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Formanden
skriver…

I Bekendtgørelse om vildtskader står i § 23
om tilladelse til regulering af spættet sæl i
vandløb” for at beskytte pressede fiskebestande og for at undgå skade på fiskeri”.
Ferskvandsfiskeriforeningens medlemmer
ved Skive/Karup Å har som den eneste
forening fået tilladelse til at skyde fem stk.
sæler. De andre vandløb ved Limfjorden har
for nuværende ikke fået en reguleringstilladelse.
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Ved Skive/Karup Å har man skudt fem
sæler(3 stk. er samlet op og sendt til
undersøgelse i Roskilde) men nu er der
opstået et problem med at få reguleringstilladelse igen(en såkaldt pause), fordi man vil
fange fire levende sæler som skal have en
radiosender sat på hovedet – og skal have
fri adgang til Skive/Karup Å uden at de må
bortskydes. Officielt for at sælforskerne skal
have mere viden om sælerne (eller måske
for at bevare deres job)
Den viden, som forskerne ønsker at opnå,
er imidlertid allerede til stede ved lokalbefolkningen. Især skaden på lystfiskeriet
er velkendt, fordi ved sæler i åen, forlader
lystfiskerne – såvel danske som udenlandske
– åen. Fangsten af havørreder i Skive-Karup
Å er i 2018 den mindste i minimum ti år.
Lodsejerforeningen ved Karup Å har inviteret
såvel lokale som forskere samt DTU til møde
den 30. november 2018 for at få fjernet en
undersøgelse som er unødvendig, da den
ønskede viden, allerede er lokalt til stede.
Det er også vigtigt at lægge mærke til, at
Viborg Kommunes klima- og miljøudvalg er”
stået af” i den årelange debat om Tangeværket.
- Nu må det være en opgave for politikerne
på Christiansborg, at finde en løsning, siger
udvalget for klima og miljø i Viborg Kommune. Læs videre på siderne 3-7.
Niels Barslund, formand
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Viborg Kommune

opgiver løsning om Tangeværket
- Nu er det statens opgave at tage over, for at få løst Gudenåens
store problem, siger Viborg Kommunes klima- og miljøudvalg
Viborg Kommunes klima- og miljøudvalg har besluttet at sende problemerne om en løsning for
Tangeværkets fremtid til staten med en
opfordring til politikerne på Christiansborg om snarest at træffe en afgørelse
i sagen om Tangeværkets fremtid.
Til TV MIDTVEST siger formanden for
Viborg Kommunes klima- og miljøudvalg, Stine Damborg Huset: - Vi har
”cyklet” rundt i historikken i alt for
mange år, og vi må også bare erkende,
at det er en sag, hvor parterne har
svært ved at mødes. Det er svært at
blive 100 procent enige kommunerne
imellem, og derfor siger vi så, at nu
kalder det på handlig fra statens side,
for i sidste ende er det alligevel dem,
der skal træffe en afgørelse.
Viborg Kommune har dermed, opgivet
troen på, at kommunerne ved Gudenåen,
Silkeborg, Favrskov, Randers og Viborg kan
nå frem til en fælles holdning til det årelange slagsmål om fremtiden for Tange Sø.
I Ferskvandsfiskeriforeningen for
Danmarks seneste blad nr. 5 August/September skrev foreningens næstformand,
Max Thomsen i netop forbindelse med
Gudenå-kommunernes slappe holdning,

at man manglede holdning fra borgmestrene, så han hilser det velkommen, at
Viborg Kommunes klima- og miljøudvalg
nu har taget et initiativ om Gudenåens
fremtid – om end det er et ret passivt

Formand for Viborg Kommunes klima- og
miljøudvalg, Stine Damborg Huset: - Vi har
”cyklet” rundt i historikken i alt for mange år!

FERSKVANDSFISKERIBLADET · 6 · 2018

3

initiativ, og Max Thomsen havde gerne
set, at de fem Gudenå-kommuner havde
fundet frem til en fælles holdning.
Tange Sø er Danmarks største kunstige
sø, og Tangeværket har i mange år været
det store omdiskuterede emne i det
jyske fiskemiljø, hvor kompromisforslag
den ene gang efter den anden har været
præsenteret uden at der er fundet nogen
løsning.
Senest har Foreningen til Bevarelse af
Tange Sø udarbejdet et forslag om et
2-2,5 kilometer langt stryg, der har til
opgave at føre en del af Gudenåen uden
om Tangeværket.
Nu er der netop opstået ny uenighed i
Silkeborg Kommune efter at det er kommet frem, at borgmesteren i Silkeborg,

Steen Vindum(V) har indmeldt kommunen som medlem af Foreningen til
Bevarelse af Tange Sø uden at spørge byrådets øvrige medlemmer, og det er flere
af byrådets øvrige medlemmer blevet
meget fortørnet over.
Peter Sig Kristensen der repræsenterer Enhedslisten i Silkeborg byråd, siger
således til TV MIDTVEST, at han finder det
betænkeligt. Han er også medlem af
kommunens Klima- og Miljøudvalg, og
han mener ikke det er foreneligt med
et medlemskab, når kommunen også er
tilsynsførende myndighed.
- Jeg mener ikke, vi som kommune skal
melde os ind i nogen som helst interesseorganisation. Det bliver noget mudder!
siger han til TV MIDTVEST.

Tangeværket, der i fiskerikredse er ved at være Jyllands mest berømte bygningsværk.
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Peter Sig Kristensen, Silkeborg, vil kræve
borgmesterens indmeldelse i Foreningen til
Bevarelse af Tange Sø trukket tilbage

Tange Sø blev dannet ved en opstemning af Gudenåen for 100 år siden, og
debatter om søen og åens fremtid har
bølget frem og tilbage i årevis.
Silkeborg Kommune har været medlem af Foreningen til Bevarelse af Tange
Sø i fire år, uden at byrådet har været
informeret om det, og formanden for
kommunens Klima- og Miljøudvalg, Klaus
Klostergård fra Alternativet, mener også,
det er forkert.
Borgmester Steen Vindum bekræfter
Miljøminister
Kirsten Brosbøl
overfor TV MIDTVEST, at det er ham, der i
sin tid meldte kommunen ind i Foreninvand,
som vi pumper op af jorden og ud i
gen til Bevarelse af Tange Sø, men han
vandhanerne.
har ikke set, at der kunne være noget
betænkeligt
Jeg
er glad fori det.
at sige, at vi nu endelig
Peter
Sig
Kristensen
siger
gengæld,
kan sige, at vandplanerne
er til
færdige
at han vil stille krav om, at Silkeborg
og vedtaget,
miljøminister
Kirsten til
Kommune siger
melder
sig ud af Foreningen
Brosbøl.
Bevarelse af Tange Sø.

Annoncepriser
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1/4 side (131 x 44 mm) .......................
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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.

De første vandplaner gælder til udgangen af
2015, hvor de bliver fulgt op af nye
NYETABLERING AF DAMBRUG - OMBYGNING AF DAMBRUG
Al henvendelse
vedr. annoncer rettes til:
moduler
- økonomisk
vandområdeplaner, derStandard
gælder for
peri- - let - enkelt
ode 2015-2021. Vandplanerne er• Brugsmodelændret
• Standardbeskyttede
elementer
væsentligt i forhold til den oprindelige
dambrugselementer på
kegler i beton.
”mål”
version, som har været til høring
i flerei én
• Montage
• Lynhurtig
arbejdsgang.
montering
omgange. De er bl.a. skåret til,•så
de gulvkan
Sikker
gerne i samGIVE ELEMENTER,
forbindelse.
arbejde med
es i 2 og
fungere
i
praksis.
Findbedre
SÅ ER DU SIKKER!
• Hurtigt videre
din entreprenør
r
3 mtr. stykke
- Vi har lært meget af arbejdet med de
Konsulent Torben Jensen, Give Elementfabrik A/S, tlf. 75 73 26 76 Tilbud, brochurer, konsulentbesøg ufb.
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
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Plan for et omfattende
stryg ved Tange Sø
Efter flere års arbejde, hvor mange
forslag til ændringer af forholdene ved
Tange Sø har været lagt frem, er der nu
kommet endnu et forslag til et omfattende omløbsstryg på 2-2½ kilometer.
Det er Foreningen til Bevarelse af
Tange Sø, der er fremkommet med det
omfattende omløbsstryg ved Tangeværket. Foreningen mener, at man
med det nye forslag har taget højde

Jarl Gorridsen, der er formand for Foreningen
til Bevarelse af Tange Sø, er også medlem af
Silkeborg Byråd.
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med hensyn til ønsker fra såvel lystfiskere som fra dem der ønsker søen og
elværket bevaret.
- Løsningen skal sikre fuld passage for
alle arter, lyder det fra foreningen, der
dog ikke forventer meget andet end kritiske røster fra lystfiskerne.
Sagen har i mange år medført voldsomme proteser og diskussioner mellem
tilhængere af søen og værket på den ene
side og lystfiskere og Danmarks Naturfredningsforening på den anden side.
Et af de centrale stridspunkter har været
de eksisterende forhold for vandrefiskene
og de nuværende fiskepassager ved Tangeværket, der omfatter en fisketrappe, et
ålepas og en ungfiskesluse, siger foreningens formand, Jarl Gorridsen fra Silkeborg
med netop at finde et kompromis.
I årevis har disse passager været stærkt
kritiseret for at forhindre vandrefiskenes frie adgang. I flere år har DTU Aqua
således helt standset med at udsætte
yngel af havørreder på grund af de ringe
passagemuligheder. Fra Foreningen til
Bevarelse af Tangesøen, er der nu kommet et hidtil uset ”kompromisforslag til
løsning af problemet, hedder det i en ny
rapport.
- Vi har undfanget en ny løsning, hvor
der bruges store arealer og vandmængder
til at skabe vandring for alle fiskearter og
insekter. Det har været centralt for os at
finde et kompromis, så søen og åen danner par på samme måde som de 10-12

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
forskellige
Tegning af det stryg, Foreningen til Bevarelse af Tange
Sø er
haraktive
ladet iudarbejde
til grene
løsningafafdet
problemerne
ved
Tangeærket. er fremkomrekreative fiskeri.
Dette idè- og
visionskatalog
Det rekreative fiskeri omfatter fiskerimet ved hjælp af udvalgsarbejder mellem
andre
søer på Gudenåens
hovedstrækfrihed
til at designe løsningen.
med håndredskaber
som stang Og
og der
line,er
og
organisationerne,
og det afspejler
de
ning,
siger
foreningens
formand
Jarl
Goringen
tvivl
om,
at
der
med
Tangestryget
fiskeri med mindre stående redskaber som
mange muligheder for at udvikle lyst-og
ridsen
til Viborgindenfor
Folkeblad.
kan
skabes
vandring
gennem
et eksruser,
garn,fuld
krogelinjer
m.m.
i det antal
og
fritidsfiskeriet
områderne miljø
I
et
samarbejde
med
firmaet
Watertra
åløb,
der
også
vil
indeholde
2-2½
typer, som er fastlagt i Bekendtgørelsekm.
om
og naturgenopretning, livskvalitet samt
frame har bestyrelsen bag foreningen
med nye optimerede gydepladser, fastslår
rekreativt fiskeri i salt-og ferskvand samt
lyst-og fritidsfiskeriets bidrag til samudarbejdet en 27 sider lang rapport. Den
Jarl Gorridsen til avisen.
redskabsfiskeri mv. i ferskvand.
fundsøkonomien. Mange ideer og visioner
beskriver de nuværende forhold, udforer samlet i dette katalog. Som udgangsdringerne for specielt vandrefiskene, og
punkt er der i oplægget anvendt samme
hvad foreningen selv kalder ”en hidtil
afsnitsoverskrifter som er anvendt i forbinuset kompromisløsning – nemlig et nyt
delse med det af Ministeriet for Fødevare,
stryg - ”Tangestryget”, døber foreningen
Landbrug og Fiskeri udsendte i udkast til
det nye forslag, der skal optimere vanidèkatalog for fremtidens lyst-og , fritidsdringsforholdene
og gydemulighederne
fiskeri,
dog er
der enkelte
omskrivninger.
for
de ca.30
fiskearter
i Gudenåen,
fortælOrganisationerne
finder,
at der i dette
ler Viborg Folkeblad.
materiale
er gode
forudsætninger
Jarl Gorridsen
siger
også til bladet,for
at af
fødevareministerens
visioner
for
lyst-og
der er helt styr på det fiskefaglige, idet
fritidsfiskeriet,
kataloget vil
kunne
Waterframe,
derog
erat
specialiseret
i ferskdanne
et
godt
udgangspunkt
for
arbejdet
vandsforhold og vandrefisk, har haft fuld
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Statslig lystfiskerstrategi

skal trække udenlandske fiskere til
32 millioner kroner skal lokke flere udlændinge
til at fiske ved de danske kyster, søer og vandløb
Den 25. oktober fremlagde regeringen
det længe ventede forslag om en strategi for lystfiskeri i Danmark, og mens
det oprindelige grundlag var baseret
på det rekreative fiskeri, så er forslaget

nu ”reduceret” til nu kun at omhandle
lystfiskeriet, men mon ikke dette kun
skal ses som en form for uvidenhed
blandt nogle af dem, der har deltaget i det forudgående arbejde – I det

Der er masser af plads ved de danske kyster, og der er også masser af fisk, siger myndighederne
om den nye fiske strategi for udlændinges fiskeri i Danmark..
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Fra det første strategi-møde for tre år siden i Maribo. Her er det Danmarks Sportsfiskerforbund,
Verner W. Hansen, og landssekretær Flemming Kjærulf, Dansk Amatørfiskerforening, der er på
talerstolen.

arbejdsudvalg, som snart har fungeret
i et par år – sidder nemlig også repræsentanter for Fritidsfiskeriet i Danmark,
Dansk Amatørfiskerforening og Dansk
Fritidsfiskerforbund.
Men eet er dog helt konkret – regeringen har bevilget 32 millioner kroner,
som først og fremmest skal anvendes
til at trække udenlandske lystfiskere
her til landet.
- Jeg mener, vi kan blive meget bedre til
at udnytte potentialet. Dette her er den
første lystfiskerstrategi nogensinde, og
det vidner jo om, at vi ikke har været det
som et selvstændigt område før nu, siger
fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) til BT.
En undersøgelse fra Center for Regional- og Turistforskning, viste at danske

lystfiskere hvert år omsætter for 1,1 million kroner. De udenlandske lystfiskeres
andel er beregnet til 180 millioner kroner.
Det er godt nok ikke tale om andele af
fangede fisk, der her tales om, men derimod om indkøb af grej, redskaber, både
m.v. samt tikke mindst overnatninger på
hoteller og campingpladser.
Det tal har potentiale til at blive meget
større, mener Visit Danmark.
- Der findes 3,55 millioner tyskere, der
ofte – eller meget ofte fisker på deres
ferier. Til sammenligning har vi i Danmark årligt besøg af 400.000 tyskere, der
kommer hertil for at fiske. Så der er tale
om en meget stort potentiale, siger Visit
Danmarks markedschef i Tyskland, Mads
Schreiner til Ritzau.
Blandt initiativerne er at markedsføre
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en hjemmeside til seks millioner kroner
på forskellige sprog – en såkaldt digital
platform. Her skal man kunne læse alle
relevante informationer om lystfiskeri –
altså på flere sprog. I dag er det for svært
at finde frem til, hvad fiskemulighederne
egentlig er.
Man skal også kunne gå ind på lokale
fiskesider og finde ud af, hvad der gør sig
gældende, hvor man må fiske, hvad man
må fiske, og hvor det er godt at fiske,
siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.
Blandt de projekter, der vil blive tilgodeset er et lystfiskercenter, der skal placeres

Borgmester Søren Steen Andersen, Assens
Kommune: - Det er endnu for tidligt at lægge
sig fast på en placering af det nye formidlingsog oplevelsescenter!

10

FERSKVANDSFISKERIBLADET · 6 · 2018

i Assens Kommune - måske i Helnæsbugten, og der er allerede indkommet nogle
forslag til hvor og hvordan. Der er afsat
32 mill.kr. på den nye finanslov, hvor 8
mio. årligt skal anvendes til et kommende
kyst- og lystfiskercenter.
Det er endnu ikke besluttet, hvor det
kommende center kommer til at ligge,
hvorfor det stadig er muligt at blande sig
i striden om placeringen – og f.eks. siger
medlem af beboerforeningens bestyrelse
for Brydegaard, Brunshuse og Enemærke,
Ole Grønbæk, at foreningen gerne ser at
Agernæs Havn kommer til at fungere som
en slags omdrejningspunkt for det nye
center. Han mener ikke, at det kun skal
handle om ørredfiskeri, men om mange
steder og emner. Han siger også, at foreningen er meget inspireret af Øhavscentret i Faaborg, hvor f.eks. også naturen,
den kulturelle arv og fritidslivet som
sådan er draget ind i det større fællesskab
med alle mulige interesser inddraget.
-Selvom der er ønsker til placeringen
af det nye formidlings- og oplevelsescenter for kyst- og lystfiskerturisme, er
det endnu for tidligt at lægge sig fast på
noget, siger borgmesteren i Assens Kommune. Vi er også i dialog med ministeriet
om, hvordan vi får startet bedst op, bl.a.
også om vægtningen mellem et decideret
fysik og de faciliteter, der også skal være
der – f.eks. parkeringsmuligheder, toiletter, skiltning m.m.
Vi satser også på, at det nye center først
og fremmet skal blive et formidlingsfyrtårn, fastslår borgmester Søren Steen
Andersen (V)
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mærkede
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Hvordan er det nu, det er?

Fiskeri efter ål
er ikke så ligetil

Der er betydelig forskel på fritidsfiskere og
lystfiskere, når det handler om ålefiskeri
Genopretningsplaner for bestanden af
europæiske ål, som Danmark og de andre lande i EU har iværksat, skal sikre,
at ålebestanden på langt sigt udvikler
sig på bæredygtig vis.
For erhvervsfiskere betyder det, at deres samlede indsats i ålefiskeriet skal
reduceres over en
treårig periode.
For de ca.35.000 fritidsfiskere, der fisker i saltvand, betyder de nye danske
regler for ålefiskeri bl.a. at:
- det ikke er tilladt at anvende krogeliner i perioden 1. maj til og med
30. september.
- det ikke er tilladt at anvende ruser i
perioden 10. maj til og med 31. juli.
Bekendtgørelse nr.16l5 skelner mellem
lystfiskere og fritidsfiskere. En lystfisker
er defineret som en person, der anvender en stang med snøre og krog
eller lignende lette håndredskaber.

Udsætningsål klar til deres nye liv.
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- Lystfiskeri efter ål er ikke berørt af
forvaltningsplanen og må udøves
hele året i både saltvand og i ferskvand – og fangsten må hjemtages.
En fritidsfisker, der fisker i saltvand, må

Sådan har man drevet ålefiskeri i mange år i danske fjorde og søer.

højst anvende seks redskaber ad gangen af følgende redskabstyper:
Krogeliner a` 100 kroge.
Kasteruser (enkelte eller dobbelte)
hvoraf èn af ruserne må være en rejepæleruse.
Tejner.
Garn (højst tre stk.)
En rejepæleruse skal anmeldes hvert år
til fiskeristyrelsen. Rejepæleruser skal
opfylde bestemte krav (jf § 22 i bekg.
1615).

- I ferskvand aftales antallet af redskaber med den person, der ejer
fiskevandet.
- Kasteruser (enkelte eller dobbelte)
er tilladt 1. august til 15. oktober.
En fritidsfisker må ikke længere anvende kasteruser (enkelte eller dobbelte) i perioden 10. maj - 31. juli. eller sætte krogeline i perioden 1. maj
- 30. september.

FERSKVANDSFISKERIBLADET · 6 · 2018
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I ferskvand skal der være mindst 100
meter mellem hvert redskab, og redskabet må kun dække 1/3 af vandets
bredde. Afstandsreglerne for redskaber
er beskrevet i bekendtgørelsen 1615 af
11/2015.
Erhvervsfiskeri efter ål sker efter helt
andre regler, bl.a. har bundgarn været

forbudt i årets tre sidste måneder, hvilket normalt er erhvervsfiskernes bedste
periode for ålefiskeri, og det har da
også medført, at en del bundgarnsfiskere i de indre danske farvande har
lagt deres fiskeri ” på hylden”, fordi
det simpelthen ikke kan hænge sammen økonomisk at drive bundgarnsfiskeri.

Ålefiskeriet har gennem årene været en stor del af det kystnære erhvervsfiskeri.
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Skjern Å tiltrækker
både laks og turister

Gen-slyngningen i det nye århundrede
er efterhånden blevet en stor succes
Skjern Å har sat rekord med hensyn
til antal af laks, der er trukket op i
Skjern Å, nemlig 5521 stk., hvilket er
det hidtil højeste antal der er søgt op

i å-systemet siden genslyngningen af
åen blev indledt i 1999. Det er Danmarks Center for Vildlaks, der holder
øje med bestande af laks i Skjern

Der er kommet flere fiskende turister til Skjern Å.
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Å-systemet, og seneste optælling tyder
på at slå den nuværende rekord. Samtidig har Erhvervs- og Vækstudvalget
i Ringkøbing-Skjern Kommune fastslået, at laksefiskeriet i Skjern Å er en
af kommunens hovedattraktioner, da
byrådspolitikerne stemte for at bevilge
505.000 kroner af turismevækstmidlerne i 2018 til lystfiskerturismen. Desuden sagde politikerne allerede ugen
forud god for at et beløb på 550.000

Søren Elbæk, formand for Ringkøbing-Skjern
Kommunes Erhvervs- og Vækstudvalg er godt
tilfreds med, at væksten nu kan måles.

16
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kroner udmøntes til samme formål i
2019, hvis en effektmåling i 2018 viser
tilfredsstillende resultater.
Pengene skal bl.a. gå til RiverFisherprojektet, der løbende udvikles som et
samarbejde mellem foreløbigt de fire
kommuner Ringkøbing-Skjern, Herning,
Viborg og Skive samt Danmarks Center
for Vildlaks og Ringkøbing Fjord Turisme,
fortæller ”Min by Ringkøbing”.
Samarbejdet startede i efteråret 2016
omkring den genslyngede Skjern Å, og
inkluderer nu også Karup Å.
Det er et spændende projekt, der er
gennemført i Skjern Å systemet, hvor
4.000 ha. eng- og moseområder med
støtte fra staten i 1960-erne blev omdannet til agerjord. Der skete bl.a. det,
at Skjern Å på strækningen fra Borris til
Ringkøbing blev rettet ud og inddiget,
hvilket kom til at betyde en betydelig
opdyrkning, men samtidig fik det også
alvorlige konsekvenser for dyreliv og
vandkvalitet, og i slutningen af 1970èrne
var Skjern-laksen i stor fare for helt at
uddø. Fra 1999 til slutningen af 2003 er
ca. halvdelen af det gamle naturområde
nu blevet genskabt, så den slyngede å
og de våde enge igen er vendt tilbage på
den nederste del af Skjern Å.
Det har resulteret i et enestående naturområde af international karakter – og en
bestand af laks, der bare bliver stører og
stører.
Skjern Enge har som det eneste danske
naturområde modtaget den europæiske
pris; Europa Nostra, som en hæder for,
det har skabt gode vilkår for natur- og

dyreliv, både til gavn for mennesker og
dyr, og senere er det så, der er kommet
udmeldinger om en bedre laksebestand
år efter år.
- Det er glædeligt at se, at kommunens
vækstmidler kan være med til at skabe
vækst, der kan måles. F.eks. er der som et
afledt resultat af den hidtidige investering
blevet etableret to nye turistvirksomheder
hh. et Bed & Breakfast med 10 sengepladser og et lystfiskerlodge med 14
sengepladser, siger formand for Erhvervsog Vækstudvalget i Ringkøbing-Skjern
Kommune, Søren Elbæk.
Han understreger i øvrigt, at Erhvervsog Vækstudvalget forventer en øget privat
medfinansiering af lysfiskerturismen i
2020 og fremover.
Allerede i 2017 kikkede 2.639 i Laksens
Hus i løbet af fiskesæsonen, desuden
blev der solgt 20 pct. flere fiskekort end i
sæsonen 2016.
Derudover kan Laksens Hus kobles til
en kommende Nationalpark Skjern Å, og
vi forventer at kunne skabe synergieffekter til arbejdet med udvikling og salg
af lokale fødevarer i Fødevarpark Skjern
Enge, siger Rasmus Sømod, turistudviklingskonsulent at tænke bredt, så man
også fokuserer på fiskeri f.eks. fra havnen
i Hvide Sande.

Ulovligt
fangede laks
gav bortvisning til
to laksefiskere
Skjern Å Sammenslutningen måtte
i år lukke kvoten for store laks efter
ulovlige fangster, fortæller Skjern Å
Sammenslutningen på sin hjemmeside.
Sammenslutningens kontrollører
måtte konfiskerer to ulovligt hjemtagne laks. De pågældende fiskere
blev straks bortvist og meldt til
Fiskerikontrollen, og episoden medførte også, at hele den store kvoten
i såvel Omme Å som i Vorgod Å blev
lukket midnat mellem den 15. og 16.
september.
Der var dog stadig åbent for kvoten
af laks på 75 cm. og derunder. Kvoten
lukker for den nedre del af åen ved
maks. 211 stk. Dertil kommer 24.
stk. som kan fanges opstrøms Tarp
Bro i Skjern Å, opstrøms Jernbanen i
Vorgod Å og opstrøms Vester Ringvej
i Omme Å, oplystes det den 15.
september fra en bestyrelse, der
samtidig beklagede situationen.
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Tykskallet malermusling
fundet i fin stil i Susåen

Muslingen har i mange år været betragtet som uddød, men nu er
muslingen genfundet og hjælper med til at rense op i åløbet
Den tykskallede malermusling ret
almindelig i danske vandløb, men i
de senere år er den blevet mere og
mere sjælden, og forskere og miljøfolk
troede faktisk at muslingen var uddød

i Danmark, da ingen havde bemærket
den siden omkring 2000, men i 2003
genfandt man igen et antal levende
individer i Odense Å, hvorefter den
specielle musling helt forsvandt.

Den tykskallede malermusling ses her næsten 8 centimeter bred.

18
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De udenlandske eksperter optages til Europæisk TV i deres søgen efter tykskallet malermusling.

I slutningen af august i år ledte et
hold udenlandske forskere efter den
sjældne musling, og med hjælp fra
østrigske og tyske forskere og økonomisk støtte fra EU blev den tykskallede
malermusling igen fundet i Susåen.
Indtil videre har de udenlandske forskere fundet otte eksemplarer af den sjældne
musling, og det er rimeligt sandsynligt, at
der er flere, oplyser Miljøstyrelsen.
Tykskallet malermusling lever i vandløb
med stenet, gruset eller sandet bund,
og hvor vandet er stærkt eller moderat
strømmende.

Vandkvaliteten skal opfylde kravene
om en god biologisk kvalitet for at være
egnet som levested for malermuslingen.
Hunnen udvikler op til 200. 000 æg, der
klækkes til små larver, der falder ned til
bunden af vandløbet. De små larver har
nogle kroge, hvormed de hæfter sig fast
på fisk, der svømmer forbi, fortæller Miljøstyrelsen. De tilbringer herefter de næste ca. fem uger på fisken, ofte omkring
gællerne. Derefter lader de sig falde ned
på bunden af vandløbet, hvor de begynder deres fastsiddende voksenliv. Larverne
bliver på denne måde transporteret til
nye levesteder.
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I løbet af en uges tid fandt de udenlandske forskere otte tykskallede malermuslinger.

De mest populære ”værtsfisk” er elritse,
hundestejle, aborre, strømskalle og rudskalle.
Tykskallet malermusling bliver 20-30 år,
men de kan godt blive helt op til 50 år.
Den tykskallede malermusling er fredet
i Danmark. Den må ikke samles ind eller
aflives. Dens levesteder er ofte beskyttet efter §3 i naturbeskyttelsesloven og
vandløbsloven.
Muslingerne er ikke kun fundet et
bestemt sted i Susåen, men har været

20

FERSKVANDSFISKERIBLADET · 6 · 2018

spredt rundt omkring i åen. Eftersøgningen efter de sjældne muslinger er et såkaldt EU-LIFE-projekt. Man vil gerne have,
at muslingerne skal overleve i de danske
åer, fordi det er vigtigt for økosystemet i
vandløbene.
- Muslingerne renser åen ved at filtrere
organiske partikler fra. Man kan sige, de
rydder op efter os mennesker, f.eks. når
der kommer spildevand i åen, siger Palle
P. Myssen, vandløbsbiolog i Næstved
Kommune til Sjællandske Medier.

Lystfiskere i Slagelse
afbryder samarbejde

Det omfattende Tude Å-projekt er totalt Ignoreret
af kommunen mener fiskerne
Lokale lyst-og sportsfiskerforeninger,
der tillige består af en sammenslutning – Udsætningsforeningen
Vestsjællands(UFV) er raget uklar med
Slagelse Kommune.
Det kommer efter et rimeligt godt
samarbejde frem mod det såkaldte

Tude Å-projekt, og hvor fiskerne nu
siger, at de er blevet totalt ignoreret af
kommunen, hvilket vi så har taget til
efterretning, siger Per Christensen, lokal repræsentant for Danmarks Sportsfiskerforbund til ”Sjællandske”.

Udsætningsforeningen Vestsjælland 95 har med øjeblikkelig virkning afbrudt samarbejdet med
Slagelse Kommune.

FERSKVANDSFISKERIBLADET · 6 · 2018
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Lystfiskerne har i mange år fisket ørreder
op af Tude Å via elfiskeri for at stryge
dem for rogn til brug for opformering af
ørred-yngel, som så senere er blevet sat
ud i åen, men det samarbejde har organisationen af lystfiskere samlet i Udsætningsforeningen Vestsjælland (UFV95) nu
afbrudt med øjeblikkelig virkning i form
af en pressemeddelelse.
”Tude Ådal-projektet i den nuværende
form bliver i vores øjne dødsstødet til den
i forvejen lille bestand af ørreder i Tude Å,
siger Kurt Jørgensen fra UFV95 i en pressemeddelelse, der er udformet som et
åbent brev til Slagelse Kommune.

Slagelse Kommunes formand for Miljø, planog landdistrikter, Jørgen Grüner (SF): - Lystfiskerne gør sig selv en bjørnetjeneste!
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Meddelelsen er også sendt til en række
andre organisationer, flere sjællandske
kommuner og blandt andre også til miljøog fødevareminister Jakob Ellemann
Jensen.
Sammen med DTU i Silkeborg, DTU Aqua,
har Udsætningsforeningen Vestsjælland
peget på en løsning, som kunne reducere
skaderne som projektet har for ørreden”.
- Vores meget konkrete bud er blevet
totalt ignoreret af Slagelse Kommune, og
det tager vi nu til efterretning, siger Per
Christensen, repræsentant for Danmarks
Sportsfiskerforbund, til SJÆLLANDSKE.
Foreningen er med øjeblikkelig virkning af
Tuse Ådal-projektet samt af Vandsynsrådet og Naturforum – to organer i Slagelse
Kommune, hvor forskellige organisationer
fra blandt andre landbruget og naturorganisationer mødes flere gange årligt.
Striden er den traditionelle om, at kommunen vil skære hårdt på vandløbenes
grøder, så vandet på markerne af hensyn
til landbruget kan komme væk, mens
lystfiskernes interesser går på at skabe
tilholds- og ynglesteder for fiskene, først
og fremmest ørreder. Derfor at Udsætningsforeningen i årevis sat fisk ud for
at hjælpe og styrke den naturlige del af
ørreder i vandløbene.
- Gang på gang har vi konstateret, at de
entreprenører, som kommunen bestiller
til at oprense vandløbene, graver åløbet i
stykke og endda graver de sten op, der er
udlagt for at skabe yngleområder, så de
kan formere sig. Forvaltning og politikere
har i virkeligheden gjort meget lidt for at
forhindre denne fremgangsmåde, og vi
føler vores frivillige arbejde er omsonst,

og de beslutninger, kommunen har taget
i forhold til Tude Ådal-projektet er den
berømte dråbe, der fik bægeret til at flyde
over, siger Kurt Jørgensen.
Udvalgsformand for Miljø, plan-og landdistrikterne, Jørgen Grüner (SF) mener at
lystfiskernes strategi er helt forkert. Det
nytter jo ikke noget, at lystfiskerne reagerer ved at afbryde samarbejdet, bare
fordi de ikke får deres vilje. Jeg mener,
lystfiskerne gør sig selv en bjørnetjeneste,
siger udvalgsformand Jørgen Grüner, til

Sjællandske, mens landmænd fastholder,
at vandløbene er til for at aflede vand.
-Det er meget vigtigt, at åen bliver oprenset, når de er ved at vokse til med høje
ukrudtsstængler, siger gårdejer Alfred
Pedersen fra Kirkerup. Hvis drænrørene på
markerne bliver lukket p.gr. bevoksning,
kan vandet jo ikke løbe fra, og så få vi
oversvømmelse af markerne, mener han
ifølge ”Sjællandske”.

Vestsjællandske lystfiskere har gennem mange år udført et stort frivilligt arbejde for at holde
fiskebestande i Tude Å i top.
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DTU Aqua

har et stort ørredprogram i 2019
I efteråret 2019 skal ”Planer for fiskeplejen”
revideres for syv udvalgte vandløbssystemer

24
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Hvert år undersøger DTU Aqua mange
vandløb i samarbejde med de lokale
lystfiskerforeninger for at kunne lave
en plan for fiskeplejen, der dækker de
vigtige ørredvandløb i et vandsystem.
Det har DTU Aqua gjort i mange år, og
planerne revideres med nye undersøgelser ca. hvert 8. år.
Her ses oversigten over de planlagte
undersøgelser af ørredbestanden i det
kommende år. Undersøgelserne er opdelt
i bogstaver som henviser til kommuner,
hvori de forskellige vandløb er beliggende.
(A) Aarhus, Faurskov, Silkeborg, Viborg og
Randers – Gudenå nedstrøms Tangeværket.

(B) Viborg, Silkeborg, Ikast-Brande, Vejle,
Hedensted, Horsens, Skanderborg,
Favrskov – Gudenå nedstrøms Mossø
og indtil Tange.
(C) Hedensted, Horsens, Odder, Aarhus –
Mindre vandsystemer mellem
Sandbjerg Vig og Kalø Vig.
(D) Hedensted – Rhoden Å.
(E) Sønderborg – Alsiske vandløb.
(F) Stevns, Faxe, Næstved. Vordingborg –
Sydøstsjællandske vandløb.
(G) Lolland, Guldborgsund, Vordingborg –
Vandløb på Lolland-Falster og Møn.
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Fiskenes ”fødestuer”
helt uden beskyttelse

Regeringen vil fjerne beskyttelse af næsten 1000 km.
små vandløb og gøre dem til afvandingskanaler
Med en ny bekendtgørelse ønsker
regeringen at fjerne beskyttelsen for
1000 kilometer danske vandløb – helt
specifikt små vandløb med et opland
på mindre end 10 kvadratkilometer.
Det er blevet hilst med mange protester fra de grønne organisationer, bl.a.
Danmarks Naturfredningsforening, som
i en pressemeddelelse skriver, at de
små vandløb er fiskenes fødestuer og
børnehaver. Det er her, fiskene gyder,

og det er her, de små fisk vokser op
bag sten, planter og under brinker. Når
det her gennemføres, så vil mange af
de 1000 km. små vandløb være helt
uden beskyttelse, og der er frit slag til
at gøre dem til rene afvandingskanaler
eller endog rørlægge dem.
-Derfor håber jeg virkelig, at regeringen besinder sig og dropper det her, siger Maria Reumert Gjerding, præsident
i Danmarks Naturfredningsforening og
kalder beslutningen for både trist og
usaglig.
Beslutningen om, hvilke vandløb der
skal miste beskyttelse, er truffet under
inddragelse af lokale vandråd, hvor
Danmarks Naturfredningsforening valgte
at deltage for så vidt muligt at begrænse
skaderne.
- Vi har kæmpet benhårdt i vandrådene
for at gøre skaderne så små som muligt.
Nogle steder er det lykkedes at finde en
fornuftig balance, men vi er dybt bekymret over, at regeringen på baggrund af en
række usaglige politisk udvalgte kriterier
nu vælger at tage mange vandløb ud
af beskyttelsen og dermed sænker det
samlede antal beskyttede vandløb, siger
Maria Reumert Gjerding.
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Medlem af Ferskvandsfiskeriforeningen
for Danmarks bestyrelse, Hilmar Jensen,
har også sendt os nogle kommentarer
om, at miljøministeren nu vil hive knap
1000 km. vandløb ud af vandplanerne.
De har ingen naturpotentiale, påstår
ministeren og tager dermed omkring fem
procent af de i alt 19.000 km. danske
vandløb, der er en del af vandplanerne,
ud af den beskyttelse som vandplanerne
skulle give.
” Vi gør det for at sikre afvandingsinteresser, og der er selvfølgelig ikke tale om
forringelser”, er ministerens argumenter.
De argumenter er der ingen af de lystfiskere, der beskæftiger sig med vandløbspleje, der kan tage alvorligt, skriver
Hilmar Jensen, og fortætter:
Netop de små vandløb har stor betydning som gyde- og opvækstområde, ikke
mindst for havørrederne. Vandplejen og
restaureringsarbejdet har netop vist at der
er store naturpotentialer i de små vandløb, uden at afvandingen lider skade.
Når ministeren samtidig mener, at der
ikke kan være god økologisk tilstand i
noget, som man har gravet med en skovl,
så ville det klæde ham, at oplyse hvilke
vandløb vi har, hvor der ikke på et tidspunkt er blevet brugt en skovl.
Beslutningen kommer efter en lang proces, der har sit udspring tilbage fra aftalen
om landbrugspakken i 2015. Her blev
de borgerlige partier enige om, at alle
små vandløb skulle gennemgås med en
”tættekam” med henblik på, at de kunne
pilles ud af vandplanerne. Den nuværende regering har ofte sagt, at man er den
grønneste danske regering nogensinde.

Det er mere end svært at se, når man
stadig forfølger en linje overfor vandløbene der stammer fra de hårde kræfter
i landbruget. Resultatet kan blive rene
afvandingskanaler eller rørlægninger.
Man må også stille sig det spørgsmål om fiskeriminister Eva Kjer Hansen
har indregnet den tilbagegang i de for
lystfiskere interessante fiskearter i den
netop fremlagte strategi for lystfiskeri og
lystfiskerturisme.
Der kan derfor kun håbes på, at regeringen besinder sig og dropper sine planer
med at tage de mange kilometer små
vandløb ud af vandplanernes beskyttelse.
Et uafklaret spørgsmål er også om det er
i overensstemmelse med EU`s vandrammedirektiv, og hvad EU-Kommissionens
vurdering af sagen kan resultere i.

FAKTA

om vandløb i Danmark:
* I Danmark er der godt 75.000 km.
vandløb, hvoraf de 19.000 km. er
naturbeskyttede efter EU`s vandrammedirektiv.
* Beskyttelsen betyder, at livet og
økosystemerne i vandløbene skal
opnå god økologisk tilstand.
* Over fem procent af de i dag 19.000
km. beskyttede vandløb står til at
miste beskyttelsen.
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Søg tilskud til friluftsliv

og gode oplevelser i naturen
17 millioner kroner udloddes via Friluftsrådet
Har du en god idè til et projekt, som
kan skabe bedre muligheder for friluftsliv eller øge befolkningens naturforståelse? Så kan du søge om tilskud
fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Friluftsrådets direktør Jan Ejlsted: - Det er
vigtigt, at befolkningen har et forhold til den
natur, der er i deres nærhed!
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Der er ansøgningsfrist 1. februar
2019, og der bliver uddelt i alt 17 millioner kroner til projekter indenfor fire
temaer.
Oplevelser i naturen kan noget helt særligt. Det kan være vejen til nye fællesskaber, øge livskvalitet og sundhed og styrke
børns læring. Derfor giver Friluftsrådet
tilskud til projekter, der skaber nye muligheder for naturoplevelser og friluftsliv fra
Udlodningsmidler til Friluftsliv.
Der er frist for ansøgning til den 1.
februar 2019, og i alt uddeles 17 millioner
kroner. Friluftsrådet ønsker med projektmidlerne især at fremme initiativer, der
styrker det lokale ejerskab af naturen.
”Vi ser mange eksempler på, at naturoplevelser og friluftsliv kan være omdrejningspunktet for engagement, livsglæde
og fælleskab i lokalsamfundene, og vi synes, det er vigtigt, at befolkningen har et
forhold til den natur, som er i deres fælles
nærhed, og at de har gode muligheder
for at dyrke forskellige aktiviteter i den”,
siger Jan Ejlsted, direktør for Friluftsrådet.
De fire emner, der kan søges midler til er:
Flere ud i naturen
Bedre forståelse af naturen
Bevæg dig i naturen
Undervisning i naturen

Pengene kommer fra overskud i Danske
Lotteri/Spil og Klasselotteriet, og landsdækkende natur- og friluftsorganisationer
– herunder også Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark – kan søge om driftstilskud.
Gå ind på Friluftsrådets hjemmeside
og læs mere om, hvordan du kan søge
tilskud til at få gennemført gode ideer
om brug af naturen i din forening.

Undervisning i det fri kan
f.eks. godt være tilberedning
af fangede fisk.

Det var ikke i Klejstrup Sø
I seneste udgave af Ferskvandsfiskeribladet havde vi en større reportage fra
Glenstrup Sø, hvor lodsejerforeningen
havde åbnet op for en gratis fisketur.
Arrangementet var først og fremmest
blevet til, for at trække unge mennesker til og give dem en oplevelse, så
de måske senere ville fortsætte som
lystfisker et eller andet sted.
Der var da også god opopbakning til
arrangementet, men desværre havde
redaktøren på bladets forside skre-

vet, at begivenheden fandt sted ved
Klejstrup Sø.
Heldigvis fremgik det dog med al
tydelighed, at ”den åbne fiskesø” fandt
sted i Glenstrup Sø.
Vi beklager fejlen, men heldigvis er
der stor interesse for blandt medlemmer af Lodsejerforeningen ved Glenstrup Sø at gentage arrangementet til
næste år – og så lover redaktionen, at
vi nok skal huske, hvor det foregår!

FERSKVANDSFISKERIBLADET · 6 · 2018

29

Forskere hos DTU

skriver børnebøger om ål og gedde
Forskere hos DTU Aqua har skrevet
to børnebøger om ålen og gedden.
Bøgerne indgår i bogserien ”Vild med
Viden”.
At ålen må svømme 6000 km. for at
gyde, og at den største kendte gedde
i Danmark var 150 cm. lang, er nogle
af de informationer, børn kan få i de to
nye bøger.

Den ene bog, ”Ålen, den mystiske
fisk”, er skrevet af videnskabelig medarbejder Michael Ingemann Pedersen,
DTU Aqua. Den fortæller bl.a. om ålens
eventyrlige vandring fra Sargassohavet
til Europas kyster – og tilbage igen, om
opdagelsen af gydepladserne i Sargassohavet og om artens tilbagegang.
Den anden bog, ”Gedden, den store
rovfisk”, er skrevet af seniorrådgiver
Søren Berg, DTU Aqua. Den beretter
bl.a.om geddens store udbredelse, dens
glubende appetit og om Grarupgedden
– den største gedde, der nogensinde er
fanget i Danmark.
Der er lagt vægt på høj faglighed, og
at bøgerne er skrevet i et sprog som
børn kan forså.
Bøgerne kan – afhængig af emne –
købes på museer i hele landet. Serie 9
om vanddyr, herunder de to nye bøger
om ål og gedde, kan f.eks. købes i museumsbutikken hos AQUA Akvarium og
Dyrepark i Silkeborg. Desuden kan de
købes på forlagets hjemmeside:
www.vildmedviden.com.

Grarupgedden den største gedde, der
nogensinde er fanget i Danmark.
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En rigtig
glædelig jul

samt et spændende
og fiskerigt nytår

- ønskesKirsten
voreBrosbøl
læsere
Miljøminister

af
Ferskvandsfiskeriforeningen
vand,
som vi pumper op af jorden og ud i
For Danmark
vandhanerne.
Jeg
er glad for at
sige, at vi nu
Bestyrelse,
redaktion
og endelig
kan sige, at vandplanerne er færdige
øvrige medarbejdere
og vedtaget, siger miljøminister Kirsten

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 nye vandområder og
gennemføre vandløbsrestaureringer.

Annoncepriser
1/1 side (131 x 192 mm) ....................
1/2 side (131 x 94 mm) .......................
1/3 side (131 x 60 mm) .......................
1/4 side (131 x 44 mm) .......................

kr. 2.250,kr. 1.400,kr. 1.250,kr. 1.000,-

Alle annoncepriser er inkl. 4-farver og ekskl. moms.

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

Al henvendelse vedr. annoncer rettes til:
Pia Lund Hasselgren
Rabøl A/S
Søndergården 8
9640 Farsø
Tlf. 98 63 10 61
e-mail: ferskvand@rabol.dk

FISKERIBLADET

FERSKVANDSFISKERIBLADET ··66·· 2018
FERSKVANDSFISKERIBLADET
2014

31
27

Alt til dambrug
hav- og ålebrug

klækkeudstyr
arbejdstøj
transport og sortergrej
sko
iltfordelere
støvler
Udlever
ing anet
foderautomater
fv
fugleværnMandag -t
vod arer:
orsdag:
14 .0 0 -16
alupladerFredag:
ketcher
.0 0
14 .0 0 -15
baljer
sugekurve
.0 0
spande
beluftere
handsker
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
mail@midtjysk-akva.dk
Se netbutikken på: www.midtjysk-akva.dk

Midtjysk Akva

FERSKVANDSFISKERIBLADET
REDAKTION
Henning Nielsen
Halsebyvej 30, 4220 Korsør, Tlf. 5838 7225
henviol30@gmail.com

INDLEVERINGSFRISTER
Indlevering af redaktionelt stof og annoncer til næste
blad skal ske senest 20. januar 2019.
TRYK
Rabøl A/S
Søndergården 8, 9640 Farsø, Tlf. 9863 1061

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

FORSIDEFOTO: Ny statslig lystfiskerstrategi skal trække
mange udenlandske lystfiskere til Danmark.
- Vi har et stort og uudnyttet potentiale i udenlandske
lystfiskere, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen, og der
er foreløbig bevilget 32 millioner til strategien.
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