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Massiv protest mod
den nye Tange-lov
Miljøminister Ida Auken er kommet ud
i noget af et uvejr, efter at Naturstyrelsen har fremsendt forslag til en ny lov
for Tange-værket – en lov der i næsten
al evighed vil komme til at betyde en
uændret drift af Tange-værket med
en beskeden indvending af el-energi
og en overordentlig stor skade på den
udrydningstruede europæiske ål og den
næsten sagnomspundne Gudenå-laks.
På de kommende sider her i Ferskvandsfiskeri-bladet kan du læse om den stærke
kritik der er kommet til orde i de hørringer, der er fremsendt til Naturstyrelsen
og dermed også til miljøministeren. Både
Danmarks Naturfredningsforening og
Danmarks Sportsfiskerforbund er hårde
i deres protester, men nok så opsigts-

vækkende er det, at tre rekreative fiskeriorganisationer har fundet sammen i et
protestbrev til ministeren, hvor man bl.a.
skriver at den nye lov vil få Danmark til at
fremstå som et naturødelæggende land.
En vedtagelse af udkastet til en ny Tange-lov vil betyde en fastholdelse af den
største menneskeskabte vandløbshindring i Danmark, hedder det bl.a. i brevet
til miljøminister Ida Auken.
På de kommende sider i bladet kan du
læse udførligt om bl.a. de tre foreningers
fælles protest, men der er også andre interessante kommentarer, bl.a. fra Viborg
Kommunes borgmester, som fastslår, at
kommunen ingen penge har til etablering af et omløbstryg ved Tange Sø. red.

Indholdsfortegnelse
Massiv protest mod ny Tange-lov............................................................2
Etisk Råd er imod Put&Take...................................................................3
Tangeværket kan fortsætte................................................................4-9
Tangeværket forsyner 3000 husstande........................................... 10-12
Genskab Gudenåens naturlige løb.................................................... 13-14
Ingen penge til stryg fra Viborg Kommune............................................. 15
En fiskesø kan også være en naturpark............................................ 16-20
God bestand af vilde ørreder i Ribe Å.............................................. 21-24
Danmarks største økologisk avlsdambrug......................................... 25-26
”Håndbog” til bedre sø-fiskeri...............................................................27
KORT NYT..................................................................................... 28-31

2

Ferskvandsfiskeribladet · 5 · 2013

Dyreetisk Råd er imod
visse typer af lystfiskeri
Er bl.a. kritisk over for Put & Take fiskeri og Catch & Release
Dyreetisk Råd har netop fremsat udtalelser i forbindelse med lystfiskeri, og
rådet er kritisk overfor Put & Take fiskeri
og Catch & Release fiskeri. Rådet mener
desuden at fisk som levende agn bør forbydes, og at fisk der fanges og skal med
hjem, skal aflives, så snart de er fanget.
Rådet fremsætter endvidere en række

anbefalinger til at mindske belastningen
af fisk ved lystfiskeri.
Det Dyreetiske Råd mener som udgangspunkt, at lystfiskeri skal betragtes
som andre former for brug af dyr. Rådet
lægger desuden vægt på, at lystfiskeri
skal være bæredygtigt og skånsomt, og at
fiskene skal fanges for at blive spist.
Med hensyn til Put & Take finder Det
Dyreetiske Råd problematisk at opdrætte
fisk alene med det formål at tilgodese en
hobby. Udsætningen indgår ikke som led
i naturpleje og fiskene skal gennemgå en
ekstra belastning i forhold til almindeligt
opdræt i form af transport, udsætning
og indfangning, inden de alligevel dør.
Rådet ønsker et totalt forbud mod brug
af levende fisk som agn.
Det Dyreetiske Råds udtalelser om
lystfiskeri vil komme på dagsordenen til
det såkaldte §7-møde den 20. november,
og vi har meget mere i næste udgave af
Ferskvandsfiskeribladet om
rådets konklusioner, der uden tvivl vil
skabe stor debat i den kommende tid.

Er Put & Take uetisk?
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Tangeværket kan
fortsætte sin drift
Ferskvandsfiskeriforeningen og fritidsfiskerorganisationer tager
stærk afstand fra Naturstyrelsens forslag til ophævelse af loven
fra 1918
Det lyder ellers så flot: Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa, jf. lov nr.
184 af 20. marts 1918 ophæves.
Efter forslaget træder den nye lov i kraft
den 8. januar 2014, men i § 2 til forslaget hedder det så:

Den i medfør af Tangeloven meddelte
koncession gælder, indtil der er truffet
afgørelse vedrørende meddelelse af de
fornødne tilladelser efter den almindelige lovgivning, forudsat at Gudenaacentralen A.m.b.a. har søgt om de

Tangeværket – den største menneskeskabte spærring af et dansk vandløb.
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fornødne tilladelser inden maj 2014.
Dette betyder i virkeligheden, at afgørelsen om Tangeværkets fremtid er
udsat på ubestemt tid, og forslaget til
lov om ophævelse af lov om udnyttelse
af vandkraften i Gudenaa har skabt
stor utilfredshed blandt de mange, som
havde forventet en klar afgørelse om at
stoppe Tangeværkets drift.
Miljøministeriet er da ellers også klar nok
i sin begrundelse, hvor det bl.a. hedder:
Det er Miljøministeriets opfattelse, at
der i dag ikke længere er forhold, der taler
for fortsat at regulere værkets drift ved
en særlig koncessionslov, og det foreslås
derfor at koncessionsloven ophæves.

I det videre udkast kommer så skandalen. Det hedder nemlig sådan:
Ophævelse af koncessionen vil indebære,
at Tangeværkets drift – på samme måde
som andre elforsyningsselskaber – skal
hvile på den almindelige lovgivning. Det
er Miljøministeriets vurdering, at værket
vil kunne fortsætte driften efter koncessionens ophør i medfør af de regler, der
vil gælde herfor, således at ophævelsen af
koncessionen ikke i sig selv vil have nogen
praktisk betydning for værkets fremtid.
Der tages ikke med lovforslaget stilling
til andre forhold i relation til værkets
drift eller forvaltningen af området omkring værket.

Der må ikke fotograferes døde ål ved Tangeværket, men dette foto er fra et tilsvarende svensk vandkraftværk.
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Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark,
Dansk Amatørfiskerforening og Dansk Fritidsfiskerforbund ser med stor forundring
på det forslag ministeren har fremlagt til
ophævelse af Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa(Tangeloven)
Det fremsatte lovforslag forringer
kraftigt mulighederne for en løsning af
passageproblemerne ved Tangeværket og
Tange Sø, idet de igen bliver udskudt og
denne gang på ubestemt tid. Det er dybt
utilfredsstillende, da det har den konsekvens, at der ikke kommer en indsats,
hvor der kan genskabes blandt andet
selvreproducerende ørred- og laksebe-

Niels Barslund

Medfører næsten
total dødelighed
for den europæiske ål

Ud over et høringssvar til Miljøministeriet og Naturstyrelsen har Ferskvandsfiskeriforeningen og landets to store
fritidsfiskerorganisationer skrevet et
brev til miljøminister Ida Auken, hvori
der ikke mindst gøres opmærksom på
konsekvenser for ørred- og laksebestande
i Gudenåen, ligesom det kan komme til
at medføre en næsten total dødelighed
for den rødlistede og udrydningstruede
europæiske ål.
I brevet til miljøminister Ida Auken står
der følgende:
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Arne Rusbjerg

stande i Gudenåen, ligesom Tangeværket
og Tange Sø fortsat vil medføre en næsten total dødelighed for den rødlistede
og udrydningstruede europæiske ål.
Vi finder heller ikke, at der med fremsættelse af forslaget, er en sikring af,
at de betingelser der bliver gældende i
koncessionen vedrørende faunapassagen,
fiskepleje og vandføring med videre, som
minimum bliver videreført. Ej heller at
der sker en forbedring af forholdene til
gavn for naturen – tvært imod.
Vi ser det som en forudsætning, hvis
loven gennemføres, at Danmarks forpligtigelse over for EU‘s vandrammedirektiv
opfyldes umiddelbart. Alt andet vil få
Danmark til at fremstå som et naturødelæggende land.
Det er samtidig vores opfattelse at
elproduktionen er alt for lille på Tangeværket til at man kan arbejde efter
elforsyningsloven.
Vi finder at en vedtagelse af loven vil
betyde en fastholdelse af den største
menneskeskabte vandløbshindring i
Danmark til skade for fiskebestandes
overlevelse, herunder i stor grad den
udrydningstruede ål og den unikke
laksebestand, der tidligere fandtes i åen
i stort tal.
Væsentlige dele af lovens baggrundsmateriale bygger på partsindlæg og ikke
på statslige eller uafhængige undersøgelser. Ikke mindst er undersøgelsen om
fisketrappens funktionsduelighed videnskabeligt blevet tilbagevist. Gudenåcentralens interesse er alene deres egne og ikke
til gavn for naturen. FFD er forundret over,

Vagn Gram

at ministeriet anvender denne type af materiale til at retfærdiggøre et lovforslag.
Vi finder at den lokale styring af forholdene i forbindelse med redegørelser, godkendelser og tilsyn med videre som bliver
kensekvensen af en eventuel vedtagelse,
ikke kan udføres på en ressourcemæssig
forsvarlig måde. Såfremt en statsovertagelse vurderes som den bedste løsning
skal den anvendes.
Det er Ferskvandsfiskeriforeningen for
Danmark, Dansk Amatørfiskerforening
og Dansk Fritidsfiskerforbunds opfattelse af Folketinget efter 90 år med spærring må give vandet i Gudenåen tilbage
til naturen, så der igen kommer en fri å
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uden om den nuværende spærring ved
Tange. Danmark fortjener at landets største vandløb har et frit og uhindret forløb.
Der findes konkrete forslag til hvordan
man kan løse dette. Miljøministeren bør
gå i spidsen for dette arbejde.
På vegne af
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Formand Niels Barslund
Dansk Amatørfiskerforening
Koordinator Vagn Gram
Dansk Fritidsfiskerforbund
Formand Arne Rusbjerg

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

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

Al henvendelse vedr. annoncer rettes til:
Niels Lauritsen
Silkeborg Bogtryk,
Postbox 305
VANDSFISKERIBLADET
8600 Silkeborg,
Tlf. 4698 1592
e-mail: nl@sb-s.dk
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Danmark fremstår
som et naturødelæggende land
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark er en af de høringsberettigede
foreninger.
Vi gengiver nedenfor ordret det høringssvar, der er afgivet i forbindelse med
Miljøministeriets forslag til Lov om ophævelse af Lov om Udnyttelse af Vandkraften i Gudenaa:
Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Haraldsgade 53
2100 København Ø
Ålborg den 1. september 2013
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
(FFD) ser med stor forundring på det
forslag der er fremlagt til ophævelse af Lov
om Udnyttelse af vandkraften i Gudenaa(Tangeloven)
Det fremsatte forslag forringer kraftigt
mulighederne for en løsning af passageproblemerne ved Tangeværket og Tange
Sø, idet de igen bliver udskudt og denne
gang på ubestemt tid.
Det er dybt utilfredsstillende, da det
har den konsekvens, at der ikke kommer en indsats, hvor der kan genskabes
blandt andet selvproducerende ørred- og
laksebestande i Gudenåen, ligesom Tangeværket og Tange Sø fortsat vil medføre
Stiftet 1902
næsten total dødelighed
for den rødlistede og udrydningstruede ål.

FFD finder heller ikke, at der med
fremsættelse af forslaget, er en sikring
af, at de betingelser der er gældende i
koncessionen vedrørende faunapassage,
fiskepleje og vandføring med videre, som
minimum bliver videreført. Ej heller at
der sker forbedringer af forholdene til
gavn for naturen – tvært imod.
FFD ser det som en forudsætning, hvis
loven gennemføres, at Danmarks forpligtigelser over for EU‘s vandrammedirektiv
opfyldes umiddelbart. Alt andet vil få
Danmark til at fremstå som et naturødelæggende land.
Det er samtidig FFDs opfattelse, at
elproduktionen er alt for lille på Tangeværket til at man kan arbejde efter
elforsyningsloven.
FFD finder at en vedtagelse af loven
vil betyde en fastholdelse af den største
menneskeskabte vandløbshindring i Danmark, til skade for fiskebestandens overlevelse, herunder i høj grad den udrydningstruede ål og den unikke laksebestand,
der tidligere fandtes i åen i stort tal.
Væsentlige dele af lovens baggrundsmateriale bygger på partsindlæg og ikke
på statslige eller uafhængige undersøgelser. Ikke mindst er undersøgelse om fisketrappens funktionsduelighed videnskabeligt blevet tilbagevist. Gudenåcentralens
interesse er alene deres egne og ikke til
gavn for naturen. FFD er forundret over
at der anvendes denne type af materiale
til at retfærdiggøre et lovforslag.
FFD finder at den lokale styring af
forholdene i forbindelser med redegørelser, godkendelser og tilsyn med videre,

som bliver konsekvensen af en eventuel
vedtagelse, ikke kan udføres på en ressourcemæssig forsvarlig måde. Såfremt
en statsovertagelse vurderes som den
bedste løsning, skal den anvendes.
Det er Ferskvandsforeningens opfattelse at det fremsatte forslag er fremsat
for at Folketinget kan blive fri for at tage
stilling til de skader som Tangeloven har
påført naturen i og omkring Gudenåen.
FFD har den opfattelse, at Folketinget efter 90 år med spærringer må give vandet
i Gudenåen tilbage til naturen, så der igen
kommer en fri å uden om den nuværende
spærring ved Tange. Danmark fortjener
at landets største vandløb har et frit og
uhindret forløb. Der findes konkrete forslag til hvordan man kan løse dette.
På vegne af
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Organisationssekretær
Hilmar Jensen
Nibevej 101, Drastrup
9200 Ålborg SV

REPARATION AF DAMBRUG
Udførelse af nye kummeanlæg
Indhent uforbindende tilbud.

Holstebrovej 79, Hee, 6950 Ringkøbing
Tlf. 9733 5360 / 9732 1274 Fax: 9733 5560
info@hee-entreprise.dk www.hee-entreprise.dk
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Tangeværket forsyner
i dag 3000 husstande
Der er udarbejdet flere planer for omløbsstryg ved Tangeværket
Tangeværket er et af 20 vandkraftværker, som blev opført i tiåret omkring 1.
verdenskrig. Tangeværket blev bygget i
perioden 1918-21. Det skete i medfør en
lov af 20. marts 1918, hvorefter andelshaverne fik koncession til at udnytte
vandkraften i Gudenåen ved etablering
af et elektricitetsværk. Koncessionen
blev meddelt for en periode på 80 år fra
8. januar 1921. Oprindelig blev koncessionen meddelt i 1918 og er blevet forlænget tre gange, således at koncessionen
udløber den 8. januar i 2014.

Det ny opførte Tangeværk som det så ud i 192l.
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Miljøministeriet mener ikke, at der i dag
er forhold, der taler for fortsat at regulere
værkets drift ved en særlig koncessionslov, og det foreslås derfor, at koncessionsloven ophæves.
Tangeværket ejes af Gudenåcentralen
A.m.b.a., som i dag har følgende andelshavere: Energiselskabet NRGi, EnergiMidt,
Galten Elværk, og Energi Viborg. Værket
producerer ca. 12.000 MWh om året,
svarende til forsyning af ca. 3000 husstande, hvilket svarer til produktionen fra
2-3 moderne vindmøller, oplyser Natursty-

Energimuseet fortæller mange spændende ting: I 1921 dækkede Tangeværket en fjerdedel af hele
Jyllands el-forbrug, i dag er det kun 0,5 promille af landets samlede forbrug.

relsen, som også fortæller, at der knytter
sig betydelige kulturhistoriske interesser
til det samlede anlæg ved Tangeværket
og dets omgivelser, herunder Danmarks
største kunstigt skabte sø, der udgør et
sammenhængende kulturmiljø med hoveddæmningen med frisluse, de to sekundære dæmninger, indløbskanalen mellem
Tange Sø og værket, selve kraftværket med
transformatortårne og funktionærboliger.
Anlægget står stort set uændret siden
opførelsen i 1918-21 og udgør derved et
vigtigt industrimiljø fra begyndelsen af
1900-tallet.
I tilknytning til Tangeværket ligger
Energimuseet, som er et landsdækkende

museum for energiens fysik, teknologi
og kulturhistorier. En af museets opgaver
er at dokumentere og formidle kulturmiljøet omkring Tangeværket, og selve
elproduktionen på værket er inddraget i
museets formidling.

Planer om omløbsstryg

Miljøministeriet igangsatte i 2000 et udredningsarbejde, der skulle belyse konsekvenserne af forskellige løsningsmodeller
for en fremtidig faunapassage ved Tange
Sø under den udtrykkelige forudsætning,
at Tange Sø skulle bevares.
Resultaterne af dette blev i 2002 sammenfattet i den såkaldte Tangerapport,
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hvor der er undersøgt otte forskellige
modeller for faunapassager og et forslag
til restaurering af Gudenåen nedenfor
Tangeværket. Alle modeller skaber passage forbi Tangeværket, og modellerne
med langt omløb indeholder desuden en
passage forbi Tange Sø.
I brevet til miljøminister ida Auken
peger de tre foreninger, Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk
Amatørfiskerforening og Dansk Fritidsfiskerforbund netop på, at der findes
konkrete forslag til hvordan man kan løse
problemet med at give Gudenåen tilbage
til naturen.

Der findes konkrete forslag til, hvordan
man kan løse dette. Miljøministeren bør
gå i spidsen for dette arbejde, hedder det
i brevet til ministeren.

KlassisK eller hip?

KlassisK eller avanceret?
Vi

Eller måske et magisk miks, der får virksomhedens unikke kvaliteter frem i rampelyset?
Uanset, hvor du står, kan Skabertrang | Silkeborg Bogtryk styrke din virksomheds
byder på langt
endVi de
fleste!
Hermed
finder
du alle relevante
position mere
på markedet.
arbejder
scenevant
alle klassiske
og er langt
fremme i skoen
kreative og markedsføringsdiscipliner
faglige kompetencer
i samme
hus. Repertoiret
i forhold til den nye digitale verden.

spænder vidt fra idéudvikling til rentegning og fra
Vi byder på langt mere end de fleste! Hos os finder du alle
kommunikations
rådgivning til tryk og webløsninger
relevante kreative og faglige kompetencer. Repertoiret spænder vidt
underogsamme
tag.
fra idéudvikling-tilalt
rentegning
fra kommunikationsrådgivning
til tryk og webløsninger – alt under samme tag.
Tag os
på ordet
giv os en
Tag os på
ordet
ogog kast
osudfordring.
en udfordring.

GRAFISK PRODUKTION | BUREAU | ONLINE
stagehøjvej 27 T: 86 82 16 55telefon:
www.sb-s.dk
telefon: 86 82 16 55 | www.silkeborg-bogtryk.dk
70 20 02 28 | www.skabertrang.dk
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Danmarks Naturfredningsforening:

Genskab Gudenåens
naturlige løb

Foreslår en 2-årig forlængelse af koncessionen og derefter at staten
tager sit ansvar
Danmarks Naturfredningsforening er
også hård i sin kritik af miljøministerens forslag til ophævelse af loven om
Tangeværket, så værket uden problemer
kan fortsætte sin nuværende el-produktion og dermed fremstå som den store
spærring af Gudenåen.
I naturfredningsforeningens høringssvar til Naturstyrelsen gentager man
foreningens anbefaling til miljøministeren i april 2007, hvor det bl.a.
hedder:
”Et enigt forretningsudvalg i Danmarks
Naturfredningsforening har i dag i Herning -efter en lang og grundig proces
– besluttet at anbefale miljøministeren
at genskabe Gudenåens naturlig løb
mellem Kongensbro og Bjerringbro.
Forretningsudvalget mener, at Gudenåen
skal føres tilbage til sit naturlige leje, så
åens dyre- og planteliv igen får gode forhold. Dermed genskabes en unik og smuk
ådal med et stærkt strømmende vandløb
omgivet af enge og anden rig natur. Derved kan el-produktionen på Tangeværket
ikke opretholdes, men kulturmiljøet kan
bevares.

Gudenåen er Danmarks længste vandløb og et nationalt klenodie af enestående værdi. Genskabelsen af Gudenåens
naturlige forløb er et vigtigt led i gennemførelsen af visioner for fremtidens
natur i Danmark. Forretningsudvalget
anbefaler, at lokalbefolkningen inddrages
i hvordan de ca. 500 ha ådal, som frilægges, skal anvendes”.
I høringssvaret peger Danmarks Naturfredningsforening på, at staten med
sit forslag til den nye lov, løber fra sit
ansvar.
Hidtil har myndighedsansvaret for Tangeværket ligget i staten som følge af den
særlige koncessionslov. Med lovforslaget
løftes ansvaret væk fra staten – konkret
Miljøministeriet –og overgår til Viborg
Kommune. Undtaget herfra er beslutningen efter miljøloven om, hvorvidt Tange
Sø skal fortsætte som stærkt modificeret
vandløb eller genoprettes som naturligt
vandløb.
Konkret betyder det, at staten i en
kommende vandplan kan nøjes med at
kræve passageproblemerne ved Tangeværket løst i overensstemmelse med
vandrammedirektivet uden at pege på
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nogen konkret løsningsmodel. Hermed
bliver problemets løsning med tilhørende
økonomiske konsekvenser overladt til
Viborg Kommune.
DN finder det overordnet helt uacceptabelt, at staten således med eet slag
overlader hele beslutnings- og betalingsbyrden vedrørende Tange Sø til een
kommune.
Det bør klart være en statslig forpligtelse og prioritet at genskabe kontinuiteten i landets længste flodsystem.
Danmarks Naturfredningsforening
foreslår derfor:
- at forslaget tages af bordet og afløses
af en mindre forlængelse på f.eks. 2 år,

i hvilke staten tager sit ansvar på sig
for løsning af passageproblemerne ved
Tangeværket og Tange Sø og træffer beslutning om en løsningsmodel, som kan
indgå i 2. generation vandplaner.
- at staten således gennem en mindre
forlængelse af koncessionen både sikre
en fortsat forkøbsret til anlæggene og at
det fortsat er Folketinget, som træffer
både den endelige beslutning og løsningsmodel og finansiering af den.
- Alternativt at staten ophæver koncessionen ved lov og udnytter sin forkøbsret
her og nu og fastholder beslutningen om
og finansiering af passageløsning hos
staten.

Tange Sø – i dag et stort naturområde. Tidligere lå her 6 gårde og 20 huse.
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Ingen penge fra Viborg til
omløbsstryg ved Tange Sø
Gudenåcentralen hilser den nye lov meget velkommen
Gudenåcentralens formand, Bent Kornbek, hilser Naturstyrelsens forslag til ny
lov for Tangeværket særdeles velkommen.
I et notat til sin bestyrelse skriver han
bl.a.
”Vi kan fortsat producere ren, vedvarende energi. Samtidig kan vi bevare
udviklingen i området og Energimuseet,
ligesom et stykke dansk kulturhistorie
fortsat er en del af Gudenåens fremtid.
Endvidere vil lokalbefolkningens mulighed for at benytte Tange Sø og naturen
til rekreative fritidsinteresser fortsat
kunne udnyttes, skriver han.
Der er fra Naturstyrelsens side gjort
flere forgæves forsøg på at skaffe penge
til et omløbsstryg ved Tange Sø, så skal
det lykkedes, bliver det efter den nye
lov, Viborg Kommune, der kommer til at
betale.
Borgmester Søren Pape Poulsen(K)
siger at bare et lille omstryg vil komme til
at koste 70-80 millioner kroner, plus 30
millioner til nødvendige fosforbekæmpelser og et ukendt beløb til lodsejererstatninger. Disse penge har Viborg Kommune
ikke, og jeg har personligt den holdning,
at den slags anlægsarbejder aldrig kan
blive en kommunal opgave, og så er jeg

Bent Kornbek: - Vi kan bevare udviklingen i
området!!

også udmærket tilfreds med den løsning,
der nu er foreslået, siger borgmesteren i
Viborg Kommune.

Ferskvandsfiskeribladet · 5 · 2013
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En fiskesø kan også
være en naturpark
Enghave Fiskesøer ved Brørup er en alsidig oplevelse med både ørred
og kænguruer
Enghave Fiskesøer, der er beliggende i
Vejen Kommune i nærheden af Brørup
stort set midtvejs mellem Kolding og
Esbjerg, er helt sikkert noget for sig. Det
er nemlig ikke en helt almindelig fiskesø,
og det er heller ikke en helt almindelig
historie, der ligger bag dens tilblivelse
og i nogen grad også for dens fremtid.

Enghave Fiskesøer er en af de tre, der på
”Fiskens Dag” den 14. september var bemandet med en ”ekspert” fra Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark for at
give gode råd og besvare spørgsmål fra
besøgende fiskeinteresserede, men det
skal da ikke være nogen hemmelighed, at
”vores mand” ikke havde nogen travl dag

Man kan godt forvente at få et par interesserede æsler som tilskuere.
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ved fiskesøerne, mens der var livlig aktivitet på fodboldgolf-banen, som åbenbart
er en sportsgren der griber godt om sig,
fordi det er noget alle kan være med til –
stort set også uanset alder og køn.
Der var også ganske pænt besøg i dyreog naturparken, men det var altså ikke
lige ”Fiskens dag”, selvom man tydeligt
kunne iagttage de viltre ørreder springe i
den ene af de store søer.
Ejeren af det 70.000 kvadratmeter
store naturområde, Niels Christensen, er
tidligere landmand, men da han sammen med sin kone i 2004 forpagtede og
senere blev ejer af naturpark og fiskesøer,
var planerne store, og der var da også
store muligheder i projektet.
Der var dog ikke dengang taget højde
for, at der skulle komme en økonomisk
krise, så det blev en stor opgave, de havde
kastet sig ud i – og der måtte også tages
arbejde udenfor deres egen virksomhed.
Det skulle senere vise sig, at naturparken var det bedste kort, men fiskesøerne
kom da også godt med og i 2007 havde
man et rigtig godt år, da der nu også var
kommet grillbar til.
Drømmen var at kunne etablere et
større naturområde, hvor der skulle være
muligheder for at opleve både mange
aktiviteter, men også at slappe af med ro
og fordybelse og nær vær med dyr – og
så altså også at tilgodese den store fritidsinteresse med selv at fange sin fisk.
Og man ville gerne udbygge det
yderligere, så en del af oplevelsen kunne
blive, at spise sin fangede fisk her og nu.
Derfor har man opstillet grillen, der kan

benyttes kvit og frit, så man altså i de
hyggelige naturomgivelser kan tilberede
et lækkert fiskemåltid til hele familien.
Niels Christensen fortæller, at det nok
først og fremmest er danske besøgende,
der kommer til fiskesøerne. Man havde nok
regnet med, at der måske ville være en del
tyske turister fra sommerhusområderne
ude vest fra, men sådan er det bare ikke.

Niels Christensen: - Ærligheden er desværre ikke
blevet større gennem de seneste år.

Ferskvandsfiskeribladet · 5 · 2013
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Kamelen slapper af, mens du fanger din fisk.

- Vel har vi da en del tyske fiskere, men
det er ejendommeligt nok mere gæster
fra Norge og Sverige, der kommer her, og
det er vældig flinke og behagelige gæster,
som sætter stor pris på naturomgivelserne.
Vi satser mest på børnefamilier, og det
hænger naturligvis sammen med vores
dyrpark, hvor der er mange aktiviteter for
børn sammen med dyrene. Vi har f.eks.
også ponykørsel og -ridning, børnene kan
komme til at klappe en kamel, og de kan
komme meget tæt på bl.a. æsler, hjorte
og strudse.
- Det er vel en god kombination med
både fiskesøer og en stor naturpark?
- Der er naturligvis mange fordele ved
den kombination, men det er et stort
spænd af aktiviteter, vi skal involveres i,
og det betyder også, at vi skal hente ca. 10
pct. af indtjeningen ved arbejde udenfor.
- Det er vel også et stort arbejde med
de mange dyr, der hører til i naturparken?

Alle former for transport af fiskeaffald
s

Bjarne Fisketransport
Dalsvinget 8 · 7200 Grindsted · Tlf 75 32 37 11 eller 40 94 90 66
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Så blev der bid!

- Ja, men der er meget arbejde, og det
har jeg heldigvis med mig fra min tid
som landmand.
Dyrene skal passes, der er meget græs
at slå, og selvom det er en naturpark, skal
den også passes og plejes, og der skal
også bruges tid til nye tiltag, og så er der
altså også fiskesøerne, hvor det desværre
er blevet mere vigtigt med at kontrollerer. Ærligheden er desværre ikke blevet
større gennem de senere år, og der er
nogle som ikke kan leve op til den frihed
der ligger i, at der er tale om selvbetjening, således at de altså selv skal tjekke
ind og betale for et bestemt antal timer.
Det sker desværre ved kontrol, at nogle
af de besøgende slet ikke har indløst
fiskekort, og mens det tidligere stort set
kun var noget vi observerede hos enkelte

udlændinge, så er det efterhånden desværre også en tendens, der har bredt sig
blandt danskere.
Det er en trist udvikling, når man
gerne vil give folk en interessant oplevelse, og de så alligevel prøver på at
snyde os. Det er en udvikling, vi kender
alt for godt hos så at sige alle vore medlemmer i ”Danske Fiskesøer”, siger Niels
Christensen.
På det seneste er Enghave Fiskesøer
blevet ramt af lidt af en tragedie, idet det
har været nødvendigt helt at stoppe med
udsætninger og dermed også fiskeri i den
ene sø. Det viste sig nemlig at søens vand
var helt nede på en PH-værdi på bare 1,
mens det normale er 7. Det har så betydet, at de udsatte fisk ikke kunne leve i
vandet, selv de mere hårdføre græskar-
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per gik til, så nu fiskes der slet ikke i den
største af søerne.
- Det er ret mystisk, fordi søens bund
består af ler, mens lave PH-tal først og
fremmest opstår i gamle tørvemoser,
men nu sættes der en undersøgelse og
en behandling i gang, så begge søer igen
kan blive benyttet, siger Niels Christensen, som i øvrigt har nogle nye spændende planer for hele området.
Ellers er søerne kendt for stor fiskerigdom måske lidt for stor, og der er talrige
eksempler på, at de udsatte fisk næsten
bliver ”hevet” op af søerne. To tyskere
kunne således indenfor 16 timer trække

14 fisk på tilsammen hen ved 25 kg. op af
søerne. De havde naturligvis køleudstyr
med, så de kunne få fiskene friskfangede
og ny slagtede med hjem.
Vi får vores udsætningsfisk fra et
opdræt i Holsted, og her er man kendt for
sunde og gode fisk, fastslår Niels Christensen.

Inden for området er opført grillbar, så man ude eller inde kan nyde mad og kaffe, men man kan også
selv medbringe sin madkurv.
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Naturforbedringer
frem for udsætning
Den vilde ørredbestand i Ribe Å har nydt godt af restaureringer
med bl.a. udlægning af gydegrus
De vilde ørreder i Ribe Å og dens 84
mindre tilløb har virkelig nydt godt af
de betydelige restaureringer, som blev
gennemført i 2012.
En ny undersøgelse fra DTU Aqua viser
nemlig, at de naturforbedrende tiltag

som er gennemført i hele vandsystemet
har båret frugt, fortæller DTU Aqua i sit
Nyhedsbrev.
Det har betydet, at der i 2012 var dobbelt
så meget ørredyngel fra gydning som
for ti år siden.

Ribe Å har 84 mindre tilløb, som alle har nydt godt af naturforbedringer.
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Forbedrede passageforhold ved vejunderføringer har givet gode resultater

I 2012 blev de lokale lystfiskere omkring
Ribe Å enige om en plan, der skulle
øge den naturlige ørredbestand. Man
stoppede de mangeårige udsætninger af
ørreder samtidig med, at man gik i gang
med at restaurere en stor del af de 84
mindre tilløb i Ribe Å-systemet.
En ny undersøgelse af DTU Aqua
af ørredbestanden i Ribe Å viser, at
anstrengelserne har båret frugt, for
selv om man stoppede udsætningerne,
producerer hele vandsystemet nu mere
end dobbelt så mange ørredyngel som
tidligere.
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Fiskepleje.dk fortæller, at Samarbejdsudvalget for Ribe Å-systemet valgte at
bruge penge på gydegrus og skjulesten
i stedet for at købe fisk til udsætning.
I perioden 2002-2008 blev der udlagt
mere end 3,500 kubikmeter gydegrus og
skjulesten samt fjernet 25-30 styrt og
spærringer i forbindelse med vejoverkørsler.
Ud over dette udlagde Naturstyrelsen
omkring 10.000 tons gydegrus og større
sten på 12 stryg i tilløbet Hjortvad Å, ligesom kommunen også aktivt har deltaget
i projektet.

Planen byggede fra starten på en god
dialog med den lokale Sønderjysk Landboforening og de mere end hundrede
lodsejere, som har været velvillige over
for, at der er udlagt gydegrus og etableret gode opvækstområder i vandløbene.
DTU Aquas undersøgelse i 2013 viser,
at alle ørreder i Ribe Å er afkom af åens
egen naturlige ørredstamme.
Ribe Å er det sjette største vandløb i
Danmark og derfor har undersøgelsen
omfattet 232 lokaliteter fordelt rundt om
i hele vandsystemet. Når man har et så
stort vandløb, der producerer mange fisk,
så er potentialet for både bestandene og
det tilhørende fiskeri stort, og det skaber
på flere områder værdi for lokalområdet,
skriver Fiskepleje.dk.
Andre fiskearter og den øvrige natur
har også haft gavn af de skabte forbedringer, hvilket bl.a. har betydet, at der lige
nu bliver produceret så mange lakseyngel
i Hjortvad Å-grenen, at udsætningen af
laks nu er ophørt.

Kan blive et af de
bedste ørredvand

Den nye plan for fiskepleje i Ribe Å fra
DTU Aqua beskriver de forhold, som kommunerne stadig skal arbejde med, hvis
man vil gøre bestanden af ørred endnu
større.
En af de væsentlige udfordringer er
passagerforholdene i Ribe Å-systemet.
For at opnå en så stor naturlig selvproducerende fiskebestand som muligt er det
nødvendigt at give vandrefiskene fri op-og
nedstrøms passage i vandløbene, da opstemninger hindre fri passage. Derfor anbefaler planen, at man frilægger rørlagte
strækninger og dermed skaber fri passage
for ørreder, så de igen har fri adgang til
egnede gydeområder. Dårlige passageforhold ved vejunderføringer kan udbedres
ved udlægning af sten-og gydemateriale.
DTU Aqua peger i sin artikel også på
spørgsmålet om grødeskæring.
Grødeskæring bruges for at forbedre
vandløbenes naturlige evne til at bortlede
vand fra arealer omkring vandløbene,

elemeNter, så er du sikker

erer og moNterer betoNelemeNter
le damme, kaNaler, reNseaNlæg m.v.

Sikre gangbjælker
enter er Støbt i flydebeton
dardelementer - elementer på “mål”
urtig montering - til Selvbyggere, medbyggere
e i Samarbejde med din entreprenør

NYHED

· Brugsmodelbeskyttede
dambrugskegler i beton.
· Montage i én
arbejdsgang.
· Sikker gulvforbindelse.
· Hurtigt videre

Give elementer,
så er du sikker!
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men grødeskæringen påvirker planter,
smådyr, fisk og de fysiske forhold negativt.
I det omfang, at grødeskæring er nødvendig, bør den udføres som ”miljøvenlig
grødeskæring”, hvor man efterlader planter og variation i vandløbene og dermed
søger at mindske de negative påvirkninger, skriver fiskepleje.dk., og der sluttes
med denne optimistiske vurdering:
På trods af at Ribe Å løber gennem hedesletteområder med store forekomster
af sand, som kan true gydeområderne, så
har ørredbestanden alligevel kunnet klare
sig selv. Det giver håb for, at man kan
skabe tilsvarende forbedringer i stort set
alle andre danske vandløb.

Her slutter Ribe Å i smukke omgivelser ved Kammerslusen.
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Hallesø Dambrug
er blevet økologisk
Samtidig er dambruget ved Nr. Snede Danmarks p.t. største økologisk
avlsdambrug
Fødevarestyrelsen har godkendt Hallesø Dambrug ved Nr. Snede til produktion af økologiske øjenæg, yngel
og sættefisk med henblik på salg til
videreproduktion på økologiske produktionsdambrug i ind-og udland.

Hallesø Dambrug blev anlagt på kanten
af Hallesø i Midtjylland af nu afdøde
Karl Trærup allerede i 1950- erne, og
den 4. juli i år lød så startskuddet til en
ny æra som økologisk produktionsdambrug.

Hallesø Dambrug

Ferskvandsfiskeribladet · 1 · 2013
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Ejeren hedder nu Ove Ahlgreen, der
også er medejer af eksportfirmaet
Troutex, der eksportere øjenæg til mange
dambrug ude i verden – og naturligvis
også til danske dambrug, og Ove Ahlgreen, der også er indehaver af Midtjysk
Aqua i Hovborg, glæder sig til at kunne
levere økologisk avlsmateriale til det stadig stigende antal økologisk dambrug.
Hallesø Dambrug er samtidig med omlægningen til økologisk avlsdambrug tillige
p.t. Danmarks største avlsdambrug med et
tilladt årligt foderforbrug på 46 tons.
Dambruget er dermed nr. 9 i rækken af
danske økologiske ferskvandsdambrug.
Dansk Akvakulturs nyhedsbrev skriver,
at der med Hallesø Dambrugs omlægningen til økologi er taget endnu et stort
skridt mod sikring af tilstrækkelige mængder af økologisk yngel og sættefisk til de
danske økologiske ferskvandsdambrug.
Samtidig sikre omlægningen, at
firmaet Troutex vil være leveringsdygtig
i økologiske øjenæg, yngel og sættefisk –
året rundt.

Ove Ahlgreen

Alt træarbejde udføres i fineste kvalitet
Tuder, riste, skodder og ristepinde. Landbrugshaller - Vinduer træ og plast.

Føvling Træbyg
v/ Erling H. Viuf

Tlf. 7539 8089 - 4017 5289
Kløvermarken 3, 6683 Føvling
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Håndbog til bedre
fiskeri i vore søer
Kommuner og lokale lystfiskere skaffer sig hurtigt vigtig viden

DTU Aqua har gjort det lettere at være
kommunal embedsmand eller lokal
lystfisker, idet man har gjort den nyeste
viden om miljø og fisk i danske søer let
tilgængelige for alle via online.
Lystfiskerforeninger eller kommuner,
som gerne vil have flere store gedder eller
måske mange aborrer i en sø har nemlig
fået et nyt digitalt redskab til at forbedre
fiskeriet, skriver DTU Aqua for Akvatiske
Ressourcer.
”Søhåndbogen”, som har været vores
arbejdstitel, er handlingsorienteret og
giver mange svar på de konkrete spørgsmål, som lystfiskere og kommuner ofte
stiller os, siger fiskeplejekonsulent og
medforfatter Finn Sivebæk, DTU Aqua.
Som fiskeplejekonsulent ved DTU Aqua
er Finn Sivebæk og kollegaen Jan Nielsen
dagligt i kontakt med lystfiskerforeninger,
lodsejere og kommuner som ønsker viden
og rådgivning om fiskepleje, miljøforhold
og mulige tiltag for at forbedre fiskeriet.
Mange af disse oplysninger kan nu fås
på online-rådgivning om søer og fiskepleje, særlige regler m.v. på den helt nye
sektion ved at gå ind på fiskepleje.dk

Søhåndbogen” er finansieret af fisketegnsmidlerne, og siden vil løbende blive
opdateret med ny viden.

Finn Sivebæk – en af ”Søhåndbogen”s forfattere.
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Kort nyt
7,5 millioner til
vandloppe-projekt
Højteknologifonden har bevilget 7,5
millioner kroner til et nyt udviklingsprojekt, der skal frembringe et anlæg, som
producerer vandlopper som foder til
akvaindustrien.

Det fuldautomatiske anlæg skal producere millioner af vandloppeæg, der kan
sendes til lokale fiskeopdrættere, der efterfølgende kan bruge dem som levende
fiskefoder, fortæller Dansk Akvakultur.
Pointen er, at vandlopper er fiskelarvernes naturlige føde, og kan man producere vandlopper i industriel skala, vil det
give bedre muligheder for at øge den
globale høst af fisk fra akvakultur.
Bent Højgaard fra AKVA Group Danmark siger om projektet:
”Indtil nu er der ingen, som har været i
stand til at masseproducere vandlopper
på et niveau, der kan tilfredsstille den
globale efterspørgsel. Men det vil vi lave
om på med projektet COMA”.
Bag projektet står AKVA Group, Roskilde
Universitet, Agro Tech og Aqua Circle.

Ulovlige ruser
i å ved Struer

Bent Højgaard: - Indtil nu har ingen været i
stand til at producere levende vandlopper – det
vil vi lave om på.
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Fiskerikontrollen har været særlig aktiv i
tiden hvor det er blevet tilladt for fritidsfiskere at udsætte åleruser efter flere måneders fredningstid, og det har bl.a. givet
fangst i en å ved Humlum vest for Struer.
Ruserne har simpelthen fanget alt
levende, der strømmede gennem åen.

FOCUS Plus

MED KRILL

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.

www.biomar.dk
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Døde fisk, bl.a. ål og en frede odder
unge var blandt det, de ulovlige ruser
havde fanget, ruserne spærrede hele
åløbet, og de var på ingen måde mærket
med fiskerinummer m.v., og derfor ville
der være lagt op til en meget stor bøde,
hvis ejermanden var blevet afsløret.

Tør sommer har
kostet ørreder livet

Den lange tørre sommer har kostet
bækørrederne i Kobberbækken ved Svendborg livet. På en tur gennem skoven
bemærkede flere skovvandrere gennem
skovene omkring Kobberbækken, at der lå
bækørreder og enten var døde eller i meget vanskelig tilstand på grund af, at der
kun var små vandpytter tilbage i bækken.
Der blev slået miljøalarm til Svendborg Kommune på grund af formodet
miljøforurening, men der var ikke tale om
forurening. Bækørrederne var simpelthen
døde af mangel på ilt og vand, fortalte
miljøteknikker Lene Strøm fra Svendborg
Kommunes miljøafdeling til Fyns Stiftstidende.
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Fisk overgår
opdræt af kød
For første gang i verdenshistorien overgår
opdræt af fisk nu opdræt af oksekød,
fortæller Dans Akvakultur, der har sine
oplysninger fra en ny rapport fra Earth
Policy Institute.
Deres tal viser, at de høje globale
vækstrater i global akvakultur nu har
øget produktionen til rekordhøje 66 mio.
tons i 2012, hvor kvægproduktionen til
gengæld er stagneret på ca. 63 mio. tons.
Fortsætter tendensen, så vil 2015 blive
året, hvor vi for første gang spiser mere
opdrættet end vild fanget fisk.

Skarven hjemsøger
de rene vandløb

Der har gennem de seneste år været en
nedgang i antallet af skarver i Danmark,
men mens skarven tidligere fandt sin primære føde i fjorden, så har den efterhånden opdaget landets rene åløb.
Det fremgår af udtalelser fra fiskebiolog Kaare Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund i DRs P1 Morgen.
Skarven udgør i virkeligheden et større
problem end tidligere, hvor den udelukkende fiskede i Vore fjorde. I takt med at de
mindre danske vandløb har fået det bedre,
har skarven fundet ud af, at der er meget
fine fiskemuligheder i vore vandløb – ikke
mindst i de vestjyske, siger han og oplyser,
at 40 pct. af de snæbler man fiskede i
Varde Å sidste år havde skarvbid mærker.

Ørredbestandene
i danske vandløb
samlet i rapport
DTU Aqua har i efteråret 2012 undersøgt ørredbestanden i en række danske
vandløb.
Disse undersøgelser er nu samlet i
rapporter, der kan downloades på fiskeplejen.dk.
Der blev ikke sat ørredyngel ud i
vandløbene før undersøgelserne. Derfor
viser forekomsten af ørredyngel på de
enkelte lokaliteter, om ørrederne gyder
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med succes, eller om der er behov for
at udlægge gydegrus for at genskabe
tidligere gydeområder, som er ødelagt i
forbindelse med regulering og vedligeholdelse af vandløbene.
DTU AQUA udarbejder rapporter for
67 vandløbssystemer i Danmark. Den
enkelte rapport opdateres med nogle års
mellemrum, oplyser fiskeplejen.dk.

FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN for Danmark
Stiftet 1902

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

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

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

Bestyrelse
Akvakultur
Kurt Pedersen
tlf. 7555 0287
Ove Ahlgreen
tlf. 7577 0515
Ole Valgaard Holang tlf. 7577 0151

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

Erhvervsfiskere
Leif Olesen

tlf. 7578 2201

Lystfiskere
Max Thomsen
Hilmar Jensen
Torben Salling
Bjarne Bach

tlf. 8646 6053
tlf. 4029 6881
tlf. 9868 3381
tlf. 2169 9200

Bredejere
Schneider Philipsen tlf. 9745 2271
Niels Barslund
tlf. 9745 2946
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Alt til dambrug
hav- og ålebrug

klækkeudstyr
transport og sortergrej
iltfordelere
foderautomater
fugleværn
aluplader
baljer
spande
handsker

arbejdstøj
sko
støvler
net
vod
ketcher
sugekurve
beluftere
waders

Alt i plastrør og slanger
og tilhørende fittings

B

Vi er med til
at sikre bredden

Vestermarken 3 • 8765 Klovborg
Tlf. 70 23 12 18 • Fax. 76 59 50 20
Se netbutikken på: www.midtjyskaqua.com
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Ribe Å, hvor den vilde ørred har det rigtig godt.
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