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Formanden
skriver…

Der er fremlagt forslag til nye vilkår for
driftstilskud af det overskud der kommer
fra spilleglade danskeres brug af DANSKE
SPIL. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark er en af de foreninger, som fra det
kommende år mister en del af de penge,
der udloddes til friluftslivet gennem Frilufts Rådet, hvis den nye fordelingsnøgle
vedtages som alt tegner til.
Det skyldes bl.a. en politik herfra om,
at der skal mere professionalisme ind i
de landsorganisationer, der modtager
driftstilskud til friluftsaktiviteter – f.eks.
med flere fuldtidsstillinger i sekretariater o.l., og ikke noget med sikkerhed på
kistebunden, som ellers altid har været at
betragte som gode dyder i foreningslivet.
Trangskriteriet er rimeligt nok blevet et
større krav, og det fastslås nu, at der kun
skal ydes tilskud, såfremt der er et underbygget behov.
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Derfor også protest imod, at Danmarks
ældste rekreative fiskeriforening er stillet
i udsigt at miste over af halvdelen af sit
driftstilskud som en slags straf, fordi vi
udfører et stort frivilligt arbejde.
Rent lokalt i Karup Å har vi store problemer med sæler som svømmer 30-40 km.
op i åen.
Vi har søgt myndighederne om tilladelse
til regulering, og myndighederne arbejder
på en ”permanent” løsning. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark har anmodet
om at få sæler nævnt i en bekendtgørelse
= med skarv-bekendtgørelsen.
Vores skarv er uønsket i vandløb. Sæler
hører hjemme i saltvand og ikke i ferskvand.
Niels Barslund
Formand
Ferskvandsfiskeriforeningen
for Danmark

Forbud mod ålefangst
også for ål i ferskvand?

Rygter om, at fredning kun kommer til at gælde ål over 12 centimeter
Mens fiskere – såvel erhvervsfiskere
som rekreative fisker med frygt ser
hen til, hvad der sker med hensyn til
ålefiskeriet i 2018 og videre fremover,
så svirrer det med mange mærkværdige rygter forud for EU-Kommissionens
møde med de europæiske fiskeriministre om det tidligere udsatte forslag
fra Kommissionen om totalt at forbyde
fangst af ål.
Kommissionens møde med fiskeriministrene skal afvikles inden årets
udgang, og det ligger fast, at Kommissionen vil fastholde sit forslag om

totalt forbud mod kommercielt fiskeri
af den europæiske ål.
I første omgang var det kun den vestlige
Østersø der skulle være omfattet af et ålestop, men nu foreslår EU-Kommissionen,
at en totalfredning skal omfatte samtlige
europæiske farvande, dog skal en fredning kun omfattes af ål på en længde af
over 12 centimeter. Til gengæld siger rygterne også, at et forbud foreslås også at
omfatte ål i ferskvand - søer og vandløb,
mens det skal være tilladt at opdrætte ål
i ålefarme, og det er muligvis hertil man
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har brug for at kunne opfange små ål og
glasål under 12 centimeters længde til
brug i opdræt.
Et forbud mod fiskeri af ål vil få stor
betydning for en masse danske fiskere,
vurderer chefbiolog Michael Andersen fra
Danmarks Fiskeriforening.

- Der er en række bundgarnsfiskere, som
fisker langs de danske kyster, som stort
set lever af at fange ål. Det kan komme
til at betyde, at det bundgarnsfiskeri, som
har eksisteret gennem 150 år, vil forsvinde, siger han til Metroexpress.

Gennem de sidste 150 år har bundgarnsfiskeriet været et godt erhverv i Danmark – nu slutter det
muligvis totalt.

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

Findes i 2 ogr
3 mtr. stykke

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

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

40 21 24 60

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

Tilbud, brochurer, konsulentbesøg ufb.

Sølvlaks i Danmark

er undsluppet fra havbrug
Hjarnø Havdambrug har glemt at indberette 200 undslupne
hun-sølvlaks, oplyser Danmarks Sportsfiskerforbund
I sidste udgave af Ferskvandsfiskeribladet kunne vi berette om flere tilfælde
af fangede sølvlaks, bl.a. den første
sølvlaks, der nogensinde er fanget i
danske farvande, bl.a. i Horsens Fjord,

ved Djursland, i Storebælt og i Vejle
Fjord. Siden er der kommet en del flere
fangster til, og da den nyopdagede fisk
er hjemmehørende i Stillehavet under
navnet Canadisk Vildlaks, fik bl.a. Dan-

Hjarnø Havbrug er stoppet med opdræt af sølvlaks.
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marks Sportsfiskerforbund mistanke
om, at sølvlaksen måske kunne være
opdrættet ulovligt på et havbrug og
være undsluppet herfra.
Denne mistanke mener sportsfiskerforbundet nu at have fået bekræftet, idet
forbundets formand, Verner W. Hansen
overfor TV SYD oplyser, at forbundet
nu har fået fastslået, at firmaet Hjarnø
Havbrug overfor Hedensted Kommune har
erkendt, at 200 hun-sølvlaks er sluppet
ud fra havbruget – et udslip der ikke har
været indberettet.
Havbruget oplyser, at man her har
opdrættet sølvlaks i flere år, men man
oplyser også, at det er sket lovligt.
Sportsfiskerforbundet siger imidlertid
også, at intet havdambrug i Danmark har
tilladelse til at opdrætte sølvlaks.

En gruppe borgere ved Horsens Fjord
anklager Hedensted Kommune for ikke at
have grebet ind overfor det havbrug, der
opdrættede de sølvlaks, som senere undslap. Havbrugsgruppen består af repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening, sportsfiskerforbundet, Horsens
Sejlklub samt beboere langs fjorden.
Havbrugsgruppen mener, at kommunen
burde have grebet ind. De burde have
sagt, at de ikke kunne gå med til, at der
er en kontinueret forurening af fjorden.
- Hvilke slags laks, der opdrættes i
havbrug er ikke en kommunal opgave at
kontrollere. Vi har ikke gjort noget ved
det, fordi vi ikke er myndighed på, hvilke
arter de har – ud over at de har tilladelse
til at have laks i deres havbrug, siger Lene
Tingleff, formand for Teknisk Udvalg i

24-årige Niklas Engelbrecht Sørensen fangede den første sølvlaks nogensinde i Danmark.
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Danmarks Sportsfiskerforbunds formand,
Verner W. Hansen: - Tilsyneladende har ingen
tilladelse til opdræt af sølvlaks i Danmark.

Hedensted kommune.
I en pressemeddelelse fra Hjarnø Havbrug hedder det bl.a.:
”Hjarnø Havbrug A/S har gennemført et
mindre forsøg med opdræt af sølvlaks på
virksomhedens havbrug i mundingen af
Horsens Fjord, og de fangede sølvlaks kan
stamme fra dette havbrug. Produktionen
af sølvlaks er sket med myndighedernes
tilladelse, idet der på dette havbrug er tilladelse til opdræt af laksefisk, og således
også sølvlaks.
Endvidere har Fødevarestyrelsen givet
godkendelse til import af fiskearten til
opdræt. Hjarnø Havbrug A/S har således
haft tilladelserne i orden og gennemført
forsøget med produktion af sølvlaks med
myndighedernes godkendelse.
De producerede sølvlaks er alle hunner,
og der er ikke risiko for at undslupne fisk

etablerer sig i Danmark. Denne vurdering
deles af fiskeforskere fra Statens Naturhistoriske Museum, der i forbindelse med
sportsfiskernes fangster på Netnatur.dk.:
Sølvlaks dør som alle stillehavslaks efter
gydning, så det formodes, at laksene
snart er væk fra vore farvande igen. Så
vidt vides har alle de fangne fisk været
hunner, hvilket man ofte ser hos dambrugsfisk, så indtil videre er der ikke
grund til at tro, at sølvlaksen kommer til
at yngle i vore vandløb.” Der kan således
ikke forventes væsentlige miljøpåvirkninger af mindre udslip af arten fra havbrug.
Hjarnø Havbrug har stoppet forsøget
med produktion af sølvlaks. En eventuel
genoptagelse af en egentlig kommerciel
produktion vil forudsætte en afklaring fra
Miljø-og Fødevareministeriet om krav til
godkendelser.

Lene Tingleff - formand for Teknisk Udvalg
i Hedensted: - Vi har ikke myndighed til at
fastslå, hvilken arter af laks, der må opdrættes
på Hjarnø Havbrug!
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Oplæg til strategi

for lystfiskerturisme ventes snart klar
Katalog med forslag til fjernelse af 20 spærringer indgår
Et udvalg med udgangspunkt i det rekreative fiskeri har siden maj 2017 arbejdet
med et større gennemgribende oplæg
til fiskeriminister Karen Ellemann omhandlende en strategi for udvikling af en
lystfiskerstrategi samt lystfiskerturisme i
Danmark.
Jakob Ellemann har været formand for
arbejdsgruppen, hvori også er udpeget

Niels Barslund fra Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark.
Man havde regnet med at den nye strategi kunne fremlægges inden nytår, men
bl.a. på grund af ministerskifte og flere
omlægninger af strukturer i styrelser vedr.
fiskeriet, er arbejdet trukket længere ud
end forventet, og på det seneste møde i
arbejdsgruppen samt flere indbudte inte-

Fra mødet i Vingsted, hvor den kommende strategi for fisketurisme blev drøftet. Her er det Ferskvandsfiskeriforeningens formand, Nils Barslund, omgivet af Dansk Amatørfiskeriforenings
Formand, Kaj Poulsen, og formand for den nedsatte arbejdsgruppe, Jakob Ellemann.
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Mexicanere lærte om fiskenet
hos DTU Aqua
DTU Aqua forsker i fiskeredskaber, der ikke fanger marsvin som
bifangst. En gruppe mexicanere har
været på studiebesøg for at hente
inspiration til deres arbejde med at
redde den lille Vaquita-hval, som er
verdens mest truede hval.
Delegationen bestod af fiskere, embedsmænd og ngo`er, og de besøgte
Danmark for at få et indblik i DTU
Aquas arbejde med at udvikle fiskeredskaber, der kan erstatte garn.
Garn, som står i vandet, har den
uheldige bivirkning, at havpattedyr
som f.eks. den lille danske hval mar-

10

FERSKVANDSFISKERIBLADET · 6 · 2017

svinet, kan blive fanget og drukne.
I Mexico har man en tilsvarende lille
hval, Vaquitaen eller Golfmarsvinet,
som verdens mindste hval og samtidig
verdens mest truede hval hedder.
Den lever kun i Den Mexicanske Golf,
og forskere anslår, at der er mindre en
30 individer tilbage.
I søgen efter fiskeredskaber, som
ikke har problemer med bifangst, fik
mexicanerne øje på forsker Lotte
Kindt-Larsen fra DTU Aqua, og besøget
i Danmark blev særdeles vellykket og
gav også kontakt til den mexicanske
regering.

Største laksefangst

der nogensinde er registreret i Skjern Å
Til gengæld er der fanget færre laks i
Storåen – alligevel stop for udsætning
Det største antal laks, der er fanget i
Skjern Å i de seneste 70 år efter åens
udretning, blev opnået i indeværende
år. Det fremgår af det foreløbige officielle fangsttal, som TV Midtvest kunne

offentliggøre på baggrund af oplysning
fra den daglige leder af Laksens Hus
uden for Skjern, Kenny Frost. Det skal
også i oplyses, at man ikke har fangsttal fra fiskeriet for 70 år siden, så det

Daglig leder af Laksens Hus, Kenny Frost, registrerede også rekordfangst i den afsluttede sæson.

FERSKVANDSFISKERIBLADET · 6 · 2017

11

er altså det absolut største fangsttal, man nogensinde har registreret i
Skjern Å.
De officielle fangstrekorder for 2017 viser ifølge TV MIDTVEST, at der blev fanget
1660 laks i Skjern Å, og året har også været det bedste både i antal og størrelse.
Den største laks målte 122 centimeter
og vejede godt 20 kg. Når vægten ikke
er hel nøjagtig, er det fordi fisken blev
genudsat, fordi kvoten var opbrugt. Den
største hjembragte laks var på 114 centimeter og 19 kg., fortæller TV MIDTVEST.
Det oplyses også, at fiskene der er fanget

i Skjern Å i gennemsnit har vejet seks
kilo. De har været i virkelig god stand,
hvilket de generelt har været i det meste
af Europa.
Kenny Frost fortæller til TV-stationen, at
fiskeriet i Skjern Å er blevet så godt, at
det sagtens kan måle sig med bedste lakseelev i Norge og Sverige, og lystfiskere
fra nær og fjern har da også fået øje på
det vestjyske laksemekka.
- Det er helt uvirkeligt. Det har været
en fantastisk sæson, og tallene viser,
at vi tilbyder laksefiskeri i verdensklasse, siger Kenny Frost til TV MIDTVEST.

Smukt slynger Skjern Å sig gennem landskabet, og ikke tidligere er der registreret så mange
fangne laks som i sæsonen 2017.

12
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Erling Pedersen med en laks fra Skjern Å

I Storåen er laksefiskeriet også sluttet
– ikke rekordmæssigt, men ganske godt
1245 laks mod 1422 sidste år.
Formanden for Holstebro og Omegns
Fiskeriforening, Gunnar Pedersen, vurderer, at der er lige så mange fisk i Storåen
som sidste år, men vejret har ikke været
så godt i år, og det har helt sikkert holdt
nogle fiskere hjemme. Han peger dog
igen på, at tallet for Storåen kunne være
meget bedre, hvis man ikke havde haft
spærringen ved Vandkraftsøen i Holstebro.
Laksebestanden i Storåen har det i øvrigt
så godt, at det er besluttet at stoppe for
udsætning af yngel.

Overtrædelser
af fiskeregler
Mens der har været mange gode fangster
af laks i Skjern Å-systemet, så har sammenslutningens kontroludvalg også haft
en travl sæson. Der har i sæsonen været
10 opsynsmænd til at varetage kontrollen om skånsomt og bæredygtigt fiskeri.
Arbejdet har indtil videre resulteret i gode
anvisninger på, hvordan fiskene håndteres ved genudsætning, men der har
også været alvorlige opgaver for opsynsmændene, bl.a. flere udelukkelser og en
række advarsler. Vigtigste opgave har
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Skjern Å ved sit løb fra Ringkøbing Fjord.

været at hjælpe og vejlede fiskerne langs
åen, men de er selvfølgelig også forpligtiget til at sikre at gældende regler bliver
overholdt.
Udelukkelser gives såfremt der sker
overtrædelser af bekendtgørelsen. Det
kan være fiskeri med modhage på krogene, eller hjemtagelse af laks udenfor
de tildelte kvoter. Overtrædelser bliver fra
nu af automatisk videregivet til fiskerikontrollen med anmodning om yderligere
retsforfølgelse.
Advarsler gives for uhensigtsmæssig
håndtering af fisk, der skal genudsættes – eller billeder der ikke lever op til de

14
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anbefalinger, der findes på hjemmesiden.
Gentagelsestilfælde kan medføre udelukkelse fra fiskeriet, oplyser Skjern Å Sammenslutningens (SÅS) kontroludvalg på
sin hjemmeside.
Overtrædelse af fiskerireglerne, eksempelvis fiskeri ved hjælp af orm efter man
har fanget laks, kan ligeledes medføre
sanktioner.
Det er utilfredsstillende, at der har været
så mange sager i indeværende sæson. I
værste fald kan vi risikere at få tildelt en
mindre kvote, fremgår det af SÅS hjemmesiden.

Faunapassage trækker i langdrag
- og fiskene dør

Politisk strid mellem sportsfiskere og
landskabselskere om Sæby Vandmølle
I godt 40 år har der været stridigheder
mellem sportsfiskere og dem der holder af historie og landskaber og måske
ikke går så meget op i den levende
natur – i hvert fald ikke den del som
man ikke ser så meget til, fordi der er
tale om fisk.
Striden foregår i Sæby i Frederikshavn
Kommune, og op under optakten til

kommunalvalget har der også været
tale om et politisk skænderi, hvor bølgerne er gået højt.
Stridens kerne er en gammel vandmølle
som i 1640 blev opført i Sæby Ås udløb i
Kattegat. To gange i løbet 1600-tallet tilhørte vandmøllen Kongen, men var ellers
i mange år under Sæbygård.

Sæby Vandmølle fra 1640 er et smukt motiv også ved vintertide.

FERSKVANDSFISKERIBLADET · 6 · 2017

15

Det er her lystfiskerne håber på at få etableret en fri passage for fiskene.

Sportsfiskerne har siden 1980 gjort
myndighederne opmærksom på, at
fiskene ikke kunne passerer vandmøllens
stemmeværk, og der har været både pålæg og forslag om en løsning, men ingen
kunne blive enige – heller ikke selvom der
via vandplaner er afsagt nogle kendelser,
og der står man lige nu.
Vandmøllen i Sæby er med sin kulturhistorie og sin smukke beliggenhed et trækplaster for såvel danske som udenlandske
turister, men der også tale om et unikt
fiskeområde, og naturligvis beundrer
lystfiskerne også de smukke og særprægede omgivelser, men de mangler så til
gengæld en faunapassage, så fiskene kan
passerer forbi vandmøllen i god behold,
og det kan de ikke i dag.
Ifølge lystfisker Dean Skriver, som
udtaler sig til TV2 NORD, er vandmøllens
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stemmeværk ikke noget smukt vartegn
for byen.
- Det er ikke noget smukt syn, når man
ser, hvad der sker ved vandmøllen, siger
Dean Skriver, som har været ved stemmeværket med sit kamera. Fiskene kan
simpelthen ikke komme forbi stemmeværket i Sæby Å, på billeder ser man
tydeligt, hvordan ørrederne springer ind i
betonmuren, for at komme forbi vandmøllen og videre op i åløbet, siger han til
TV-stationen.
Mange af fiskene dør i deres spring for
at komme videre og mange lemlæstes.
Jeg kaldet det simpelthen for dyrplageri,
fordi det er noget menneskeskabt, som
forårsager skaden.
Byrådsmedlem Ole Rørbæk er ikke
stolt over billederne fra stemmeværket
af hårdt kæmpende fisk, der kommer til

skade. Han mener at Frederikshavn Kommune skal have fundet en løsning.
- Vi skal have en faunapassage. Det er vi
forpligtet til ifølge den nye vandmiljølov,
så der skal laves noget, så vi får den frie
vandring af fisk op gennem åen, siger Ole
Rørbæk Jensen til TV2Nord.
Noget tyder da også på, at valgkampen har skubbet lidt til partierne i deres
Miljøminister Kirsten Brosbøl
holdning til ny fiskepassage i Sæby Å. I
seneste
førafvalget
udtrykte
vand,
somvælgermøde
vi pumper op
jorden
og ud i
repræsentanter for partierne rimelig enigvandhanerne.
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Dramatik, da karper blev fjernet
fra sø med støtte fra EU

Medlemmer i Klokkerholm Sportsfiskerforening måtte nøjes med at ”kikke på”
Brønderslev Kommune har renset op
i Klokkerholm Møllesø ved Hjallerup
for uønskede fisk, og det er noget der
virkelig har sat sindene i oprør i det

nordvestjyske. Blandt de fisk, det er
besluttet at fjerne er nemlig bl.a. karper, der dermed er blevet katalogiseret
som ”skidtfisk”, og under den kommu-

Her resultatet af et træk, hvor de ”ædle” fisk som geder og aborrer genudsættes, mens ”skidtfisk” som skaller, karusser og karper sendes til fodercentral for at ende som minkfoder.
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nale oprensning opstod der stor dramatik, da et par lystfiskere foran næsen
på de kommunale oprensere ved en
lynaktion bortførte to af de fangede
kæmpekarper, der ellers var beregnet
til at skulle ende som minkfoder.
Blandt dem, der overværede ”kidnapningen” var Brønderslev Kommunes
projektleder i ”Plan og Miljø”, Therese
Wallem, der bare kunne se til, mens to
mænd snuppede karpen, netop som den
var blevet fanget i det kommunale trawl. I
varevognen befandt sig en stor balje med
vand, hvor fisken blev opbevaret, men
bilen forsvandt i høj fart.
Therese Wallem var rystet, og sagde til
Nordjyske DK, at episoden ville få følger,
hvis man finder bortførerne.
Det gjorde Nordjyske.dk hurtigt og
helt anonymt sagde den ene mand, at
han bestemt ikke var bortfører. Der var
udelukkende tale om en redningsaktion.
De ville bare redde den ca. 20 kg. store
græskarpe fra at ende som minkfoder.
Fisken befinder sig nu i bedste velgående, det er antagelig en af dem, der
blev udsat i Klokkerholm Møllesø for 20 år
siden – af biologer.
Baggrunden for hele bataljen er, at
Brønderslev og 23 andre kommuner er
blevet bevilget tilsammen 20 millioner
kroner til at tømme søen for karper, skaller og andre ”skidtfisk”.
Der er tale om et såkaldt biomanipulation-projekt, idet søen ikke lever op til de
biologiske krav, der stilles. Der bliver tale
om en proces, der vil strække sig over et
par år og er led i den såkaldte Vandplan

II med tilskud af 20 millioner EU kroner.
Vandstanden i søen vil blive sænket 50-70
centimeter, fortæller naturmedarbejder
Therese Wallem fra Brønderslev Kommune til Nordjyske dk. Efter vandstandssænkningen vil fiskene blive fisket op
med net, der trækkes hen over bunden.

Sportsfiskerne fik udleveret 10 karper til genudsætning i Ny Møllesø i Dronninglund.
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Naturmedarbejder Therese Wallem,
Brønderslev Kommune: - De uønskede fisk
som bl.a. karper sendes til fodercentral
og ender som minkfoder.

Naturmedarbejderen oplyser videre, at
fisk, der er gode nok for søen – gedder og
aborrer – genudsættes i søen, mens de
uønskede fisk sendes til en fodercentral
og ender som minkfoder.
- En sø, der er så ustabil som Klokkerholm Møllesø kan ikke have karper. De roder op i sedimentet, så der bliver frigivet
fosfor, siger Therese Wallem til TV2 Nord.
Gedder og aborrer bevares, da de er
med til at holde bestanden af såkaldte
”skidtfisk”, karusser og skaller på et acceptabelt niveau.

Klokkerholm Møllesø er den rene idyl oven vande, når man ikke kender til de tonsvis af ”skidtfisk”, der giver problemer under vandet – og skaber store problemer for de voksne.

20

FERSKVANDSFISKERIBLADET · 6 · 2017

For 20 år siden blev der med den bedst
vilje udsat græskarper i Klokkerholm
Møllesø, og i årenes løb kom det til at
betyde, at søen blev et af Danmarks
bedste karpefiskevande. For sportsfiskere
noget af et eldorado med besøg af fiskere
fra specielt Holland, Tyskland og England,
ligesom karpefiskere fra hele Danmark
besøgte Klokkerholm Møllesø flittigt.
Det skulle naturligvis give store stridigheder mellem biologer og sportsfiskere,
og formanden for Klokkerholm Sportsfiskerforening, Torben Pedersen, siger at
det er meget sørgeligt, det der sker nu
med Klokkerholm Møllesø.
- Det er nedbrydende, at se karperne
forsvinde. Det er jo vores eksistensgrundlag, der forsvinder. Mange sportsfisker-

turister lægger penge her i kommunen,
siger sportsfiskerformanden.
Med tilskud fra EU skal flere end 20 danske søer som et led i vandplan II biomanipuleres på samme måde som søen i Klokkerholm, hvor såkaldte ”skidtfisk” fjernes,
men det er langt fra i alle udpegede søer,
man beregner græskarper som ”skidtfisk”.
Dem i Klokkerholm Møllesø blev udsat af
Brønderslev Kommune tilbage i 1980`erne
efter at søen forud havde været totalt
tørlagt i 65 år.
Det er firmaet Bioapp, der foretager
opfiskningen i Klokkerholm Møllesø, og
sportsfiskerne er blevet tilbudt 10 af de
opfangede karper til at sætte ud i Ny Møllesø i Dronningelund

Denne karpe er fanget i Ny Møllesø i Dronninglund, hvor den får selskab af ti karper, som
Brønderslev Kommune har benådet til frihed i Dronninglund efter ellers at være fanget til minkfoder i Klokkerholm Møllesø.
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Ferskvandsfiskeriforeningens svar
om driftstilskud

Foreninger, der viser økonomisk ansvarlighed bliver straffet,
hedder det i svar til Friluftsrådet
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark har svaret Friluftsrådet på den
store nedskæring af driftstilskud, som
du kan læse om på siderne 28-29 samt
”Formanden skriver”…på side 2.
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark (FFD) skal indledningsvis udtrykke

forundring, at den nye model til uddeling
af driftstilskud ikke tager højde for organisationer, der bygger sine daglige nødvendige sekretariatsfunktioner på en betydelig del frivilligt ulønnet arbejde. For FFDs
vedkommende andrager det mere end en
fuldtidsansat, ud over det lønnede sekre-

Hilmar Jensen der har svaret Friluftsrådet om det nedsatte driftstilskud.
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tariat. Derfor finder vi at Basistilskuddet
for alle organisationer, som minimum skal
være Kategori 4.
En ændring vil være i fuldstændig overensstemmelse med formålet for driftstilskud ”At understøtte landsdækkende
natur- og friluftsorganisationer i deres
fremme af friluftslivet i Danmark”, da
samtlige sekretariatsfunktioner, uanset
hvem og hvordan man udfører dem, er
vigtige i en natur- og friluftsorganisation.
For så vidt angår det medlemsbaserede
tilskud, finder FDF at man på dette område bør lave en proportional tilskudsrate,
da en stor medlemsskare ikke er lig med
samme omkostninger per medlem.
Uddelingen af Breddeaktivitetstilskuddet
ser for vort vedkommende ud til at være
en base for subjektive vurderinger. Når
det foreslås, at en ansøgende organisations udadrettede værdisættes på en skala
fra nul til fire baseret på organisationens
indsatser for det generelle friluftsliv i
Danmark, må der efter vor opfattelse
være tale om den samlede organisation,
centralt og i decentrale elementer, der
kan komme til at indgå i beskrivelsen af
profilen. Dette desuagtet at det vil betyde
– mange ord flere penge – færre ord få
penge.
FFD finder at tildelingen efter økonomisk
trang, straffer de organisationer, hvor
der udvises økonomisk ansvarlighed og
rettidig omhu i forvaltning af organisationens formue. Den foreslåede model vil
præmiere organisationer der er kreative,
udviser ødselhed og foretager formøbling
af organisationens egne midler med det
resultat, at de dermed kan opnå et endnu

større driftstilskud fra Friluftsrådet.
FFD er en mere end hundredårig organisation, hvor der på et tidspunkt er
oparbejdet en beløbsmæssig mindre formue, der for vort vedkommende udgør en
rimelig egenkapital, og hvor afkastet af
denne, indgår som en vigtig del i økonomien for organisationen. En sådan formue
er samtidig et sikkerhedsnet, såfremt der
skulle opstå ekstraordinære situationer,
f.eks. erstatningsager, ekstraordinære
udsving i medlemsskaren og lignende.
For en organisation af vor størrelse, har
den skitserede metode en forholdsvis
stor konsekvens, hvorfor den bør ændres,
så der tages højde for dette, og samtidigt udelukke utilsigtede muligheder for
kreativitet.
Indfasningen af den nye model antages at skulle ske over fem år. FFD ser
gerne en længere indfasning, idet den vil
kunne medføre behov for organisatoriske ændringer der ikke umiddelbart kan
iværksættes.
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark har bemærket sig den beregnede
konsekvens, som vist i ”Oversigten over
forventede tilskud til alle ansøgere” og
skal – ikke mindst på baggrund af vore
egne ovenforstående bemærkninger,
derfor anbefale, at den forelagte model
genvurderes, så den ikke, som vi opfatter det, syntes at være lavet for næsten
entydigt at ramme vores organisation.
På vegne af Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Organisationssekretær Hilmar Jensen
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Bæveren

på vej i retten

Der er opstået enighed mellem dansk
landbrug og Danmarks Naturfredningsforening om, at importerede og
udsatte bævere har beriget den danske
natur, men at det er vigtigt, hvordan
reguleringen foregår. Man er også
enig i, at de bævere, der blev udsat
herhjemme af staten i 1999 siden da
har lavet stor ravage på stadig flere og
flere private land- og skovbrugsarealer.
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Lodsejer Find Andersen-Fruedahl mellem
Holstebro og Lemvig er en af dem, som
virkelig har følt bævernes skader, og han
er nu så vred, at han har stævnet staten.
Skaderne går helt tilbage til 2002-0003,
hvor bævere begyndte at fælde Find
Andersen-Fruedahls træer med tænderne.
I 1999 udsatte Statsskovvæsnet de første af 18 importerede bævere i Klosterheden Statsskovdistrikt i Nordvestjylland.

Senere blev der også udsat bævere i
Nordsjælland. Især bæverne i Klosterheden har formeret sig og bredt sig til en
bestand på op imod 200 individer.
Find Andersen-Fruedahl har et erstatningskrav overfor staten på2-300.000
kroner, men især ønsker han, at myndighederne skal indrømme, at de har klokket
i det.
- Havde de taget telefonen, da jeg i
starten mange gange ringede til dem - og
bare erkendt, at der var et problem, vi

skulle have løst, så var det aldrig kommet
så vidt, siger Find Andersen-Fruedahl til
Danmarks Radio.
- Vi blev oprindelig lovet, at bæveren
kunne holdes på statens egne arealer.
Det er ikke sket, og derfor er vi nødt til at
have en plan, som sikrer at bæverne ikke
kan gøre skade på anden mands ejendom, siger Find Andersen-Fruedahl – og
han bakkes op af både Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug & Fødevarers Viceformand Lars Hvidtfeldt Larsen.

Find Andersen-Fruedahl ved nogle af de mange ødelagte træer på sin ejendom.
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Elektrofiskeri

er ikke længere tilløbsstykke
Alligevel lykkedes det at skaffe de nødvendige avlsmaterialer
til Randers Sportsfiskerklub
4. november var dagen hvor en af
foreningens større årlige begivenheder
blev afviklet – elfiskeriet.
For få år siden var elfiskeriet et
tilløbstykke, men sådan er det ikke

længere. Det lykkedes dog at få samlet
11 gode kræfter, heriblandt en lille
håndfuld som havde kvalifikationer til
at sikre en korrekt afvikling af arrangementet.

Elfiskeri fra den gang, da den slags begivenheder var et tilløbsstykke.
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Bjarke Dehli (biolog fra Aarhus Kommune) var desuden leveringsdygtig i en
bådmotor som betød, at mandskabsbehovet ikke var så stort.
Prologen var som vanligt lagt opstrøms
Nybro. Starten blev imødeset med en vis
spænding – en ny anode med mindre
diameter gav sit til, at starten gik problemløst.
Men de første 50 meter gav ingen plask
i vandet, men derefter kunne vi ånde
lettet op.
Fem fisk blev det til inden vejbroen
og kaffepausen med den ”Enkelte”, der
skulle styrke optimismen. Herefter gik alt
over forventning nedstrøms – et stykke
ude i engene kunne vi allerede kl. 11
gøre regnskabet op til 46 hunner og 7

hanner – heraf mange flotte fisk på 4-5
kg., så tidspunktet med begyndelsen af
november var en god erfaring til genbrug.
Ligesom sidste år var Jens og Per Hougaard mødt op med transportudstyr. De
er med i gruppen som udfører et stort
arbejde i Ørredfondens dambrug ved
Skibelund.
Vi siger tak til dem og jer, der gjorde
arbejdet.
Sidegevinsten for os alle var en god
fiskeoplevelse, hyggeligt samvær, udveksling af fiskerfaringer o.m.a.
Søndag den 20. november arrangerede
Randers Sportsfisker Klubs vandløbsgruppe inspicering ( gydebanker og spærringer af Alling Å og tilløb)
Max Thomsen og Poul Jeppesen

Havbrug venter
på tredje år

Havbrug Musholm A/S – et af Danmarks
største havbrug – venter på tredje år på
svar fra Miljøstyrelsen, om virksomheden kan få tilladelse til at etablere et
nyt havbrug ved Sejerø i Storebælt eller
ved Møn, skriver Sjællandske.
Bladet har fået bekræftet kendsgerningen af direktør i virksomheden, Niels
Dalsgaard, Reersø Havn.
Det er ingen hemmelighed, at havbrug
af miljømæssige årsager i den senere tid landet over har skabt mange
miljøpolitiske diskussioner landet over,

men også forskere og biologer er langt
fra enige, ligesom Danmarks Sportsfiskerforbund i Vejle har erklæret sig
som modstander af flere dambrug i
Danmark.
- Det er ingen billig proces at anlægge havbrug. Prisen for de samlede
investeringer, inklusive anlæg på land,
kan være op mod eller over 80 millioner kroner, men hver gang der skabes
et havbrug, genereres også et antal
arbejdspladser på land, siger Niels Dalsgaard til bladet.
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Ferskvandsfiskerne

får mindre tilskud til driften
Kun Danske Naturfotografer og Dansk Pattedyrsforening får
mindre tilskud efter Friluftsrådets nye fordelingsnøgle
Siden 1992 har Friluftsrådet årligt uddelt ca. 40 millioner kroner til drift og
projekter, der har givet danskerne nye
muligheder for at opleve naturen og
dyrke friluftsliv. Men med vedtagelse
af en ny lov om udlodning af overskuddet fra Danske Spil A/S og udbyttet fra
Det Danske Klasselotteri A/S kan det
snart være slut.

Friluftsrådets formand Lars Mortensen: Trangssituationen er meget vigtig for fastsættelse af driftstilskud!
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Reglerne skal ændres, så de mange organisationer, der er tilsluttet Friluftsrådet
og dermed modtager årlige beløb til både
drift og projekter skulle opnå en mere
retfærdig fordeling. Der er dog ingen tvivl
om, at kommende fordeling af overskud
af danskernes spilleglæde, kommer til at
give mange problemer.
I en fordelingsnøgle, der netop er langt
frem, vil den 115 årige Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark miste betydelige
årlige tilskud, nemlig fra 80.000 i 2017 til
26.5811 kr. i 2022.
Kun to meget mindre foreninger –
nemlig Naturfotografer i Danmark og
Dansk Pattedyrsforening vil efter forslaget
modtage færre penge til driften, mens
f.eks. Danmarks Sportsfiskerforbund som i
2017 modtog 2.350.000 kr. i1922 vil få et
driftstilskud på 1.734.203 kr.

bund og Ferskvandsfiskeriforeningen for
Danmark, har som nævnt i fællesskab
udarbejdet et idè- og visionskatalog
med et meget udførligt oplæg til det
fremtidige rekreative fiskeri.
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Havørredes vandring
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i Roskilde Fjord

har der været hold et offentligt informationsmøde i Frederikssund.
DTU Aqua vil gennemfører en 2-årig
undersøgelse, som støttes af en lang
række kommuner og foreninger,
heriblandt kommuner langs fjorden og
Roskilde og Omegns lystfiskerklub.

Det er planen at havørreder skal
indfanges og mærkes med akustiske
sendere. Mærkningen betyder, at fiskenes vandring i fjorden kan bestemmes
via lytteposter, der placeres forskellige
steder i fjorden.
En tilsvarende undersøgelse har netop
FERSKVANDSFISKERIBLADET · 6 · 2014
været gennemført af fjordens bestand
af pighvarrer.
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Kort
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Kort Nyt
Torsk æder sig tykke
i kutlinger

indeholder masser af kutlinge i maven og er
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Ny direktør
i foderstand.
Undersøgelser
fra DTU Aqua viser også at de
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Friluftsrådet
mange
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ting
dambrug kutling har efterhånden
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det
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i
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periode
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maver.
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af dem.
BILLEDE IKKE MED I
Modellerne
er senestkutling
opdatere
oktober
Den sortmundede
findes
for det
MATERIALE
2004.
meste i sydøstlige farvande, bl.a. omkring
Produktionsbidragsmodellen
bruges
til
Bornholm,
og fritids og lystfisker
Kim Klauatsen
beregne,
hvor
stor
mængder
nitrogen,
fra Sandkås fortæller, at stort set alle
fosfor
og organiske
fiskeproduktide torsk,
han i denstoffer
seneste
tid har fanget,
onen tilfører vandet i dambruget, inden
de renses. Produktionsbidraget omfatter
således fiskenes udskillelse af ufordøjet
foder samt eventuelt foderspild.
Dambrugsmodellen går et skridt videre
end Produktionsmodellen og bruges til at
forudsige, hvad forskellige rensetiltag kan
betyde for indholdet af nitrogen, fosfor
og organiske stoffer i slutudledningen fra
dambruget.

Den sortmundede kutling
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Marsvin i
flokke spottet i
Smålandshavet

Marsvin i flokke blev først i november

Friluftsrådet får ny direktør den 1. februar
observeret i overvældende stort tal flere
2015. Det er den 58-årige Jan Ejlsted, der
steder i Smålandsfarvandet, og i Vordingnu skal afløse Jan Eriksen, der har været
borg var flokke på 8-10 stykker helt inde i
direktør i Friluftsråde 1990.
Sydhavnen for at få noget at spise.
Den nye direktør kommer fra en stilling
Karl Kinze, der forsker i havpattedyr og
som direktør gennem de sidste 15 år i en
står bag hjemmesiden hvaler .dk, siger til
af Friluftsrådets medlemsorganisationer,
TV Øst, at marsvin godt kan blive i samme
Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
område i flere dage, og det er heller ikke så
Jan Ejlsted er læreruddannet og har
usædvanligt, at de svømmer tæt på bebygsenere fulgt uddannelsen op med intergelse og på bare en halv meter vand.
national ledertræning , og i nogle år var
Det vigtigste for marsvinene er at der er
han medlem af verdensbestyrelsen for
føde, og da havneanlæg godt for marsvin
BirdLife.

kan virke som en slags ruse, søger disse
små hvaler også ofte ind i havne, hvor der
kan være mange af de mindre fisk, der
hører til marsvinenes livret, siger Karl Kinze,

som også fastslår, at det er ret usædvanligt
at se flokke af den størrelse, der i november blev observeret i Smålandsfarvandet.

Børn er med
helt forfra
Logen til Havørredens Ve og Vel gik i slutningen af november i gang med at sætte børn
fra Dalgasskolen i Brande ind i et af livets
store mysterier – hvor kommer havørreden
fra?
Logen har et rigtig godt og spændende
samarbejde med skolens 4. klasse og med
biologilærer Jesper Meier.

Børnene var med for første gang i projektet,
og efter en kort introduktion deltog børnene
i elfiskeri efter moderfisk, i tilfældet her
bækørreder/havørreder. Det kan i sig selv
være vanskeligt at fange gydemodne fisk,
men da det lykkes blev fiskene strøget
for rogn og sæd og derefter genudsat i åsystemet.
Rognen blev befrugtet på stedet og derefter
udsat i to specialudviklede ”rugekasser” i
vandløbet.
Hen i slutningen af februar skulle den
befrugtede rogn gerne være blevet til
”øjenæg”, og dem skal børnene naturligvis
også se. En god og interessant måde at lære
biologi på – helt forfra!

Redaktionen ønsker alle en glædelig jul samt godt nytår
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FORSIDEFOTO: Meteorloger har varslet en streng vinter
i 2018, men heldigvis har vi da før set, at de har taget
fejl. Vi har derfor været i arkivet for at finde et vintermotiv - her fra Tissø på Sjælland.
Foto: Viola Nielsen.
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