at der er bid, men 
jeg tror bestemt, at de fleste børn fanger 
de to fisk, de efter reglerne har ret til. 
Det er nemlig sådan, at når der først er 
fanget to ørreder i børnesøen, må de ikke 

Børn og voksne hygger sig sammen på deres fisketur.
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fange flere dèr, men de må meget gerne 
fortsætte i den store sø.

Det oplevede vi da også et eksempel 
på, da 7-årige Jenni Fee fra Holstebro 
først fangede to fisk i børnesøen, og 
derefter tog en flot ørred i den store sø. 
Om hun var stolt, ja, det ser man vistnok 
tydeligt på det efterfølgende foto vi tog 
af den stolte fisker.

- Nu skal vi hjem og grille fisken som 
aftensmad, jublede Jenni, og da vi mødte 
hende var der altså foreløbig tre fisk at 
grille.

Jenni var med et selskab på 10 personer 
fra Holstebro, taget på fisketur her ude 
ved Nissum Fjord.

- Vi har det hele med, så vi selv kan 
brygge vores kaffe og spise vores mad. 
Det er et helt vidunderligt område, er-

klærede Jennis mor, mens hun var i gang 
med at gøre kaffen klar.

Det er et helt vidunderligt område her 
ude, og så på en dag som i dag!

På ”Fiskens dag” var Ferskvandsfiskeri-
foreningen for Danmark også repræsen-
teret på Loch Nees put and take. Det var 
bestyrelsesmedlem i foreningen Schne-
ider Philipsen fra Haderup, og han var 
også ret så imponeret.

- Det er meget vigtigt, at børnene 
opnår at fange en fisk, når de er med 
på en fisketur. Jeg oplever det selv som 
bredejer ved Karup Å. Hvis der ikke fan-
ges fisk, mister børnene hurtigt interes-
sen, og måske kommer den aldrig igen. 
Omvendt tror jeg, at de børn der første 
gang har prøvet at hive en fisk i land, de 
glemmer det aldrig, og de vil altid have 

Kirsten og Tonny Christensen er fælles om at drive fiskesøen, og der er nok at se til.
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fiskeinteressen liggende i sig. Derfor tror 
jeg også, at netop en put and take sø er 
meget vigtig til at skabe interesse for 
fiskeri hos børnene – men det betyder 
selvfølgelig også, at der skal være rigeligt 
med bidelystne fisk i en fiskesø, og det er 
mit indtryk, at der netop i fiskesøerne her 
ikke er sparret på udsætningerne.

Støren er blevet 
et trækplaster
Tonny lægger ikke skjul på, at folk der 
kommer i en put and take sø, kommer for 
at fange en fisk, og derfor har vi også et 
alsidigt sortiment af fisk, siger han. Det 
er jo nok støren, der samler den store 
interesse i øjeblikket, vi har to arter af 

støren, og der gå nogle rigtig store her-
ude. Så har vi guldørred, regnbueørred, 
bækørred og kildeørred. Støren er jo den 
de fleste gerne vil prøve af fange, og det 
er da også en fisk der er blevet mere og 
mere almindelig i put and take søer. Det 
er dog ikke en udpræget spisefisk, så de 
fleste stør der fanges, bliver genudsat. 
Det sker også fordi støren har en speciel 
mund og bruskkæber, hvor krogen gør 
meget lidt skade, men bare det at komme 
hjem med et foto af en stør sammen 
med fiskeren, tiltaler rigtig mange, siger 
Tonny.

- Der har i den senere tid været en hel 
del debat om put and take søernes beret-
tigelse, hvad mener du om det?

- Det var Dyreetisk Råd der fandt det 
uetisk at opdrætte fisk bare for at sætte 
dem ud for at blive fanget i en put and 
take sø. Det kan man naturligvis have 
sin mening om, men det sker jo med alle 
former for dyr, f.eks. kyllinger, grise og 
kalve. Mange dyr opdrættes jo for at de 
senere skal spises, og der udsættes jo 
også fisk i både vandløb, søer og saltvand 
med henblik på, at de skal fanges, så jeg 
forstår ikke helt forargelsen. Vi giver folk 
en naturoplevelse, og i den indgår altså 
også oplevelsen ved at fange sin egen fisk 
– og at spise den sammen med sine børn.

- Du altså frygter ikke, at put and take 
søerne en dag bliver forbudt?

- Man kan naturligvis aldrig være sik-
ker, men det kan jeg slet ikke forestille, så 
længe det foregår så humant som i dag.

- Har du planer om at skabe mere 
natur herude?

Schneider Philipsen fra Ferskvandsfiskeriforenin-
gen fulgte ”Fiskens Dag” tæt på i Loch Nees.
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- Jeg tror nok vi har det som det ønskes. 
Ikke mere stor beplantning. Det skal være 
så vore gæster også kan være her, selvom 
vejret ikke er det bedste, men det har 
vi faktisk allerede sørget godt for, og vi 
har også en særlig norsk grill-hytte og 
fine muligheder til at gæsterne selv kan 
rengøre deres fangede fisk.

På rundturen i Loch Nees mødte vi 
også et tysk ægtepar der er trofaste gæ-
ster. De fortale, at de kom fra Berlin, og at 
de var her mindst to gange om året – 14 
dage ad gangen, og så lejede sig ind i et 
sommerhus.

 - Når vi besøger Danmark, er vi her 
i fiskesøen hver eneste dag – og jo, vi 
fange mange fisk og tager dem hjem i 
dybfrossen tilstand. Det er helt specielle 
gode smagfulde fisk, vi fanger her i søen, 
og der er mange fisk, fortalt den tyske 
familie, der også havde taget deres hund 
med – og det må man meget gerne, når 
bare den er i snor.

F O C U S  P l u sF O C U S  P l u s

Det tyske par havde også taget deres hund med 
i fiskeparken, og den var meget interesseret hver 
gang der blev fanget en fisk.
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Spis dig stærk
FOCUS Plus indeholder ekstra vitaminer, nukleotider, glukaner og andre 
bestanddele, der styrker fisken og stimulerer dens immunsystem.

Når du bestiller et foder med FOCUS Plus supplement, får du desuden 
også et skud krill i foderet. Det styrker appetitten, og en fisk, der spiser 
godt, er stærkere.  

FOCUS Plus sælges som supplement til EFICO Enviro 920 og 939. 
Samtidig er FOCUS Plus en fast del i INICIO Plus yngelfoder og 
EFICO Genio moderfiskefoder.

F O C U S  P l u s MED KRILL

www.biomar.dk

F O C U S  P l u s MED KRILL
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Nyt produktionsanlæg i
Sdr. Felding tager form
Give Elementfabrik har leveret 4.800 kvadratmeter elementer til 
det nye anlæg
Etableringen af første del af FREÀ s nye 
spændende produktionsanlæg på San-
detvej i Sdr. Felding skrider planmæssigt 
frem. Give Elementfabrik har netop af-
sluttet leverancen af elementer til dette 
helt nyudviklede produktionsanlægs 
kar, iltnings- og renseanlæg.

Anlæggets første bygnings meget spæn-
dende facader er lige nu under hurtig 

montage. Elementleverancen er i vidt 
omfang leveret ud fra Give Element-
fabriks standardelementprogram til 
dambrug, tilpasset de ønskede konstruk-
tioner i netop dette anlæg med hensyn 
til højder og tykkelse/bæreevne etc.

Give Elementfabrik A/S vandt en ind-
budt licitation over elementleverancen. 
Det kan nævnes, at til det store anlægs 
første del er anvendt ca. 4.800 kvadrat-

Her får man et indtryk af, hvordan det nye produktionsanlæg kommer til at se ud.
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meter elementer i varierende højder fra 
1 meter til 6,4 meter. Denne artikels foto 
giver et indtryk af anlæggets spændende 
og nytænkte opbygning – både indvendig 
og udvendig.

Give Elementfabrik A/S har siden 1988, 
hvor de første elementer, (tilpassede L 
elementer) til damme blev opstillet, leve-
ret elementer til en lang række dambrug 
både i Danmark og udlandet.

Elementerne, der fortløbende er 
videreudviklet og tilpasset dambrugssek-
torens særlige behov, bliver nu rationelt 
fremstillet på Give Betonelementfabrik`s 
moderne anlæg i Nr. Snede. 4.800 kvadratmeter beton er der anvendt til de 

mange specielle og særlige behov på det helt 
nyudviklede produktionsanlæg i Sdr. Felding.

Set indefra – et imponerende anlæg.
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Ørredbestande blev
mangedoblet i Gudenå
Det skete efter fjernelse af opstemning ved Vilholt Mølle i 2008

Ørredbestanden i Gudenåen nær Mossø 
er mangedoblet efter fjernelse af op-
stemning ved Vilholt Mølle i 2008.
Det fastslår en ny undersøgelse som DTU 
Aqua har foretaget i august i år.
Dæmningen lå ca. 6 km. fra Mossø og 
spærrede opvandringen af søørreder fra 
Mossø. Da Naturstyrelsen fjernede spær-
ringen, vandrede der straks søørreder op 
for at gyde ved Voervadsbro opstrøms 
møllen, hvor der ikke havde været gydt i 
mange år.

Det er sjette år i træk, DTU Aquas under-
søgelser viser en ørredbestand i fremgang, 
og nu har den seneste undersøgelse vist, 
at bestanden ved Voervadsbro svinger 
mellem 4 og10 ørreder pr. meter vandløb 
med et gennemsnit på ca.5 søørreder.

Ved Vilholt nedstrøms møllen er der nu 
også kommet mange flere ørreder, fremgår 
det af en artikel i DTU Aquas nyhedsbrev, 
skrevet af fiskeplejekonsulent Jan Nielsen.

En relativt pæn bestand er nu 5-doblet 
på få år, idet der er mange levesteder for 

Sådan så opstemningen ud på det gamle foto ved Vilholt Mølle før den blev fjernet i 2008.
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yngel, men tidligere var der mangel på 
gydefisk, fremgår det af artiklen.

I august 2014 var der ca. 11 ørreder pr. 
meter af åen – i årene før var der 5-6 
ørreder pr. meter vandløb.

Bestanden ved Vilholt er ualmindelig 
stor, idet de 11 ørreder pr. meter vandløb 
er et gennemsnit over 600 meter af Gu-
denåen, hvor vanddybden veksler mellem 
10 centimeter og 2 meter. Det vurderes, 
at der er 20-25 ørreder pr. meter på de 
mest lavvandede strækninger med grus-
bund og mange skjul på strygene.

De fleste fisk er under et år gamle, 
idet mange af den vandrer ud i Mossø 
og søerne i det Midtjyske Søhøjland som 
etårsfisk. Her lever de som søørreder, 
inden en del af dem vender tilbage til 
Gudenåen for at gyde.

Den største søørred ved undersøgel-
sen i august var på 59 cm. fortæller Jan 
Nielsen i sin artikel. Han oplyser samtidig, 
at fiskene kan blive noget større, f.eks. 
fangede en lystfisker en søørred på 9,4 
kg.i en af søerne i april måned.

Stallingen i 
tilbagegang
DTU Aqua har også beregnet bestanden 
af stalling i området ved Vilholt. Frem 
til århundredeskiftet var der således 1-2 
stallinger pr. meter vandløb, og nu er der 
kun 0,3 pr. meter. Der er også set en tilba-
gegang i Gudenåen ved Tørring og andre 
steder i landet, hvor der ikke er så mange 
ørreder, så tilbagegangen vurderes ikke 
at skyldes den øgede bestand af ørreder. 
Derimod kan rovdyr som odder og skarv 

være skyld i tilbagegangen, idet specielt 
skarven er set optræde i store flokke på 
fiskefangst i vandløbene, oplyser Jan 
Nielsen.

De årlige fiskeundersøgelser foretages 
af DTU Aqua i samarbejde med kommu-
nerne, Naturstyrelsen og interesserede 
sportsfiskere, der alle glædes over, at 
naturen har fået det bedre i Gudenåen 
omkring Vilholt.

En stor spærring ved Vestbirk Vand-
kraftværk er i den seneste vandplan 
udpeget som et problem for Gudenå-
ens fiskebestand, idet den spærrer for 
fiskenes op-og nedstrøms vandringer i de 
ca. 200 km. vandløb, der ligger opstrøms 
vandkraftværket. En undersøgelse har 
f.eks. vist, at ca.80 pct. af de unge ørre-
der, der hvert år vandrer nedstrøms som 
smolt for at nå Mossø, ikke finder forbi 
Vestbirk kraftværket.

Horsens Kommune og Naturstyrelsen 
har i 2014 indledt sagsbehandlingen for 
at finde en løsning ved kraftværket. En 
løsning er bl.a. at genskabe Gudenåens 
naturlige unikke forløb i en af vandkraft-
søerne, hvor den oprindelige å ligger 
godt gemt på bunden med mange stryg 
og store sten. Det vil kunne mangedoble 
søørredbestanden i Gudenåen og det 
midtjyske Søhøjland til et niveau, der ikke 
kan skabes andre steder i Danmark, skriver 
fiskeplejekonsulent Jan Nielsen, DTU Aqua.

Du kan i øvrigt læse meget mere om 
søørredens biologi, søørredbestanden 
ved Vilholt samt om, hvordan fjernelse af 
spærringer giver større fiskebestande på 
www.fiskepleje.dk
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1,6 millioner ål blev
udsat i ferske vande
Grenå Å ligger i top med 80.000 udsatte ål

Ifølge Handlingsplanen for Fiskeplejens 
udsætning af ål i 2014 er det Grenå Å, 
der har modtaget flest ål til udsætning, 
nemlig 80.000 stk. Der er udsat åleyngel 
i såvel saltvand som ferskvand, men efter 
krav fra den Europæiske Fiskefond giver 
fonden kun tilskud til åleyngel udsat i 

ferskvand, og dermed er også langt de 
flest ål udsat i ferskvand, nemlig i alt 1,3 
millioner stk., mens marine områder, 
hvortil den Europæiske Fiskefond ikke 
yder tilskud, kun har fået udsat 260.000 
stk. Ål udsat i saltvand er således alene 
finansieret via fisketegnsmidlerne.

Her er det fiskeplejekonsulent Jan Nielsen der sætter ål ud på Ringkøbing Fjord.
Foto: Michael Ingemann, DTU Aqua.
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Alle åleudsætninger finder sted som 
et led i Handlingsplanen for Fiskepleje, 
og det er Michael Ingemann Pedersen 
fra DTU Aqua der organiserer de årlige 
åleudsætninger.

For ferskvandenes vedkommende 
er der i denne sommer udsat 712.000 
st. åleyngel i søer, mens der er udsat 
630.000 stk. vandløb.

I vandløb er de aktive ansvarlige for 
udsætningen sportsfiskerforeninger, 
fritidsfiskere, en erhvervsfisker og en 
kommunal åmand.

Der har hidtil været udsat ål i de 30 
største vandløb efter en turnusordning, 
således at landet dækkes som helhed i 
løbet af en årrække. I 2014 blev der udsat 
ål i udvalgte vandløb i henhold til for-
valtningsplanen for ål. Af nye vandløb er 

Vigtigt at de udsatte ål udsættes, hvor de kan 
gemme sig i vegetationen, og bundforholdene 
kende de lokale fiskere bedst.

Annoncepriser
1/1 side (131 x 192 mm) ....................   kr. 2.250,-
1/2 side (131 x 94 mm) .......................  kr. 1.400,-
1/3 side (131 x 60 mm) .......................  kr. 1.250,-
1/4 side (131 x 44 mm) .......................  kr. 1.000,-
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:  
Susanne Jahnsen 
Skabertrang | Silkeborg Bogtryk,  
Postbox 305 
8600 Silkeborg,  
Tlf. 4698 1630 
e-mail: sj@sb-s.dk
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Brende Å fra 2013 kommet med på listen, 
hvorefter der udsættes ål.

Grenå Å topper i år med antallet af ud-
satte ål, nemlig i alt 80.000 stk., derefter 
følger Varde Å med 70.000 stk. Odense Å 
og Ribe Å har hver fået 50.000 ål, Brede 
Å , Kongeåen Skjern Å og Uggerby Å har 
hver fået 40.000 stk. åleyngel. Vejle Å har 
fået 35.000 stk., Sneum Å og Voer Å har 
begge fået 30.000 stk., mens der er udsat 
25.000 ål i Ryå og Århus Å. 

I de i alt 18 vandløb er udsætningstal-
lene 20.000 eller der under.

I søer er der i 2014 udsat i alt 712.000 
ål i søer over 10 hektar, heraf er 678.000 
ål med 100 pct. tilskud, ligeligt fordelt fra 
Fiskeplejen og den Europæiske Fiskefond.

Med hensyn til udsætning i søer, så blev 
32 danske søer tilgodeset med åleudsæt-
ninger i 2014, ja, det var i virkeligheden 35 
søer, der fik udsat ål, men tre af disse søer 
fik kun 50 pct. i tilskud, hvorimod altså 32 
søer fik udsætningerne betalt 100 pct.

Michael Ingemann, DTU Aqua, der organiserer 
den store åleudsætning i hele landet.

For at klare de ofte 
lange transporter 
bliver de små ål 
nedkølet, inden de 
forlader deres opdræt. 
Her hældes de så ud 
i spande og baljer for 
at komme det sidste 
stykke vej ud i en sø 
eller et vandløb.
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Det hænger bl.a. sammen med at 
privatejede søer kun får betalt halvde-
les under princippet ”krone til krone”, 
således at ejerne eller lejerne selv betaler 
halvdelen .I de øvrige søer, hvor der ydes 
100 procents betaling, skal der være 
offentlig adgang, evt. gennem kommune 
eller lokale fiskeforeninger.

Som nævnt er det Esrum Å laugh der 
topper listen over antallet af udsatte 
ål i søer i 20l4, nemlig i alt 60.000 stk. 
åleyngel på 2-5 gram pr. stk. Lige efter 
følger Silkeborg søerne med 50.000 stk., 
45.000 ål blev udsat i Brabrand Sø og 
Årslev Engsø, mens Egå Engsø, Stilling 
Solbjerg Sø og Vester Vandet Sø fik øget 
ålebestanden med hver 40.000 fisk. I 
Sunds Sø blev der udsat 38.000 ål. Hald 
Sø og Stubbe Sø fik hver 30.000 nye ål, 
Haraldsted og Gyrstinge søer fik tilsam-
men 28.000 ål, og 25.000 ål blev udsat i 
Lyngby, Gentofte, Bagsværd og Søndersø 
mens der blev 24.000 stk. udsætning-
sål til Ravnsø og Knudssø. Så var fire 

NYETABLERING AF DAMBRUG - OMBYGNING AF DAMBRUG

NYHED

·  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 entreprenør

GIVE ELEMENTER,  
SÅ ER DU SIKKER!

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

søer som hver fik 20.000 nye ål. Det var 
Glenstrup Sø, Ruggård Nørresø, Jels Sø og 
Viborg Nørre og Søndersø. De øvrige af 
de i alt 32 udsætningsbegunstigede søer 
fik alle fra13.000 til 4.000 udsætningsål.

Af de tre søer, der kun fik 50 pct.i til-
skud, fik Arresø det største antal, nemlig 
30.000 stk.

Hele udsætningsplanen er bygget 
over et bredt net af frivillige lystfiskere, 
fritidsfiskere og erhvervsfiskere, bl.a. skal 
de lokale hjælpere også sørge for både, 
hvorfra udsætningen skal foregå. I søer 
skal det almindeligvis ske på 50 centi-
meter til 2 meter vand, gerne med god 
vegetation, de små fisk kan gemme sig 
fra f.eks. skarver og rovfisk. Det er også 
vigtigt at fiskene spredes mest muligt 
ved udsætningen.

I vandløb skal ålene udsættes fra både, 
evt. kanoer, man kan også gøre det med 
udgangspunkt fra vejbroer eller ved at 
gå langs kanten af vandløbet og fordele 
ålene her. 
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Allingåen blev ramt af
stærkt iltsvind i sommer
Randers og Nordjurs kommuner mener ikke af grøden har 
væsentlig betydning for afstrømningen

I den varme sommer midt i ferietiden 
har lystfiskerne fra Randers Sportsfi-
skerklub oplevet et voldsomt iltsvind i 
Allingåen, og der blev straks slået alarm 
til kommunernes miljøafdelinger.

Foreningens formand Jan Hyllested fore-
tog selv seriøse målinger, og da han har 
arbejdet med den slags i mere end 30 år, 
er han ingen novice på området.

Han konstaterede meget lave ilt tal, 
bl.a. på grund af store nedbørsmængder 
med oversvømmelse ind på markerne til 
følge. Her blev vandet stærkt opvarmet – 
og desto varmere vand, desto mindre ilt 
kan det indeholde.

Ifølge Jan Hyllested var de konstaterede 
målinger – helt ned til 0,73 mg/l , hvilket 
defineres som meget alvorligt.

Randers Sportsfiskerklub foreslog der-
for, at der straks blev iværksat skæring af 
grøde fra opstrøms Nybro og nedstrøms 
så langt det skønnes nødvendigt, således 
at vandet kan strømme frit, og iltindhol-
det kan hæves til et acceptabelt niveau 
for dyre- og fiskelivet.

Man har også gjort gældende, at proble-
met ikke er blevet løst efter at der delvis 
er blevet slået grøde i Alling Å. Da grøden 

Max Thomsen - en af de passionerede krebse-
fiskere - har virkelig mærket stærk nedgang i 
fangsterne.
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ikke er slået omkring Nybro og opstrøms 
er åen fortsat helt stillesående i området 
og vandet er fyldt med brun snask.

Krebsefiskere oplyser, at 1 ruser normalt 
giver 80 krebs, men på tre dage gav ru-
sene denne gang kun seks mindre krebs 

Fra Randers Kommunes miljøchef Hanne 
Wind-Larsen modtog Randers Sportsfisker-
klub den 7. august et brev med oplysninger 
om, at de to kommuner havde besigtiget 
Alling Å, og at åen havde restitueret sig, 
og at forholdene var normaliseret med en 
frisk strøm og en fin strømrende fra Nybro 
til kreaturbroen. Efter kreaturbroen er der 
skåret grøde, så vandføringen og vandkva-
liteten er forbedret.

På den baggrund meddeler kommu-
nen, at man derfor ikke har intensioner 
om at skære grøde mellem kreaturbroen 

og Nybro i denne omgang. Kommunen 
vurderer, at grøden ikke har nogen væ-
sentlig betydning for afstrømningen på 
den korte strækning.

Kommunen meddeler tillige, at man er 
i bredskab, hvis de kommunale antagel-
ser slår fejl.

Endelig oplyser kommunen, at man 
efter sommerferien vil analysere hændel-
sen med det voldsomme iltsvind og ind-
drage disse erfaringer i den fremtidige 
vedligeholdelse. Der ønskes også større 
viden på forhold der har indflydelse på 
grødevæksten og kemien i Alling Å, inden 
man lægger sig fast på den fremtidige 
regulativ fastlagte vedligeholdelse.

Hertil vil man fortsat gerne inddrage 
sportsfiskernes iagttagelser, slutter bre-
vet fra kommunen.

Stagehøjvej 27   8600 Silkeborg   T: 86 82 16 55   www.sb-s.dk

Dialog skabe
r 

rigtige løsninger
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Kort nyt

Dyreliv truet i 
sjællandsk å
Gydebanker, planter og dyreliv kan have 
taget alvorlig skade, efter at entreprenør-
virksomheden Barslund A/S uden tilla-
delse fra Køge og Solrød Kommuner har 
smidt større mængder grus i Skensved Å. 
Det oplyser DAGBLADET Køge.

I begge kommuner er miljømedarbej-
dere alvorligt bekymrede for følgerne af 
anlægsarbejdet, der er et led i udvidelse 
af Køge Bugt-motorvejen.

 - Konsekvenserne er, at Skensved Å nu 
er ødelagt på en strækning, hvor der har 
været fyldt grus ned. Naturen kommer 
sig igen, det gør den altid, men det kan 
godt tage lang tid, siger Tove Grønberg, 
vandløbsmedarbejder i Solrød Kommune 
til avisen.

Projektlederen ved bygherren Vejdirek-
toratet fortæller, at skylden skal placeres 
hos dem og ikke ved entreprenøren. 
Parterne har indledt en forhandling om 
eventuelle erstatningskrav, skiver avisen.

Spis flere fisk og 
hold hjernen klar 
Vi ved det godt, for vi har hørt om det 
mange gange, men nu er det igen slået 
fast med syvtommersøm, at fisk er en 
rigtig sund spise, specielt når vi går 
mørkere tider i møde og får mindre sol. 
Budskabet lyder kort og godt: - spis fisk 
på middagsbordet mindst én gang om 
ugen for at holde hjernen i fin form.

Det er BT der beretter, at forskere på 
University of Petteburgh School of Me-
dicine nu har fastslået, at hvis du spiser 
kogt eller bagt fisk én gang om ugen, så 
holder det dig mentalt skarpt.

- Vores studier viser, at folk der er på 
diæt, der indeholder kogte eller bagte fisk 
har en større hjerne-volume i de områ-
der der forbindes med hukommelse og 
bevidsthed, siger James I Baker, der er 
professor i psykiatri på universitetet.

Samtidig ser det ud til at stegte fisk 
ikke har den samme effekt, fordi man 
her benytter fedtstoffer for at tilberede 
fisken.
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Iltsvind kan forhindres 
med en ventil
Limfjorden har igen i år været ramt af 
iltsvind, og dermed har debatten om år-
sager og forholdsregler igen været oppe 
at vende.

Et af de mest spændende – og vel også 
det mest kostbare – forslag til imøde-
gåelse af iltsvind i Limfjorden kommer 
fra lektor Jørgen Nørgaard fra Aalborg 
Universitet.

Forslaget går i al sin enkelthed ud 
på at anlægge en dæmning over den 
nuværende Thyborøn Kanal. Dæmningen 
skal både have en sluse til skibstrafikken 
og en såkaldt gennemstrømningskanal, 
fortæller bladet ”Ingeniøren”.

Med en sådan dæmning og sluse vil 
man kunne kontrollere, hvordan vandet 
i Limfjorden flyder frem og tilbage i fjor-
den, siger Jørgen Nørgaard.

Problemet i Limfjorden er nemlig, at 
selvom tidevandet i Nordsøen trykker og 
trækker vandet frem og tilbage, så giver 
det kun vandudskiftning ved fjordens 
udløb i øst og vest, mens der overho-
vedet ikke sker nogen påvirkning af 
vandet midt i Limfjorden og i tilstødende 
vandløb.

Den dæmning, som forskerne fra 
Aalborg nu har foreslået, skal forhindre 
at vandet løber tilbage til Nordsøen, 
når højvande først har presset det ind i 
fjorden.

50 blinde var 
på fisketur
I forbindelse med ”Fiskens dag” den 13. 
september havde Dansk Blindesamfund i 
Sønderjylland inviteret sine medlemmer 
på en fisketur i Rødekro Fiskepark og et 
halvt hundrede havde tage mod indby-
delsen, fortæller TV Syd.

Naturligvis kunne det være lidt be-
sværligt at få madding på krogen, og 
det kunne også give problemer med at 
vurdere hvor man skulle kaste snøren 
ud, fortalte Stig Hansen – en af de blinde 
deltagere til TV-stationen.

Han kunne også berette, at der faktisk 
er mange blinde, der dyrker lystfiskeri, 
men selv har han aldrig prøvet det før 
– og han fik da heller ikke bid i Rødekro 
Fiskepark på ”Fiskens Dag”. Det var der 
så til gengæld flere andre af de blinde 
lystfiskere, der fik.
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Naturlig fiskedød 
i Tryggevælde Å
I Tryggevælde Å i Stevns Kommune har 
man kunnet se 4-500 døde fisk ved slu-
seporten ud til Østersøen. Kommunens 
biolog kunne dog berolige med, at de 
mange fisk var døde af naturlige årsager 
og ikke af forurening eller giftudslip, skri-
ver Stevns Kommune på sin hjemmeside.

Der er tale om et fænomen, som kaldes 
saltslåning, som kan forekomme, når et 
område der normalt indeholder fersk- og 
brakvand pludselig bliver meget salthol-
digt, som det i tilfældet her er sket lige 
udenfor sluseporten. Denne sluseport 
har nemlig i en tid været lukket på grund 
af den megen pålandsvind, hvilket så har 
givet en øget saltkoncentration uden for 
slusen, siger vandløbsmedarbejder Steen 
Roed, Stevns Kommune.

Det er særlig rimten, der har lidt under 
den øgede saltkoncentration. Rimten er 
en stimefisk, og en større stime har så 
været så uheldig at opholde sig ved sluse-
porten på et uheldigt tidspunkt.

Hvidhaj væltede 
kvinder i vandet
To kvinder på kanotur i White Horse 
Beach i Plymouth, Massachusetts, var 
ude for en uhyggelig og livsfarlig ople-
velse, da de mindre en 100 meter uden 
for havnen blev angrebet af en hvidhaj, 
mens de sejlede i deres kano.

Hvidhajen væltede kanoen, så de to 
kvinder blev væltet i vandet, da den an-
gribende haj skød sig op under deres båd.

Hvidhajen er en yderst farlig fisk og har 
i flere tilfælde, bl.a. i Australien angrebet 
mennesker.

Her i Massachusetts var hajen imidler-
tid mere interesseret i kanoen som den 
angreb og lavede store bidemærker på.

En redningsbåd fra havnen kom hur-
tigt til undsætning og begge kvinder slap 
med skrækken.

Rimten er en efter-
tragtet lystfiskerfisk, 
og den kan godt 
opnå en ganske 
pæn størrelse.
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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. 520,- årligt
(inkl. Ferskvandsfiskeribladet)
Foreningsmedlemsskab kr. 1.040,- 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 Ringkøbing
Tlf. 97 32 60 77 · Fax 97 32 61 77
aquadam@post9.tele.dk

Bestyrelse
Akvakultur
Kurt Pedersen tlf. 7555 0287
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 2046

FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN for Danmark
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FORSIDEFOTO
Fra mødet i Vejle om vision for det rekreative fiskeri 
ses her Lasse Mikaelsen i samtale med fødevare-
minister Jan Jørgensen.
Foto: Viola Nielsen
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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
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