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Formanden
skriver…

Sæl problemer
Miljøminister Esben Lunde Larsen inviterer til møde om sælers skadepåvirkning
på havørred- og laksebestandene, især i
Limfjorden(størst problem i Skive Karup
Å).
Mødet holdes på Holstebro Rådhus
mandag den 26. februar. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark fastholder, at
sæler i vandløb er uønsket og skal kunne
borskydes.
Ål
EU har vedtaget, at i tre af fire efterårsmåneder må der ikke fiskes med
bundgarn i Kattegat og Østersøen. EU`s
oprindelige oplæg var stop for bundgarn,
men stadig tilladelse til fangst af ål under
12 centimeter – godt gået Frankrig!

Turistprojektet
- rettet mod udenlandske lystfiskere bliver bakket op af, at der i fire år afsættes 8
millioner kroner årligt til et turistlystfiskerprojekt (et hus i Assens Kommune)
Friluftsrådet ændrer på betingelsen for
tilskud. Ændringen prioriterer flere penge
til foreninger med et stort kontorpersonale. Modsat straffes mindre foreninger
med et stort frivilligt bestyrelsesarbejde,
som har resulteret i en fornuftig formue i
forhold til kontingentindtægter.
Ferskvandsforeningen for Danmark er
nødt til at tage stilling til, om vi kan reducere formuen ned til kontingentbeløb(p.t.
ca. 100.000 kr.) eller miste 2/3 af tilskud i
løbet af de fem år.
Niels Barslund, formand
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
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Ferskvandsfiskeriforeningen
for Danmark

afholder ordinær generalforsamling lørdag den 21. april 2018 kl.
13.00 i Langå Kulturhus, Bredgade 4, 8870 Langå.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Budget for 2018
7. Fastsættelse af dagpenge og evt.
løn til bestyrelsen
8. Kontingent 2019
9. Valg af bestyrelse – på valg er:
Lystfiskere:
Max Thomsen, Torben Saling
Lodsejere:
Niels Barslund, Claus Nielsen
10. Valg til fire bestyrelsessuppleanter
Dambrug:
Jürgen Vogt
Lystfiskere:
Morten Nielsen
Lodsejere:
Bo Andersen
Erhvervsfiskere:
Preben W. Hansen
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,
N.P. Danmarksvej 79,
8732 Hovedgård
tlf. 51 24 02 11
gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
På bestyrelsens vegne
Niels Barslund
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Lystfiskerne jubler
over vandmasserne

Vandpleje Bornholm forudser øget vækst blandt øens havørreder
Bornholm fik 805,3 mm regn sidste år,
og det giver vandfyldte åer og vandløb,
der forudser øget vækst hos havørreden.
Øens åer og vandløb er godt fyldte
efter et særdeles regn fyldt efterår,
og lystfiskerne kan næsten ikke få
armene ned af bar begejstring, skriver
TV2 Bornholm.

Havørrederne får nemlig optimale gydeforhold, forudser man i Vandpleje Bornholm, som er en sammenslutning af øens
sportsfiskerforeninger og medlemskab af
Danmarks Sportsfiskerforbund.
- Ørrederne har jo nemmere ved at
trække op i åerne og gyde, og de har
længere tid til det, end de plejer. På
den anden side af gydningen giver den

Det regnfulde vejr på Bornholm har givet gode forhold i øens åer og vandløb for ørredbestandene og dermed også gode fangster i havet omkring Bornholm
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Det regnfulde vejr på Bornholm har givet gode forhold i øens åer og vandløb for ørredbestandene og dermed også gode fangster i havet omkring Bornholm

megen vand jo så gode forhold for yngel
og smolt, der skal have noget at leve af i
de 2-3 år, de går i åen, inden de søger til
havet, siger Morten Drews fra Vandpleje
Bornholm.
De bornholmske åer og vandløb skiller
sig ud fra resten af landets ved at være
lavvandede, og derfor betyder de rigelige

vandmængder meget for netop den bornholmske havørred.
-Der kommer flere ørreder på kysten,
det tror jeg på, men der går to til tre år,
før vi får afkastet af det her regnfulde
efterår, siger Morten Drews til TV2 Bornholm.

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

Findes i 2 ogr
3 mtr. stykke
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• Montage i én
arbejdsgang.
• Sikker gulvforbindelse.
• Hurtigt videre

Konsulent Leif Poulsen, Give Elementfabrik A/S, tlf.
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SÅ ER DU SIKKER!

40 21 24 60

• Standardelementer
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”mål”
• Lynhurtig
montering
gerne i samarbejde med
din entreprenør

Tilbud, brochurer, konsulentbesøg ufb.
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Totalfredning af ål

blev udskudt endnu en gang
Senest 30. september 2018 skal medlemsstaterne informere om
deres foranstaltninger om ophjælpning af ålen
Dansk Amatørfiskerforenings næstformand, Thomas Bierberg-Christensen
har gennemlæst det referat, der hidtil
kun foreligger på engelsk, fra mødet i
EU-Kommissionen vedrørende Kommissionens ønske om at totalfrede den europæiske ål.
- Det går ikke ud over os i 2018, men
i et af punkterne nævnes det, at der
skal yderligere restriktioner på det
rekreative fiskeri, hvis det der gennemføres nu, ikke giver den ønskede
effekt, skriver Thomas og medsender
til bladet den fulde oversættelse af

Det er fortsat tilladt at fange ål i Danmark.
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den fælles erklæring om styrkelse af
genopretningen for europæisk ål.
- Jeg tror erhvervet skal ånde en
anelse op – fire timer før mødet sluttede i Bruxelles var et totalstop stadig
på bordet, oplyser han.
Så endnu en gang kom der ikke
nogen endelig afgørelse med hensyn
til det rekreative ålefiskeri i Danmark,
da Kommissionen og medlemslandene
drøftede indgreb overfor beskyttelse af
den europæiske ål.
I en fælleserklæring fra Kommissionen og medlemsstaterne blev det dog

Åleruser hænger til tørre ved søens bred.

anerkendt, at bestanden af europæisk
ål er i kritisk stand – igen ved ICES`
seneste råd af 7. november 2017.
I fælleserklæringen siges det tillige,
at der er brug for akut handling for at
sikre genopretningen af bestanden
på tværs af dets naturlige område, og
at foranstaltninger, som yderligere
reducerer åledødelighed forårsaget af
menneskelige påvirkninger under alle
ål-levetrin, skal være på plads i 2018.
I betragtning af at en midlertidig lukning
af ålefiskeri med ål af en længde på over
12 centimeter eller længere i Unionens
farvande i ICES-områder, herunder i Østersøen, er blevet aftalt i forbindelse med
forordningen om fiskerimuligheder i 2018,
og at det potentielle samspil med nationale åleforvaltningsplaner skal overvåges.
I fælleserklæringen glæder man sig over
GFCM- beslutningen om at udvikle og
gennemføre en forvaltningsplan for europæiske ål i Middelhavet sammen med
ikke EU-stater og understreger, at EU har

forpligtet sig til at forelægge et forslag til
dette mål.
I erklæringen hedder det også, at
kommissionen vil iværksætte en ekstern
evaluering af åleforvaltningen i begyndelsen af 2018 for at vurdere dens effektivitet og dens bidrag til genopretningen
af den europæiske ål med henblik på en
eventuel revision.
Bemærker, at Kommissionen vil forelægge medlemsstaternes statusrapport
om gennemførelse af deres nationale åleforvaltningsplan, der senest den 30. juni
2018 skal foretages til en ekstern revision
for at kontrollere, om de fremlagte data
er nøjagtige og hensigtsmæssige, også de
metoder, der er anvendt til beregninger
heraf, og således sikre lige konkurrencevilkår.
Medlemsstaterne vil forbedre kontrollen
med ålefiskeri efter behov og yderligere
øge deres indsats med hensyn til bekæmpelse af ulovlig handel med ål.
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Fiskeplejen tilbyder flere kurser
i elektrofiskeri

Vær opmærksom på om din tilladelse til
elektrofiskeri stadig er gældende
Fiskeplejen afvikler hvert år flere
kurser i elektro-fiskeri, og hvert år
er der stor interesse for at kunne få
tilladelse til at være med. Kurserne
omfatter flere kategorier, ikke mindst
er det vigtigt at holde din uddannelse
ved lige, for selvom du engang har

Fra et kursus i elektrofiskeri
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erhvervet dig tilladelse til at deltage i
elektrofiskeri, så gælder en erhvervet
godkendelse til at deltage i elektrofiskeri ikke for livstid, men maksimalt i
en årrække på ti år.
Det er DTU Aqua, der under Fiskeplejen
i samarbejde med Danmarks Sportsfisker-
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Kursusledere er biolog Peter Geertz Hansen, DTU Aqua og fiskeplejekonsulent Finn
Sivebæk, DTU Aqua.
Tilmeldelsesfrist er 15. september 2018.

Genopfrisknings kurser
i elektrofiskeri
Vær opmærksom på, at en tilladelse til
elektrofiskeri kun gælder i maksimalt 10
år.
Herefter skal man på et genopfriskningskursus for forsat at kunne få tilladelse til
at udøver elektrofiskeri. Dette krav er bl.a.
indført for at sikre det bedst mulige sik-

Elektrofiskeri på Grindsted Å
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kerhedsniveau i forbindelse med udøvelse
af elektrofiskeri.
DTU afvikler temadag/ genopfriskningskursus for ansatte i Miljøstyrelsen, universiteter, kommuner, konsulentfirmaer.
Dette kursus bliver afviklet i Silkeborg
den 15. maj 2018. Der afholdes ligeledes
genopfriskningskursus i elektrofiskeri for
sportsfiskere, der elfisker i forbindelse
med indfangning af moderfisk. Kurset
bliver afholdt den 7. april.
Informationerne er lånt hos DTU Aqua`s
Nyhedsbrev, og informationerne er i uddrag af fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk,
DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Fishing Zealand droppet
af Helsingør Kommune

Kommunen fik for lidt for medlemsskabet til 150.000 kroner
– aktivitets-koordinatoren har sagt sin stilling op
Helsingør Kommune har meldt sig ud
af Fishing Zealand. Det er simpelthen for dyrt at være medlem for de
150.000 kroner som kommunen har
betalt for sit medlemskontingent,
oplyser kommunen som begrundelse
for sin udmeldelse ifølge Frederiksborg
Amtsavis, der har kikket referatet fra
seneste møde i kultur- op turismeudvalget igennem.
Ved mødet i udvalget blev det enstemmigt beslutte at melde sig ud af forenin-

gen fra 2018, og kommunen standser
dermed det årlige bidrag på 150.000
kroner.
Selv om lystfiskerturismen fylder en del
i Helsingør, hvor der bl.a. findes en større
flåde af lystfiskerskibe, så har Helsingør fået for lidt ud af medlemsskabet i
organisationen Fishing Zealand, som 13
sjællandske kommuner er medlemmer af,
hedder det i konklusionen fra udvalget.
Ydermere kan man i referatet læse, at
det var forvaltningen i Center for Kultur,

Fishing Zealand har satset meget på at ”sælge” lokale fiskeguider.
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Turisme, Idræt og Medborgerskab der
vurderede, at kommunens deltagelse
i Fishing Zealand ganske vist gav små
resultater, men altså ikke i en størrelsesorden der kan retfærdiggøre kontingentet
på 150.000 kroner.
Ifølge sn.dk(Sjællandske Medier)kritiseres Fishing Zealand bl.a. for en rodet
organisation, hvor der specifikt peges
på, at den ikke har været i stand til at
betjene de stadig flere medlemskommuner, aktivitets-koordinatoren har sagt sin
stilling op. Fiskedysten – et stort anlagt
arrangement, der skulle være afholdt i
Helsingør, blev aflyst. Ligeledes kritiseres

Fishing Zealand for påfaldende at satse på
arrangementer i Lejre og Holbæk kommuner, hvor den tidligere arrangementskoordinator kom fra.
Fishing Zealand skriver på sin hjemmeside, at Helsingør Kommune er den første
der har meldt sig ud af projektet, og at
Fishing Zealand naturligvis ærgrer sig over
udmeldelsen, netop fordi Helsingør Kommune har et stort potentiale med hensyn
til lystfiskerturisme. Man mener også, at
der er sket mange ting i de to år, kommunen har været medlem, og har gjort
op, at Helsingør Kommune takket være
Fishing Zealand har fået en mediedækning, der løber op i 700.000 til 800.000
kroner. En af Fishing Zealands store
målsætninger går ud på, at fiske sammen
med lokale guider, fordi man er af den
overbevisning, at den bedste måde at
sikre gode fangster på, netop er at fiske
sammen med lokale guider.
Fishing Zealand skriver selv, at de
samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund om at undervise og certificere
fiskeguider, så du er sikker på, at du er i
gode hænder, når du booker en af disse
guider. Ud over høje krav til fiskeekspertise og lokalkendskab sikre dette også, at
førstehjælpsbevis, bådbevis og instruktørerfaring er i orden.

Halsnæs Kommune
melder sig også ud
Den nye borgmester, Steffen Jensen, satser
mere på ”varme hænder” end på medlemskab af Fishing Zealand.

12
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På det seneste har Fishing Zealand selv
meddelt, at også Halsnæs Kommune (indtil 1.januar 2008 Frederiksværk-Hundested
Kommune) har afbrudt samarbejdet med

Fishing Zealand. Det er sket efter at det
nyvalgte byråd har valg at omprioritere
indsatsområderne, hvilket betyder at der
ikke længere i kommunen fokuseres på
vækst.
Den tidligere borgmester, Steen Hasselriis (V.), havde før valget oplyst, at han ville
opprioritere turisme og vækst, hvis han
genvandt borgmesterposten. Det gjorde
han så ikke, og det nye byråd med Steffen Jensen (A.) i spidsen har mere fokus
på ”varme hænder” og andre prioriteringer, end tilskud til Fishing Zealand. Sune
Raunkjær (V.) medlem af Halsnæs Byråd
og Fishing Zealands bestyrelse er meget
skuffet over det afbrudte samarbede.
- Vi havde netop set frem til at gennemføre flere af de planlagte aktiver i løbet af
2018, siger han og fastslår, at kommunen
har fået presseomtale for mindst 600.000
kroner via Fishings arrangementer.

Halsnæs Kommunes nye
borgmester ønsker
”varme hænder”
Den kendte fiskeriskribent Steen Ulnits
har ofte været i konflikt med Fishing
Zealand og han skriver netop om netop
fiskepleje og fisketurisme, der burde være
to ting af samme sag, for uden fisk ingen
fisketurister.
Imidlertid er der flere og meget forskellige tilgange til problemstillingen. Hos
”Havørred Fyn” har de således brugt 25 år
på at skabe lystfiskeri i verdensklasse. Her
bruger man i dag 85 pct. af midlerne på
aktiv fiskepleje og vandløbsrestaureringer,
mens blot 15 pct. går til markedsføring af

Fiskeskribent Steen Ulnits afslører dyre konsulenthonorarer.

produktet, der i parentes bemærket omsætter omkring 40 millioner kroner årligt.
På den anden side af Storebælt har man
Fishing Zealand, hvor fordelingen er den
stik modsatte.
Her bruger man kun 15 pct. på fiskepleje
og 85 pct. på administration. Her er det
faldet mange for brystet, at èn enkelt
person hæver mere end halvdelen af det
samlede årsbudget som konsulenthonorar.
Dette for at sælge nogle fisk, som frivillige har arbejdet gratis for at skabe – fisk
som måske slet ikke tåler noget fiskepres.
Eller som overhovedet ikke er der, skriver
Steen Ulnitz.

FERSKVANDSFISKERIBLADET · 1 · 2018

13

Vandløb går over sine bredder
i Nordjylland

Det er ikke bare vand, der er i de oversvømmede vandløb
Når en å går over sine bredder, er det
ikke nødvendigvis kun regnvand, der
løber ud på markerne.
Landmændene ved Landbækken syd
for Aalborg døjer med kloakvand, fyldt
med brugte bleer og bind, og nu har de
fået nok, skriver DR i Nordjylland. De

hårdt ramte landmænd mener at nyt
sygehus, nye veje og boliger samt et
meget fugtigt efterår er skyld i mange
oversvømmede marker, som Aalborg
Kommune ifølge de berørte landmænd
ikke vil gøre noget ved.

Det er ikke let at slå græs her og gøre marken klar til næste års afgrøde.

14
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Denne majsmark nåede at blive høstet, men der blev ikke sået ny afgrøde til tiden.

Men nu har beboere i området fået nok.
Landmand Søren Svendsen fra Sønder
Tranders har sammen med sine naboer
i Vandløbslauget for Landbækken sendt
et brev til samtlige 31 medlemmer af
Aalborg Byråd og klaget deres nød.
Oversvømmelserne bliver efterhånden
hyppigere og hyppigere. Tilbage i tiden
kunne der gå flere år mellem oversvømmelser, men nu har man i de sidste 3-4
år haft oversvømmelse – hver år med det
samme ulækre resultat. Ifølge landmændene ønsker kommunen ikke at oprense
vandløbene, for at afværge oversvømmelserne.
- Det vil få alvorlige konsekvenser, advarer Søren Svendsen. På et tidspunkt bliver
vi simpelthen nødt til at opgive nogle af

markerne, siger han.
- Kommunen er simpelthen nødt til at
hjælpe os, hvilket bl.a. kunne være sket
ved en gennemgribende oprensning.
Og når det nu skal være et problem
med vand på markerne, så er det ikke
blevet lettere af, at EU er meget streng
med hensyn til datoer for tilberedning af
markerne.
Flere landmænd, der har arealer ned
til Ryå og Lindenborg Å vil gerne vide,
hvordan man f.eks. slår en græsmark, der
står under vand – eller hvordan gør man
en mark klar til næste års afgrøde, hvis
marken er èt stort pløre? Hos Agri Nord
håber formand Carl Christian Pedersen,
at Aalborg Kommune får gjort noget ved
vandløbene. Problemerne opstår nemlig
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fordi vandløbene ikke er tilstrækkeligt
vedligeholdt, de er ganske enkelt ikke
i stand til at transportere de mængder
vand, vi har fået, mener Carl Christian
Pedersen.
Vi har efterhånden datoer for alt - hvornår vi skal så, hvornår græsset skal være
slået, hvornår efterårsafgrøderne skal
være i jorden og så videre. Det kan simpelthen ikke passe, at vi skal dyrke vores
landbrug efter en kalender og ikke efter
vejret og godt landmandsskab, mener Carl
Christian Pedersen.

- Hvordan vil man slå græs under vand? spørger Carl Christian Pedersen fra Agri Nord.

Oversvømmelser om foråret har vi altid kendt
til – jeg tror der vil være plads til os alle, siger
lystfiskernes formand, Hilmar Jensen.

16
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Oversvømmelser er
ikke et nyt problem
Det er ikke noget nyt problem med
højvande ved efterår og forår, og det
er da også en debat om kommunernes
vedligeholdelse, der ingenlunde er ny. Der
meldes dog i flere kommuner om uddannelse og ansættelse af flere åmænd, og
problemet oversvømmelse er ikke blevet
mindre som følge af klimaforandringer og
nye holdninger til naturen, ligesom landmændenes udledninger og lystfiskernes
kamp for at give fiskene gode yngle- og
levesteder i vore vandløb.
- Jeg mener nok, der er plads til os alle,
hvis vi viser lidt forståelse overfor hinanden, siger formanden for Lindenborg Å
Sammenslutningen, Hilmar Jensen. Hans
forening har fiskepladser i begge de oversvømmede vandløb, og det ser da godt
nok lidt ”vådt” ud i øjeblikket, siger han,
men det er der bare ikke så meget nyt i,
for de to åer har næsten været oversvømmelser hvert eneste forår og efterår, så

længe jeg kan huske. Jeg tror, hvis vi satte
en lystfisker, en landmand og en kommunal embedsmand til at debattere emnet
om grødeskæring, så kunne der næppe
opnås enighed om, hvordan afløbet så
skulle være. Jeg ved da godt, at det er
landmændenes levebrød, der står på spil,
men måske er nogle af arealerne slet ikke
egnet til dyrkning, og jeg tror ikke de vil
Miljøminister Kirsten Brosbøl
bliver bedre af at blive omdannet til kanaler. Dato
forstår
godtog
deruderi
vand,
somtyranniet
vi pumper
op afjeg
jorden
utilfredshed med blandt landmændene,
vandhanerne.
for
også
Jegselvfølgelig
er glad for skal
at sige,
atlandmændene
vi nu endelig
dyrke
jord på naturens
premisser og
kan
sige,deres
at vandplanerne
er færdige
fordi man
harmiljøminister
besluttet nogle
datoer
ogikke
vedtaget,
siger
Kirsten
nede i EU.
Brosbøl.
De første vandplaner gælder til udgangen af 2015, hvor de bliver fulgt op af nye
vandområdeplaner, der gælder for periode 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 interesse i et renere vandmiljø, og det understøtter 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 eksempelvis
at etablere lystfiskerforenings
nye vandområder
og
Et af Nordjyllands
juniorgennemføre
medlemmer, vandløbsrestaureringer.
Ida Hasselbalck.
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Ulovligt fiskeri efter udslip
ved Musholm

Man skal også have lovligt fisketegn for
at fange undslupne havbrugsørreder
Ca.20.000 regnbueørreder slap i december 2017 fri fra Havbruget Musholm ud for Reersø i Storebælt. Det var
en meget uheldig situation, fordi der
var tale om regnbueørreder af fornemste kvalitet, netop solgt til en kunde og
klar til levering.
Det rygtedes hurtigt i fiskekredse, at
der var sket et udslip ved Reersø, og
i løbet af få timer var lyst-og fritidsfiskere fra store dele af Sjælland strøm-

met til den vestsjællandske kyst, og
efter nogle få dage var de undslupne
regnbueørreder også nået frem til bl.a.
nordfynske strande, hvorfor området
her også blev hjemsøgt af fiskeinteresserede fynboer i hobetal.
Begge steder blev der på det nærmeste ”skovlet” regnbueørreder op, og da
Fiskerikontrollen også gerne ville kikke
lidt med, endte det også med et rigtig
pænt input til Statens bødekasse.

På Halsskov Rev ved Storebæltsbroen blev der på det nærmeste ”skovlet” regnbueørreder op
efter et udslip i december i 2017.
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Fiskeriinspektør Claus Wille: - Undslupne fisk må ikke fanges ulovligt!

Det er nemlig sådan, at selvom det
er løsslupne havbrugsfisk, der er tale
om, så skal fiskeriet ske på helt lovlig
vis med hensyn til anvendelse af redskaber og lystfiskernes besiddelse af
lovligt fisketegn.
Fiskerikontrollen fandt flere ulovligt
opsatte garn, bl.a. et ud for Reersø, hvori
der sad godt 30 af de undslupne ørreder.
Garnet havde ingen afmærkninger overhovedet, og det betød så også, at det var
så ulovligt fiskeri som det overhovedet
kunne være, men det betød så også, at
Fiskerikontrollen ikke kunne udstede en
bøde, da man ikke have noget kendskab
til, hvem ejeren af garnet var. Fire andre,
der ikke var helt så anonyme, men som
alligevel havde sat deres garn ulovligt, fik

hver en bøde på 2500 kroner, fortæller
Fiskeriinspektør Claus Wille fra kontrollen i
Ringsted til ”Sjællandske”.
Ved Storebæltsbroen har Fiskerikontrollen taget fire lystfiskere, der stod for tæt
på lovligt opsatte garn. Alle fire fiskere
kan se frem til bøder som Folketinget har
fastsat til mindst 2500 kroner.
Claus Wille siger til det sjællandske dagblad, og den første uge inde i det nye år
var der mange tegn på, at de undslupne
fisk igen var på vej væk fra området.

Havbrug bør kun placeres på land
Det er ikke første gang, der er sket udslip
af opdrættede ørreder til naturen. Et af
de alvorlige udslip skete under stormen
Bodil i 2013, hvor der samlet set undslap
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650 tons regnbueørreder fra Musholm
Laks og fra andre danske havdambrug. I
2016 undslap 80.000 regnbueørreder fra
Snaptun Fisk Eksports havbrug ved Årø
i Lillebælt, efter at nogle af burene var

Verner W. Hansen Danmarks Sportsfiskerforbund: Havdambrug bør placeres på landjorden
i recirkulerede anlæg.
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blevet påsejlet af et fragtskib.
- De mange udslip dokumenterer, at
det er helt uholdbart og alt for risikabelt
at opdrætte fisk i åbne net bure i havet,
siger Verner W. Hansen, Danmarks Sportsfiskerforbund.
Hver gang der undslipper opdrætsfisk,
er det en trussel mod vores vilde fiskebestande. Efter store udslip af regnbueørreder fristes flere til at sætte ulovlige garn,
og der bliver uundgåeligt fanget et antal
vilde havørreder i disse garn, siger Verner
W. Hansen.
Formand for Teknik-og Miljøudvalget i
Kalundborg Kommune, Karl Åge Hornshøj
Poulsen, hvor havdambruget Musholm er
hjemmehørende, ser ikke de helt store
problemer i udslippet. Til TV Øst skriver
han:
- Musholm A/S har i foråret 2017 modtaget miljøgodkendelse til deres anlæg,
hvilket betyder regelmæssige tilsyn
hvert tredje år. Kalundborg Kommunes
myndighedsrolle er alene at kontrollere,
at vandkvalitetskravene under burene er
overholdt. Vi har ikke grund til bekymring
for miljøet i den forbindelse, skriver han.
Danmarks Sportsfiskerforbund gør
gældende, at alle havbrug bør placeres på
land i lukkede, recirkulerende anlæg.
- På den måde kan man forhindre faunaforureningen med udslip af fremmede fisk
i den danske natur samtidig med, at man
har mulighed for at rense produktionsvandet i modsætning til de traditionelle
havbrug som sender urenset spildevand,
foderrester, afføring, medicin og giftige
kobberforbindelser direkte ud i havmiljøet, siger Verner W. Hansen.

Kammusling af format
i Øresund

Garnfisker Søren Jakobsen har fisket i
mange år, men han har alligevel aldrig
se en så stor musling som den han fik
sit net, da han kort efter nytår fik noget
af en krabat i sit garn.
Heldigvis havde han på fornemmelsen, at der var tale om noget specielt,
og det fik han hurtigt bekræftet, da
han kontaktede Øresundsakvariet for at
fortælle om sin fangst.
Her kunne man hurtigt bekræfte, at

der var tale om et ret stort eksemplar af
en kammusling, selvom museumschef
Jens P. Jeppesen, først troede, at der var
tale om en joke – men den var god nok!
En kammusling af den anseelige
størrelse på 11 centimeter, fortæller museumschefen til TV 2 Lorry, og
selvom denne musling kan blive op til
17 cm. så er det alligevel en usædvanlig størrelse i Øresund, hvor det i øvrigt
er forbudt at skrabe muslinger.
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Tilsynet med havbrug
skal strammes op

Baggrunden er de mange undslupne sølvlaks fra havbrug ved Hjarnø
Der bliver snart strammet op for tilsynet med havbrug. Det sker, efter at
flere hundrede sølvlaks sidste efterår
slap ud fra Hjarnø Dambrug ud for
Snaptun. Sølvlaks, der nærmest er at
betragte som en canadisk vildlaks og
som 100 procent er en invasiv fisk i
Danmark, kan udgøre en fare for den
almindelige fiskebestand.
Meldingen om strammere tilsyn med
havbrugene, kommer fra miljøminister
Esben Lunde Larsen.
Ministeren har netop været kaldt til
samråd, efter at den canadiske sølvlaks i

Christian Rabjerg Madsen (A)
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efteråret skabte postyr mange steder som
en fremmed fisk, der pludselig bed på
mange lystfiskeres kroge.
Det socialdemokratiske folketingsmedlem, Christian Rabjerg Madsen, havde
kaldt miljøministeren i samråd om sagen,
og det fremgik klart af samrådet, at der
er behov for en stramning.
I tilfældet med Hjarnø Havdambrug har
der været et jammerligt dårligt tilsyn.
Hverken miljø- eller placeringstilladelse
har været i orden. Der har været tilbageholdt oplysninger om, hvilke fisk Hjarnø
Havdambrug havde, og det blev først
opdaget, at man opdrættede sølvlaks,
da de fremmede fisk svømmede ud af
havbruget, siger Christian Rabjerg Madsen
til DR Trekanten.
Det er Hedensted Kommune, der står for
tilsynet med dambrug, og kommunens
tilsyn har i dette tilfælde været meget
ringe, siger Christian Radbjerg Madsen.
Dette synspunkt er formand for teknikudvalget i Hedensted kommune, Lene
Tingleff (V.) dog ikke enig i.
- Jeg mener ikke kontrollen har været
dårlig, men der har været nogle uklarheder i forhold til, hvordan vi fører kontrol,
og derfor er det fint at få fokus på det –
både for havbrugets skyld, men også for
kommunens forvaltning. Så det er godt,

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
De tre landsdækkende organisationer indenfor det rekreative fiskeri, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for
Danmark, har som nævnt i fællesskab
udarbejdet et idè- og visionskatalog
med et meget udførligt oplæg til det
fremtidige rekreative fiskeri.

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.
Dette idè- og visionskatalog er fremkomHjarnø
Havdambrug
opdrætter ikke længere
sølvlaks Det rekreative fiskeri omfatter fiskerimet ved
hjælp af udvalgsarbejder
mellem
med håndredskaber som stang og line, og
organisationerne, og det afspejler de
1/1
side (131
x 192 mm)
....................
kr. 2.250,atmange
området
kommer
under
lup, siger
Lene
i fiskeri
opdræt
i mundingen
af Horsens
Fjord,som
med
mindre stående
redskaber
muligheder
for
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lyst-og
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men
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Lystfiskere chokeret
forud for sæsonstart

Grindsted Å havde allerede i 2010 overskredet grænseværdien for
vinylklorid 40 gange - nu har historien gentaget sig
Lystfiskere langs Grindsted Å har i mange år vidst, at der løb forurening fra
det tidligere Grindstedværk ud i åen,
men at fiskene i åen ligefrem skulle
være sundhedsfarlige at spise, kommer
dog som et stort chok for formand for
Vandplejeudvalget i Grindsted Sportsfiskerforening, Kim Husted Pedersen.
Netop her i det nye års første måned

er det afsløret af forskere fra DTU, at
der hvert år siver 100 kg. kræftfremkaldende stoffer ud Grindsted Å.
Der er tale om en gammel forurening
helt tilbage fra den tid, da produktionen
på Grindstedværket bl.a. bestod af nervepille, sovepiller og antibiotika i 1950èrne
og 1960èrne.

Grindsted Å og byens stor sø, Engsøen. Her siver hvert år 100 kg. kræftfremkaldende vinylklorid
fra Grindstedværkets gamle giftdepoter. Det betyder en overtrædelse af 100 gange for meget,
vurderer eksperter fra DTU.
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Fundene er opsigtsvækkende, siger
professor Poul Løgstrup Bjerg fra DTU Miljø
til INGENIØREN. Han har ledet et forskningsprojekt, som har afdækket den nye
trussel mod miljøet.
Der er tale om en meget stor udsivning,
ubetinget en af de største i Danmark
– selv på verdensplan er der tale om
en meget stor forurening, fastslår Poul
Løgstrup Bjerg.
Det kom da også som et chok for
lystfiskerne i Grindsted Sportsfiskerforening, da man i en af de sidste dage
i januar fik oplysningen om den store
forurening med det kræftfremkaldende
vinylklorid, der strømmede ud i åen.
Man har godt nok kendt til problemet,
men ingen troede åbenbart, at forureningen var så omfattende, at fisk
fanget i åen måske kan være sundhedsskadelige af spise. Derfor har vi
heller ikke advaret lystfiskere mod at
spise fisk, der er fanget i åen, siger
Kim Husted Pedersen, der er formand
for vandplejeudvalget i Grindsted
Sportsfiskerforening.
DTU har svaret, at rapporten ikke er helt
færdig, så derfor ved vi i øjeblikket ikke,
hvordan vi skal forholde os til fundet af
endnu en stor forurening i området, siger
Kim Husted Pedersen til TV SYD.
Den nye fiskesæson starter l. april, og
Grindsted Sportsfiskerforening håber, at
der inden da ligger et svar på, om fisk fra
åen er sundhedsskadelige at spise.
Heldigvis er det efterhånden de fleste,
der sætter fisk tilbage i åen. Når de har
fanger en, fortæller Kim Husted Pedersen
til TV SYD. Mange lystfiskere fisker mest

Kim Husted Pedersen, formand for Grindsted
Sportsfiskerforenings Vandplejeudvalg: Mange lystfiskere fisker i dag kun for sportens
skyld og genudsætter for det meste deres
fangster!

for sportens skyld – og ikke for at spise
fiskene.
- Men vi har også mange udlændinge,
der fisker i åen, og de skal naturligvis
advares, hvis fiskene er farlige at spise.
Det skulle nødigt vise sig at være sådan,
at fisk fanget i åen, ikke kan spises, siger
Kim Husted Pedersen. Han mener også
det kan komme på tale, at lukke dele
af åen helt ned for fiskeri på grund af
forureningen.
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Musholm er gået på land
i Løjstrup

Det nye anlæg består af anlæg med
ti nye kummer fra Give Elementfabrik
Musholm Laks har netop afsluttet opbygningen af et helt nyt kummeanlæg på
Løjstrup Dambrug. Det nye anlæg består
af ti nye kummer på 6 X 25 meter diverse
faste filtre og moving bed filtre, alle elementer der indgår i det nye anlæg er udført med forskellige typer af Give standardelementer i højde fra 1,37 til 4,20 meter.
Dette anlæg er opført i hovedentreprise af
firmaet Ingolf Jakobsen A/S og projekteret af ingeniørfirmaet Svend Poulsen.
Det nye anlæg er opført på pladsen,
hvor ca. halvdelen af et ældre dobbelt

kummeanlæg har ligget, efter nedbrydning af denne del – og ligger nu parallel
med den anden del af det stadig funktionsdygtige anlæg med 16 kummer, som
også er opført i de første udgaver af dambrugselementer fra Give Elementfabrik
A/S, og hvor der sidste år blev indbygget
afgasnings-/ iltningsanlæg i midten, ligeledes i Give elementer i flere højder.
På Løjstrup dambrug ligger i øvrigt også
de første damme opført i en kombination
af standardelementer og specielle bueelementer, som senere er blevet lidt af

De ti kummers anlæg her, hvor Musholm Laks er flyttet på land i Løjstrup
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På Løjstrup Dambrug ligger også de første damme, opført i en kombination af standardelementer og specielle bueelementer fra Give Elementfabrik A/S.

et hit på andre dambrug, f.eks. Løvelund
Dambrug som har fire store og et mindre
kummeanlæg med denne konstruktion.
Løvelund Dambrug var også det første
dambrug, hvor det nye brugermodelbeskyttede, slamkedelsystem i beton blev
benyttet, et system, der også har vundet

god indpas i en del nye dambrug, bl.a.
grundet systemets enkle og konstruktion
og høje vækst der holder keglerne nede,
selvom der skulle være vandryk, så opfyldning umiddelbart efter montage kan
igangsættes.

Her ses et andet projekt, nemlig fra Løvlund Dambrug, som har fire store og et mindre kummeanlæg med denne konstruktion. Løvlund Dambrug var også det første dambrug, hvor det nye
brugsmodelbeskyttede slamkeglesystem i beton blev anvendt.
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Kort
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Kort Nyt
850.000 ørreder er
ved at blive klækket

på vej. Der er heldigvis en masse gode
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der er stadig lang vej til at
Nyt værktøj kan
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i
alle
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kan
hjælpe naturen på vej,
beregne mange
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siger
Linda
Bollerup,
der er fiskemester hos
ting
i dambrug
I slutningen
af januar blev 850.000 havørFyns
Laksefisk.
DTU
Aqua
har udviklet
produktionsbireder
klækket
på Fynsen
Laksefiskeri
”ElsesÆggene kommer fra havørreder, som blev
dragsmodel
og en dambrugsmodel,
minde Produktionsskole”.
Det sketesom
som et
fisket
i efteråret. Herefter stryger vi dem
kan
brugs
til
at
beregne
produktionsbiled i projektet Havørred Fyn og skal hjælpe
for
æg
og sæd, og når æggene er blevet
draget
og
til
at
forudsige
udledningen
af
med holde bestanden af havørreder oppe i
befrugtet,
opbevares
de i store
næringsstoffer
fra
dambrug.
de danske vandløb og langs kysterne.
BILLEDE
IKKE MED
I kar – det er
dem,
vi
kalder
for
børnehaven
, og persoModellerne
er
senest
opdatere
oktober
-Vi opdrætter dem for at hjælpe naturen
MATERIALE
nalet
sørge for hver eneste dag at fjerne de
2004.
Produktionsbidragsmodellen bruges til
hvide og døde æg, hvis der er nogle.
at beregne, hvor stor mængder nitrogen,
På Fyn bliver der sat 500.000 havørreder ud,
fosfor og organiske stoffer fiskeproduktimens de resterende skal gøre gavn i sjælonen tilfører vandet i dambruget, inden
landske og sønderjyske vandløb.
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.

Fiskemester Linda Bollerup
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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
somDet
direktør
de sidste 15
en
var engennem
ren tilfældighed,
at år
eni småhvarre
af Friluftsrådets
medlemsorganisationer,
smuttede med
op ombord på det gamle
Dansk
Ornitologisk
(DOF).var ude for at
fyrskib,
hvor en Forening
flok lystfiskere
Jan
Ejlsted
er læreruddannet
fange
torsk.
En småhvarre erogenhar
slags fladsenere
uddannelsen
med interfisk fulgt
af meget
beskedenopstørrelse.
I tilfældet
national
ledertræning
i nogle år var
her var
den kun 6,6, og
centimeter.
han medlem
af verdensbestyrelsen
formedarVed en kontakt
til videnskabelig
BirdLife.
bejder på Statens Naturhistoriske Museum,

Ikke registreret
siden 1905

Henrik Carl, blev det hurtigt konstateret, at
der var tale om en småhvarre, og det viste
sig, at en sådan fisk ikke var registreret i
Danmark siden 1905.

Nyt vandløb

skal give mere vand
Håb om bedre liv for fisk og andre dyr i Rønnebækken
Næstved Kommune har fået løst et
problem med at skaffe mere vand i et
naturområde øst for Næstved.
Problemet har været, at naturområdet
er gået tørt om sommeren, mens der har
været rigeligt med vand om vinteren,
og ganske enkelt har kommunen gravet
et nyt vandløb, der skal sørge for mere
balance i fordelingen af vandmængden.
Kommunen har netop åbnet en lille del
af et større naturprojekt på 30 hektar, og
ved åbningen var der straks strøm i vandløbet, da godt 200 liter vand strømmede
ud i det nye vandløb pr. sekund. Vandet
løb fra en lille sø ud i det nye vandløb og
ud i Rønnebækken som har meget lidt
vand om sommeren.

Frem over skal vandet oplagres i en lille
sø og så sendes videre ud og skabe mere
liv og natur i den nye bæk. I forbindelse
med naturområdet, som vil brede sig på
et areal svarende til et halvt hundrede
fodboldbaner, tilplantes et område på
godt 22 hektar med nye træer.
Specialkonsulent Søren Madsen siger til
TV2, at man håber, der kan skabes bedre
forhold for fisk og andre dyr i Rønnebækken, og håber også på at der vil komme
flere havørreder.
Det nye naturområde er planlagt sammen med Naturstyrelsen og hele projektet ventes færdigt i løbet af den kommende sommer.

Et lille hundrede mennesker havde fundet vej til indvielsen af det nye vandløb den 20 januar.
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Ål på 30 kg.
fra Lillebælt

Fisker Sejr Sørensen fik ikke mindre end
et chok, da han før jul kom ud for at røgte
sine bundgarn, der stod ud for Skrillinge
Strand i Lillebælt syd for Middelfart. Garnene stod på bare 2-3 meter vand, og Sejr
og hans fiskemedhjælper kunne straks se,
at der var kommet noget usædvanligt i
bundgarnet. De troede i første omgang,
der var tale om et marsvin eller en sæl,
men de fandt hurtigt ud af, at det var en
ål - om end af en lidt speciel størrelse
- der var gået i Sejrs bundgarn. Fisken
vejede 29,8 kg. og var lidt under 2 meter
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lang. Der var tale om en havål, som nok
er sjælden i Danmark, men vi har da haft
dem på besøg af og til – også i lidt større
eksemplarer. Her ved Middelfart fangede
man i 1936 en havål der vejede 35 kg. og
var næsten tre meter lang. Havålen blev
solgt til den lokale fiskehandler i Strib.
Han skar den i nogenlunde lige store lunser og havde udsolgt i løbet af to timer.
Fisken er mere almindelig i sydvestlige
del af Atlanterhavet. Der går beretninger
om havål på 50-60 kg og op til 6 meter
lang.

Fjordens Venner
kræver erstatning

Mener at gaslageret ved Lille Thorup har skadet fjorden
og kræver nu 20 millioner af energinet.dk
Foreningen Fjordvenner mener at Energinet.DK skylder Hjarbæk Fjord 20 millioner
kroner, som energiselskabet har forvoldt
af skade for på gaslageret i Lille Thorup.
Skaderne skyldes udskylning med vand
fra Hjarbæk Fjord til vedligeholdelse af de
store underjordiske gaslagre.
Foreningen Fjordvenner, som har over
3000 medlemmer, har været imod
gaslagrene fra starten, og de mener nu,
energi selskabet har skadet fjorden for et
beløb på 20 millioner kroner.
- Vi har jo masser af beviser i form af
foto med døde fisk, og alt det, der blev
ødelagt. Det kan der ikke være nogen
diskussion om, siger Sigvald Fihl, der er
formand for foreningen Fjordvenner.
Energiselskabet mener dog ikke, de
har gjort noget som helst ulovligt, men
tidligere – i 2016 da gaslageret benyttede vand fra Limfjorden til udskylning og
til udligning trykket med, fik gaslageret
forbud mod at benytte den praksis.

Sigvald Fihl: - Vi har masser af beviser på,
at fiskebestanden i Hjarbæk Fjord er
ødelagt for 20 millioner kroner.
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FORSIDEFOTO: En ny fiskesæson står for døren, og
forventningerne er store efter de mange flotte indberetninger fra vore vandløb, bl.a. den største laksefangst, der nogensinde er registreret i Skjern Å.
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