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Bjarne Bach skriver lederen:
Om Gudenåcentralen 
Der skulle, inden 2020 render ud, have 
været truffet en afgørelse om en fauna-
passageløsning, forbi Tange- vandreservoir 
(En sø er noget naturen har skabt, menne-
skeskabt opstemning er et vandreservoir).

Dette er, grundet Covid-19, desværre 
udsat til udgangen af februar 2021.

Der er mange, som har en mening 
om Tange- vandreservoir, men det er et 
faktum, at Danmark har forpligtiget sig 
til at overholde EU’s vanderammedirektiv 
og i henhold til dette, skal der være fri 
faunapassage, forbi eller gennem Tange- 
vandreservoir.

Der findes kun to mulige løsninger på 
opfyldelse af dette, som er fakta:
• Den ene er Cowis løsningsforslag 7, 

som er det Lange omløbsstryg.
• Den anden er at lægge Gudenåen til-

bage i sit oprindelige løb. Dette vil jo 
være den bedste løsning for naturen, 
samt Tange å. Dette kunne lade sig 
gøre i Skjern Å i et endnu større pro-
jekt, så må det også kunne lade sig 
gøre, i Gudenåen, i en meget mindre 
målestok. Man vil jo få en rigtig flot 
ådal, med næsten norske tilstande af 
en brusende elv, med et fald på 11 
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meter. Der er jo søer nok i Silkeborg-
området, til at kunne tilfredsstille det 
reaktive behov for en sø.

Nogle, interne i DN, kommer med flere 
selvbestaltede, ikke egnede løsninger. 
F.eks. at lave en dæmning gennem 
reservoiret, som åen ledes igennem. En 
anden med halvdel af vandet anvendes til 
elproduktion og den anden halvdel til åen. 
Ja Storm P har ikke levet forgæves.

Det halve vand er ikke nogen løsning, 
hverken for elproduktionen, eller for fauna-
passagen. Elproduktionen giver i dag, selv 
med hele vandføringen, næsten 1 mill. i 
underskud. Løsningen vil blive, at halvde-
len af alle udtræk af ål, ørreder og laks vil 
gå tabt. Det kan vi ikke byde naturen. Ej 
heller kunstige dæmninger. Jeg forstår ikke, 
hvorfor nogle i DN ikke er interesserede i 
at nyde en ægte natur og ikke en lappeløs-
ning, som ingen kan bruge?

Det omstridte Tangeværk giver næsten 1 million kroner i underskud.
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Få det nu løst, og lev op til vandramme-
direktivet, det er slet ikke så svært. 

Gudenaacentralen har indgivet en klage 
over de nye udsætningsplaner for ørreder, 
som værket skal betale i forhold til den 
oprindelige Tangelov. Den gælder stadig, 
selv om tilladelsen til at benytte Gudenå-
ens vand er udløbet. Gudenaacentralen går 
hermed stik imod ejerne af Eniig, som pr 
mail gennem bestyrelsesformanden har 
svaret Gudenåens Ørredfond, som forestår 
opdrættet af ørrederne, at man indtil der 
er truffet en passageløsning, altid vil leve 
op til udsætningerne ifølge den oprin-
delige Tangelov. Så Gudenaacentralens 
daglige ledelse går stik imod deres ejere, 
med denne klage. Heldigvis har klagen 
ikke opsættende virkning. Gudenaacen-
tralen har heller ikke længer tilladelse til 
at benytte vandet fra Gudenåen. Den til-
ladelse, som Viborg Kommune havde givet 
dem uden at lave en WWM-undersøgelse 
er blevet underkendt. Der skal laves en 
WWM-undersøgelse. DN, DSF og FFD har 
fået medhold i klagen.

Nu glæder vi og alle naturelskere os til, 
at der nu endelig, efter 20 år forsinkelse, 
kommer en løsning. 

Betalingen for løsningen ligger jo til 
Gudenaacentralen. De har tjent på at låne 
åens vand i 100 år. Når en landmand laver 
en grusgrav, skal han også selv betale for 
at genoprette området, efter endt brug.

I den nye helhedsplan for Gudenåen, 
som handler om vandhåndtering og 
oversvømmelser, har Silkeborg- og Viborg 
kommune, som står for projektet, delt 
Gudenåen op fra Tinnet krat via Silkeborg 
til Tange og fra Tange til Randers. Ingen af 
disse to grupperinger, har fået Tangevand-
reservoir, eller dæmningen med i grup-
perne. Det lugter lidt af berøringsangst?

Bjarne Bach
Medlem af Hovedbestyrelsen
Ferskvandsfiskeriforeningen 

For Danmark
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Nye planer for fiskepleje 
i danske ørredvandløb

DTU Aqua undersøger hvert år fiskebe-
standene og den generelle tilstand i 
en række ørredvandløb og udgiver det 
følgende år rapporter med resultaterne, 
de såkaldte ”Planer for fiskepleje”.
I planerne kan kommuner, sportsfisker-
foreninger, bredejerforeninger mv. fin-
de forslag til, hvordan de kan genskabe 
naturlige forhold for fisk og forbedre 
bestandene i de enkelte vandløb.

Nu er resultaterne for 2019 beskrevet i 
seks planer for fiskepleje, der både viser 
de naturlige bestande af ørred-og lakseyn-
gel samt forekomster af andre fiskearter.

Planerne er udsendt til de berørte kom-
muner, foreninger m.fl., men de kan også 
ses på det elektroniske ørredkort.

På baggrund af undersøgelserne i 2019 
har DTU Aqua nu fremlagt planer for fiske-
pleje i alsiske vandløb, Ørum-Rohden Å 

Fiskebestandene på 644 vandløbsstrækninger
er nu beskrevet i seks planer

Halvårs ørreder som denne er vigtig, når man skal vurdere et vandløbs økologiske tilstand.
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(ved Vejle Fjord), mindre vandløb mellem 
Sandbjerg Vig og Kalø Vig (Aarhus Bugt), 
mindre tilløb til Randers Fjord, Gudenåens 
tilløb fra Mossø til Tangeværket og Guden-
åens tilløb nedstrøms Tangeværket.

Der var mest ørredyngel på Als, hvor 
halvdelen af vandløbene havde god eller 
høj økologisk tilstand i forhold til ”Ørredin-
dekset”, der anvendes som mål for vandlø-
benes miljøtilstand i Statens Vandområde-
planer. I de andre vandområder var målet 
kun nået i 4-33 pct. af vandløbene.

I de fleste af de undersøgte vandområ-
der var ørredbestanden i 2019 generelt 
mindre end ved sidste undersøgelse for 
7-9 år siden. Det skyldes primært, at 
sommeren 2018 var ekstrem varm og tør, 
og at vandføringen derfor var usædvanlig 
lille i mange vandløb. Det har forment-

lig øget dødeligheden hos ørrederne og 
reduceret opgangen af gydemodne ørreder 
til gydevandløbene i efteråret/vinteren 
2018/2019. DTU Aqua vurderer derfor, 
at øget dødelighed og reduceret gydning 
i 2018 er en væsentlig årsag til, ørred-
bestandene generelt var mindre  i 2019 
end ved sidste undersøgelse, og at det 
ikke skyldes, at vandløbenes miljøtilstand 
generelt er blevet dårligere.

I de senere år er der også kommet langt 
flere fiskeædende rovdyr som f.eks. skarv, 
odder og mink ved de danske vandområ-
der, og de æder bl.a. ældre ørreder.

Det kan ikke udelukkes, at dette også 
har haft en væsentlig negativ betydning 
for ørredbestanden, skriver DTU Aqua i sin 
bedømmelse af den mindre ørredbestand i 
de undersøgte vandløb.

Blandt de undersøgte områder er mindre vandløb mellem Sandbjerg Vig og Kalø Vig i Aarhus Bugt.
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Internationalt tangakademi 
til Endelave

Kattegatøen Endelave, der ikke mindst 
er kendt for at være hjemsted for vilde 
kaniner, er nu også på vej til at få et 
viden-og formidlingscenter om tang. 
Første skridt er netop taget af Bjarne 
Ottesen, der også er udviklingschef for 
Nordisk Tang.

Han er en af de nordiske pionerer 
indenfor brug af tang.

Efter en årrække med studier af tang 
i teori og praksis, startede  Bjarne Otte-
sen Endelave Seaweed, der i 2014 blev 

omdannet til Nordisk Tang som i dag 
har produktionsfaciliteter i Grenå.

- Tang kommer vi til at høre rigtig meget 
om frem over. Ikke kun som føde for 
mennesker og dyrefoder, men også som 
gødning og forbrug i medicinalindustrien 
og meget andet. Det fantastiske er, at tang 
er en ressource med stor positiv indvirk-
ning på CO2, Tang er faktisk indbegrebet af 
bæredygtighed, siger Bjarne Ottesen, be-
styrelsesformand for Tangegården a.m.b.a.

Bjarne Ottesen er en af de nordiske pio-

Tanggården på Endelave har foreløbig åbnet med 
tangsafari og restaurant med gourmetretter

Bjarne Ottesen demonstrerer den friske tang fra standen ved Endelave.
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nerer indenfor brug af tang. Den tidligere 
sovjetiske præsident Mikhail Gobatjov 
satte for mange år siden Bjarne Ottesen, 
tidligere højskoleforstander, i gang med at 
se på tangens mange muligheder. Bjarne 
Ottesen var dengang præsident for den 
danske afdeling af Green Cross – en global 
organisation, stiftet af Gorbatjov, for at 
arbejde verdens økologiske udfordringer.

”I har så meget vand omkring jer i Dan-
mark. Du må finde nogle måder at udnytte 
tangen på til gavn for miljøet”, sagde Gor-
batjov til mig ved et møde i Green Cross. 
Jeg tog opfordringen op, og siden har mit 
liv koncentreret om tang”, siger Bjarne 
Ottesen og tilføjer:

”På globalt plan kan tang brødføde millio-
ner af mennesker, gøde enorme arealer af 
landbrugsjord, forebygge mange sygdomme, 
og samtidig skabe et renere vandmiljø”.

Efter en årrække med studier af tang 
i teori og praksis startede Bjarne Otte-
sen Endelave Seaweed, der i 2014 blev 
omdannet til Nordisk Tang, men Bjarne 
Ottesen høster stadig tang i det rene vand 
omkring Endelave og har ved Tanggården 
taget første skridt til det internationale 
tangakademi, der vil knytte tang-eksperter 
verden over til sig for at udbrede viden om 
tangens muligheder.

Tanggården  på Endelave har foreløbig 
åbnet med tangsafari, en tang-shop og en 
tang-pop up restaurant med gourmetretter 
baseret på forskellige tangarters unikke 
umami-smag og tilberedt af udvalgte stjer-
nekokke.

 Som det næste følger kurser i anven-
delse af tang indenfor bl.a. velvære, helse, 
kreativitet og antistress.

Det er ikke kun maden, der stammer fra tang – snapsen tilberedes også af tang fra Kattegat.
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Nyt medlem i +15 
i Gudenåen
I Østjylland finder der en klub, for-
ening, loge – eller hvad man nu skal 
kalde sådan en sammenslutning, 
men det er altså en gruppe af nogle 
mennesker, der har oplevet at fange 
laks i Gudenåen på mindst 15 kg.

Den 1.oktober 2020 fik +15 i Guden-
åen et nyt medlem, nemlig Jonas Vam-
men fra Langå, der fangede en laks på 
15,62 kg.

Der var tale om en hanlaks på en 
længde af 120 centimeter, og dermed 
at han berettiget til at være med i det 
fornemme selskab, der har fanget en 
laks på over 15 kg.

-Der skal fiskes mange timer for at 
få sådan en fisk på krogen, og kræver 
da også en del held, men fedt er det, 
siger laksefiskeren til TV2Østjylland. 
Det tog 20 minutter at hale den store 
laks ind. 

Det er nok noget af det sjoveste og 
tillige noget af det hårdeste, jeg har 
været ude for med hensyn til fiskeri. 
Fiskeriet foregik i Langå ved Randers 
på en plads mellem de to jernbane-
broer, der krydser Gudenåen.

Jonas Vammen med sin store fangst.
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Danske Ørredsøer       
har sikkerhed i centrum

Tekst og fotos: Villy J. Larsen

Trygfonden og foreningen Danske Ør-
redsøer sikre brugerne ved en række af 
landets kvalitets-put & take søer mod 
drukneulykker. Siden 2019 har Danske 
Ørredsøer målrettet anvist foreningens 
medlemmer om hvordan der kan an-
søges om redningskranse hos Trygfon-

den til opstilling ved ørredsøerne. Det 
sker som en særlig indsats for at sikre 
brugerne bedre mod drukneulykker. 
Danske Ørredsøer har valgt at gøre 
sikkerheden for søernes til et særligt 
indsatsområde nu og i årene frem over.

Nyvalgt formand for Danske Ørredsøer 
– Gitte Moelsby fra Nebel Sø Put og Take 
ved Esbjerg siger om dette bl.a.:

De fleste danske ørredsøer har nu etableret
stativer med redningskranse

Flere og flere stativer med redningskranse dukker i de danske fiskesøer, nu kommer der også   
flere hjertestartere til.
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- Blandt brugerne af Danske Ørredsøer 
findes både børn og unge, men også handi-
cappede og ældre. Fælles for alle er, at man 
ved sin gang ved søerne risikerer at falde i 
vandet og i værste fald at kunne dø af det.

I 2019 fik langt de fleste af medlems-
søerne hos Danske Ørredsøer etableret 
stativer med redningskranse ved søerne 
via sponsorater fra Trygfonden – en udvik-
ling som fortsætter i 2020.

Det giver tryghed for de besøgende at 
vide, at der er hjælp at hente, hvis nogen 
skulle falde i vandet.

”Kan disse tiltag skabe tryghed blandt 
brugerne i vore medlemssøer, er det jo 
det hele værd, og giver det anledning til 
at kunne redde blot eet enkelt liv blandt 
de besøgende, er alt jo vundet,” beretter 
formanden.

Af den officielle danske druknestatistik 
fra 2019 fremgår det, at 30 personer 

mistede livet under fiskeri fra land i perio-
den 2001-2017. 

I 2020 fortsætter foreningen sit arbejde 
med at fokusere på sikkerheden ved 
søerne. Der arbejdes således på at skaffe 
hjertestartere hos flere af søerne, og 
der søges om midler til at gennemføre 
særlige førstehjælpskurser for søernes 
personale.

”Hertil kommer, at en stor del af vore 
medlemssøer har indrettet særlige han-
dicapvenlige faciliteter – ofte i form af 
kørestolsbroer, flisebelagte adgangsstier 
og handicapvenlige toiletforhold”, beret-
ter Gitte Moelsby.

- Det er alt sammen medvirkende til 
at gøre adgangen til en tryg outdoor-
oplevelse mulig ved de dansk ørredsøer – 
også for vore handicappede medborgere, 
siger Danske Ørredsøers formand.

Nyvalgt formand for Danske Ørredsøer, Gitte Moelsby, Nebel Sø – Put & take.
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Man kan ikke spise        
sig ud af signalkrebs problemet 

DTU Aqua har stået i spidsen for en 
undersøgelse af, hvordan bestanden 
af signalkrebs i Alling Å  - et tilløbs 
vandløb til Gudenåen –  har udviklet 
sig gennem 10 år med bekæmpelses-
fiskeri.

400.000 signalkrebs er i løbet af 10 år 
fjernet fra åen, men ikke desto mindre, 
er bestanden af den dominerende 
krebs bare blevet større og større.

Jeg var selv i sin tid med til at forsøge 
signalkrebsen begrænset for en halv snes 
år siden ved et besøg hos lystfisker Max 
Thomsen, som var en af de mange frivil-

lige fiskere, der deltog i fangst af signal-
krebs i fredningsperioden med henblik på 
at begrænse den invasive krebseart, men 
selvom signalkrebsen smagte godt, og 
selvom der gennem årene blev spist flere 
og flere signalkrebs, så betød det bare, 
at der kom flere og flere signalkrebse til 
Alling Å – og de bredte sig hurtigere og 
hurtigere som en steppebrand, også til 
mange andre danske vandløb.

I perioden fra december til og med 
marts 2010 blev der forsøgsvis fisket med 
ruser, om end arbejdet blev besværlig-
gjort af store vandføringer og en meget 
kold vinter.

Den invasive krebseart i Allinge Å vokser hurtigere end den kan spises 

Signalkrebsen graver store huller i brinken på de åløb, den besætter, og det kan medføre  alvor-
lige sammenstyrtninger i de pågældende vandløb.
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Det blev herunder konstateret, at 
der var store forekomster af signal-
krebs i tre mindre søer i Nibækken, 
øvre Skader Å. 

I styregruppen for signalkrebse-
bekæmpelsen blev man enige om 
at fjerne signalkrebsene fra søerne 
ved at oprense søerne over vinteren 
2009-2010

I 2008 blev bestanden af signal-
krebs kortlagt af DTU Aqua. Ti år 
senere blev undersøgelsen gentaget. 
Igennem de ti år blev bestanden søgt 
bekæmpet, primært med fiskeri med 
krebseruser udført af frivillige. I alt er der 
gennem årene 2009-2018 fjernet 415.000 
st. signalkrebs fra Alling Å.

- På trods af disse mange fangster, viste 
undersøgelsen fra 2018, at udbredelsen 
af signalkrebs i åen var vokset betydeligt, 
eksempelvis fandt vi signalkrebs på 9 km. 
af hovedløbet i 2008, hvor der i 2018 blev 
fundet 34 km. Samtidig steg tætheden 
af signalkrebs, målt som fangst pr. ruse 
pr. nat fra 0,94 i 2008 til 5,32 signalkrebs 
pr. ruse i 2018, skriver DTU Aqua i sit 
seneste nyhedsbrev fra Fiskeplejen. Det 
viser, at der næsen er sket en fordobling 
af tætheden mellem 2008 og 2018, hvis 
man kun ser på ruser med fangst, oplyser 
DTU Aqua.

Gennemsnitsstørrelsen på signalkrebs i 
fangsten falder lidt i perioden, hvilket er 
et tegn på et meget højt fisketryk. Men 
selv i 2018 blev der f.eks. fanget 111,377 
stk. signalkrebs, så selv med et meget 
højt fisketryk kan man altså ikke ”få skov-
len under” sådan en bestand, konkluderer 
DTU Aqua.

Derfor er bekæmpelsesfiskeri heller ikke 
vejen frem i kampen mod denne stærke 
invasive art, fastslår biologerne fra DTU 
Aqua i rapporten fra 10 års undersøgelser 
af Alling Å.

Signalkrebsebekæmpelsen i Alling Å-sy-
stemet forløb over 15 måneder, hvor knap 
60.000 større individer blev opfisket og 
destruereret. I sensommeren 2011 blev 
en 2.200 meter lang strækning af Alling 
Å ved Årslev samt det nederste af Skader 
Å genslynget i forbindelse med det store 
VMRII-Projekt i Alling Ådal, og de gamle 
signalkrebsinficerede forløb fyldt op. Den 
nye vandløbsbund vil efterfølgende ligge 
i en højere kote, og ådalen vil være mere 
fugtig.

Det anbefales at fortsætte bekæmpelsen 
af signalkrebs i Alling Å som minimum 
frem til åbningen af de genslyngede 
strækninger. Bekæmpelsen bør fortsat 
koncentreres om på Alling Å-strækningen 
fra Skader Å til Brusgaard Møllebæk, 
nedre Alling Bæk samt dele af Skader  Å.

Signalkrebsenes invasion af de nygra-

Signalkrebsen er en stor, flot og velsmagende 
krebs, men den er også farlig og ødelæg-
gende for vore vandløb, fordi den breder sig 
så voldsomt. 
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vede vandløbsstrækninger kan derved 
forhåbentligt begrænses og forsinkes – og 
de hjemmehørende flodkrebs, som blev 
udsat omkring 2O10, får i stedet bedre 
mulighed for at bide sig fast på de nye 
strækninger.

Det aktive krebsefiskeri bør desuden 
suppleres med udsætning af aborre til 
at æde krebseyngel og småkrebs på de 
genslyngede.
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vand, som vi pumper op af jorden og ud i 
vandhanerne.

Jeg er glad for at sige, at vi nu endelig 
kan sige, at vandplanerne er færdige 
og vedtaget, siger miljøminister Kirsten 
Brosbøl.

De første vandplaner gælder til udgan-
gen af 2015, hvor de bliver fulgt op af nye 
vandområdeplaner, der gælder for peri-
ode 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 inte-
resse i et renere vandmiljø, og det under-
støtter 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 eksem-
pelvis at etablere nye vandområder og 
gennemføre vandløbsrestaureringer.

Miljøminister Kirsten Brosbøl

Annoncepriser
1/1 side (131 x 192 mm) ....................   kr. 2.250,-
1/2 side (131 x 94 mm) .......................  kr. 1.400,-
1/3 side (131 x 60 mm) .......................  kr. 1.250,-
1/4 side (131 x 44 mm) .......................  kr. 1.000,-
Alle annoncepriser er inkl. 4-farver og ekskl. moms.

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

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

Max Thomsen har i årenes løb taget godt for 
sig af krebsene i Alling Å, men ikke desto min-
dre bliver der stadig flere og flere signalkrebs 
år for år.
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Der kommer ikke 
flere nye havdambrug i Danmark

Der kommer ingen nye havdambrug i 
Danmark, og de eksisterende 19 må 
ikke udvides. Det skriver Ritzau efter 
at det er blevet besluttet, at der skal 
ryddes op i danske havbrug. Kontrollen 
skal frem over samles i Miljøstyrelsen.

I dag ligger tilsynet spredt hos styrelsen 
og syv forskellige kommuner. Flere af 
dem har efter eget udsagn ikke kræfter 
og ekspertise til opgaven.

Det er indholdet af to lovforslag, som 
miljøminister Lea Wermelin (S) netop har 
fremsat for at beskytte havmiljøet.

- Det er en sektor, hvor der opdrættes 
fisk i net bure på havet, og hvor der bliver 
udledt stoffer direkte til vandmiljøet uden 
nogen form for rensning. Det er på tide, 
vi får renset op, siger miljøministeren 
til Ritzau. Sektoren har været præget af 
massivt rod i årevis, tilføjer hun.

Kammeradvokaten har undersøgt 
forholdet, hvor der også er en politiefter-
forskning mod et enkelt havbrug, oplyser 
miljøministeren.

Havbruget, der er under lup, er Hjarnø 
Havbrug ved Horsens Fjord, som er lan-
dets største.

Og tilsynet med de eksisterende 19 dambrug bliver skærpet frem over

- Det er på tide, vi får renset op efter årevis massivt rod, siger miljøministeren.
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Her ejeren, som nægter sig skyldig, til-
talt for at overtræde straffeloven og miljø-
beskyttelsesloven og risikerer fængsel. 
Anklagemyndigheden vil konfiskere 190 
millioner kroner, som menes tjent i strid 
med reglerne.

Det var Danmarks Sportsfiskerforbund 
som i 2018 politianmeldte Hjarnø Hav-
brug.

Her glæder formand Torben Kaas sig 
over Lea Wermelins forslag, som vil 
beskytte havmiljøet mod næringsstoffer, 

affaldsstoffer og kemikalier, siger sportsfi-
skernes formand til Ritzau.

Hos brancheforeningen Dansk Akvakul-
tur kalder man miljøministerens kritik helt 
urimelig og et udtryk for ”udokumente-
rede bekymringer”.

- Lea Wermelin besværliggør med 
lovforslagene en bæredygtig udvikling af 
havbrugsproduktionen, bl.a. økologiske 
havbrug, mener formanden for Dansk 
Akvakultur, Niels Dalsgaard.

- Miljøministeren besværliggør med lovforslagene en bæredygtig udvikling af havbrugsproduk-
tionen, bl.a. økologiske havbrug, siger formanden for Dansk Akvakultur, Niels Dalsgaard.
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HJÆLP OS  
med at blive bedre !

Redaktøren efterlyser gode ideer til kontakt med medlemsforeningerne

Kunne det være noget om tidligere tiders lystfiskere? f.eks. manden her - iført det obliga-
toriske fiske-dress fra 1886 ved Lyngby Sø – slips, hvid skjorte, jakkesæt og høj, blød hat. 
Måske har han også taget sine nye laksko på, men hvad med fiskeriet?
Kunne du godt tænke dig at læse noget om lystfiskeriet i gamle dage – eller har du selv 
historier fra en anden tid, som du gerne vil give videre?
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På Ferskvandsfiskeriforeningen for Dan-
marks generalforsamling i juli stillede 
et af hovedbestyrelsens medlemmer 
spørgsmål til, om det ikke var muligt 
at ”sælge” foreningen på en bedre og 
mere effektiv måde, og nu efterlyser 
redaktøren af Ferskvandsfiskeribladet, 
Henning Nielsen, så hjælp fra læserne 
med hensyn til gode ideer og forslag 
til, hvordan vi måske kan forbedre 
bladet.

- Vi er Danmarks ældste fiskeriblad, nu 
i gang med 118. årgang, og samtidig 
har vi en helt speciel sammensætning 
af kredsen omkring bladet, - lystfiskere, 
erhvervsfiskere, bredejere og akvakul-
tur - nu på det seneste har vi også fået 
opbakning fra ”put and take”-fiskere, så 
der skulle være rigtig mange muligheder 
for at kunne fortælle vidt og bredt om det 
kreative fiskeri – Men vi mangler input fra 
jer derude, medlemmer rundt omring i 
landets mange foreninger og medlemmer 
med fiskeinteresser. 

Kontakt redaktøren med ideer og for-
slag, giv os nyheder om arbejdet i jeres 
forening, hvad I måske savner i jeres 
blad. Skal der være mere stof om officiel 
fiskeripolitik fra ministerium, styrelser, 
regioner eller kommuner i bladet? – el-
ler vil du gerne have f.eks opskrifter på 
fiskeretter, eller måske noget om fiskeri i 
gamle dage? Vi vil også gerne give plads 
for meningsytringer om emner, der op-
tager folk indenfor det rekreative fiskeri, 
fredningstider, områder eller metoder.

Skriv på e-mail henviol@dlgtele.dk - el-
ler postadresse: Rylevej 1A, 4220 – Korsør. 

Du må også gerne bare ringe til mig på 
58 38 72 25, så vi kan få en snak om 
eventuelle ideer og emner.

Med venlig hilsen 
”den gamle redaktør”  

Henning Nielsen

Det var Dansk Akvakulturs repræsentant, Peter 
Holm, der rejste spørgsmålet om mere og 
bedre pr. om Ferskvandsfiskeriforeningen.
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Fiskebestande i Dybvad Å 
og i Limfjorden får det meget bedre

Nedlagt fisketrappe og nyt stryg forbedrer 
forholdene for de gydende fisk

Indvielsen af det nye stryg blev markeret med udsætning af hundredevis af små ørreder, som 
straks tog det nye vandløb til sig. Indvielsen blev overværet af Heidi og Peter Holm med familie, 
repræsentanter for Aalborg Kommune som vandløbsmyndighed, Løgstør Fiskeriforening og for-
manden for Limfjordsrådet, Jens Lauritzen, der også har været borgmester i Løgstør – og senere i 
Vesthimmerlands Kommuner.
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En gammel fiskerappe er blevet afløst 
af et stryg i Dybvad Å ved Lundby. 
Denne restaurering skal medvirke til at 
give bedre forhold for fiskebestande i 
både Dybvad Å og Limfjorden,  fortæller  
Nibe Avis.  Det er sket ved, at den tidli-
gere fisketrappe og en opstemning på 
en kort strækning over engen mellem 
Lundby og Oudrup, er blevet forbedret. 
Ændringen er sket af rent naturmæs-
sige årsager, men ændringen vil også 
give bedre forhold for fiskene – specielt 
de gydende fisk vil få bedre muligheder 
for at vandre gennem å-systemet.

I slutningen af oktober blev det nye 
stryg indviet ved en lille højtidelighed hos 
Lundby Fisk, hvor Heidi og Peter Holm 
fortalte om ændringerne og indvielsen 
blev markeret ved udsættelse af flere 
hundrede stykker ørredyngel.

Fra Limfjordsrådet var mødt rådets 
formand, tidl. borgmester i Løgstør – og 
senere Vesthimmerlands Kommuner, 
byrådsmedlem Jens Lauritzen, som under-
stregede vigtigheden af indsatsen, som i 
denne del af oplandet til Limfjorden.

Projektet er EU-finansieret, og er plan-
lagt og gennemført i samarbejde mellem 
Aalborg Kommune og Limfjordsrådet. 

Limfjordsrådets formand Jens Lauritzen hilste 
initiativet i denne del af Limfjorden for meget 
vigtigt.

Peter Holm sørger for udsætningsfisk til det 
nye stryg.
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Den tidligere fisketrappe, som blev fjernet med etableringen af det nye stryg. Længden af åen 
var ca. 200 meter, men længden er nu øget til 300 meter ved slyngningen.
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vand, som vi pumper op af jorden og ud i 
vandhanerne.

Jeg er glad for at sige, at vi nu endelig 
kan sige, at vandplanerne er færdige 
og vedtaget, siger miljøminister Kirsten 
Brosbøl.

De første vandplaner gælder til udgan-
gen af 2015, hvor de bliver fulgt op af nye 
vandområdeplaner, der gælder for peri-
ode 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 inte-
resse i et renere vandmiljø, og det under-
støtter 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 eksem-
pelvis at etablere nye vandområder og 
gennemføre vandløbsrestaureringer.

Miljøminister Kirsten Brosbøl
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De tre landsdækkende organisationer in-
denfor det rekreative fiskeri, Dansk Ama-
tørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerfor-
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.

Dette idè- og visionskatalog er fremkom-
met ved hjælp af udvalgsarbejder mellem 
organisationerne, og det afspejler de 
mange muligheder for at udvikle lyst-og 
fritidsfiskeriet indenfor områderne miljø 
og naturgenopretning, livskvalitet samt 
lyst-og fritidsfiskeriets bidrag til sam-
fundsøkonomien. Mange ideer og visioner 
er samlet i dette katalog. Som udgangs-
punkt er der i oplægget anvendt samme 
afsnitsoverskrifter som er anvendt i forbin-
delse med det af Ministeriet for Fødevare, 
Landbrug og Fiskeri udsendte i udkast til 
idèkatalog for fremtidens lyst-og , fritids-
fiskeri, dog er der enkelte omskrivninger.

Organisationerne finder, at der i dette 
materiale er gode forudsætninger for af 
fødevareministerens visioner for lyst-og 
fritidsfiskeriet, og at kataloget vil kunne 
danne et godt udgangspunkt for arbejdet 

med at udvikle lyst-og fritidsfiskeriet i 
Danmark gennem konkrete initiativer.

Det rekreative fiskeri har stor værdi 
og betydning i Danmark med de lange 
kyststrækninger og de mange ferske 
vande, som er tilgængelige for rekreativt 
fiskeri. Det grundlæggende er, at stort set 
alle danskere på et eller andet tidspunkt 
i livet er aktive i forskellige grene af det 
rekreative fiskeri.

Det rekreative fiskeri omfatter fiskeri-
med håndredskaber som stang og line, og 
fiskeri med mindre stående redskaber som 
ruser, garn, krogelinjer m.m. i det antal og 
typer, som er fastlagt i Bekendtgørelse om 
rekreativt fiskeri i salt-og ferskvand samt 
redskabsfiskeri mv. i ferskvand.

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
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Så fik vi         
endnu en ny fiskeriminister

Torsdag den 19. november gennem-
førte statsministeren en ministerro-
kade, der bl.a. medførte, at vi fik en 
ny fiskeriminister efter at den davæ-
rende minister, Mogens Jensen, dagen 

forinden havde trukket sig fra posten i 
den komplicerede sag om aflivning af 
mink. Skandalen er langt fra slut med 
ministerskiftet og kører videre med 
mange uopklarede ”sideskandaler”.

Rod og manglende information og hjælp i fødevareministeriet fik
Mogens Jensen til at trække sig i den omfattende mink-skandale

47-årige Rasmus Prehn, der har siddet Folketinget for socialdemokratiet siden 2005, er nu blevet 
ny minister for Fødevarer-, Fiskeri- og Landbrug.
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Ministeriet er blevet ændret lidt, så det 
nu omfatter ministeriet for fødevarer, 
fisk og landbrug, og den nye minister for 
de tre områder er den 47-årige Rasmus 
Prehn, der oprindelig stammer fra Høje 
Taastrup, ellers har tilbragt det meste 
af sin tid i Nordjylland. Efter at have 
gennemført uddannelse som kandidat 
i samfundsfag og sociologi fra Aalborg 

Universitet i 1999-2002, har han arbej-
det som gymnasielærer på bl.a. Aalborg 
Gymnasium. Han kom i Folketinget for So-
cialdemokratiet i 2005, men af det meget 
han i tidens løb har beskæftiget sig med, 
meldes der ingen steder ind med nogen 
som helst form for fiskeri, hvilket da 
naturligvis heller ikke behøver at betyde 
noget for at blive en god fiskeriminister.

En rigtig glædelig jul                       
- samt et spændende 

og fiskerigt nytår

Ønskes vore læsere af 
Ferskvandsfiskeriforeningen 

For Danmark

Fra bestyrelse, redaktion og øvrige medarbejdere
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Kæmpekarpe løb med båden   
ved VM i Frankrig

De to lystfiskere, Paul Bräsel og Jan 
Lang Holm på holdet Team Carpad-
ventures fra Sorø Lystfiskerforening, 
repræsenterede Danmark på en aldeles 
flot måde i Frankrig. For første gang 
siden 1998 lykkedes det nemlig et 

dansk hold at komme på podiet ved et 
verdensmesterskab i karpefiskeri. De 
to Sorø-lystfiskere sejrede i deres egen 
sektion og sluttede på en samlet 13. 
plads blandt de 105 deltagende hold 
fra 22 nationer.

Sorø-holdet, der repræsenterede Danmark,
kom på podiet ved VM i karpefiskeri i Frankrig

Paul Bräsel  med sin spejlkarpe på 19,8 kilo.
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Verdensmesterskaberne blev afviklet på 
den 11 kvadratkilometer store sø Lac de 
Madine i det nordøstlige Frankrig i første 
uge af oktober.

- Der var mange udfordringer, bl.a. også 
vejret som var meget varmt de første to 
dage af konkurrencen. Senere blev det 
overskyet med pålandsvind og regn på 
danskernes fiskepladser, fortalte Paul Brä-
sel. Det var ind i mellem så voldsomt, at 
vore telte blæste omkuld i uvejret på den 
meget åbne plads, vi havde fået anvist. 
Jan Lang Holm fra Sorø fangede den første 

karpe og fangsten bragte i øvrigt sora-
nerne i front i deres sektion.

Om torsdagen fangede soranerne endnu 
en karpe, men naboholdet havde om 
natten været mere heldige og havde nu 
lagt sig i spidsen. Fredag morgen var det 
så Paul Bräsel der fik bid af en karpe, der 
senere viste sig at veje 19,8 kg. 

- Hvordan føltes det at få bid af en så 
stor fisk?

- Det var underligt, og den 19,8 kg. store 
karpe løb faktisk med båden over flere 
hundrede meter. Den skulle trækkes i land 

 De to Sorø-karpefiskere efter at have vundet udtagelsesdysten til VM i Frankrig.
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så nænsomt som muligt, så den ikke blev 
beskadiget, og efter vejningen blev den, 
ligesom alle andre fisk der blev fanget, 
genudsat.

Efter den flotte fangst blev det i øvrigt 
slut med mere fiskeri. Vejret viste sig 
fra sin værste side med vindstød på op 
til 80 meter pr. sekund og bølger op til 
en meter på den plads, danskerne efter 
lodtrækning havde fået tildelt. Andre na-
tioners fiskere var noget bedre stillet med 
hensyn til læ og fiskeri, og der blev taget 
karper på helt op til 29,3 kg. – det blev  
Polen, der vandt dysten med Holland på 
andenpladsen.

I sektion 1 var det Sorø-holdet, der løb 
med sejren foran Ungarn og Østrig. De to 
soraner fra Team Carpadventures fra Sorø 
Lystfiskerklub sluttede på en samlet 13. 
plads blandt de 105 deltagende hold fra 
22 nationer.
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Formand
Niels Barslund (ansvarshavende redaktør) 
Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. 
Tlf. 9745 2046 · Mobil 29 26 51 11
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

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

Medlemsskab og kontigent
Personligt medlemsskab kr. 520,- årligt
(inkl. Ferskvandsfiskeribladet)
Foreningsmedlemsskab kr. 1.040,- årligt
(afhængigt af medlemsantal)

Kontorhjælpen
Gitte Underbjerg, Norgesvej 1,
8700 Horsens. Tlf. 5124 0211
gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Telefontid alle hverdage kl. 08.00-13.00

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

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

Erhvervsfiskere
Leif Olesen tlf. 7578 2201

Lystfiskere
Max Thomsen tlf. 8646 6053
Hilmar Jensen tlf. 4029 6881
Torben Salling tlf. 9868 3381
Bjarne Bach tlf. 2169 9200

Bredejere
Schneider Philipsen tlf. 9745 2271
Niels Barslund tlf. 9745 2046

Stiftet 1902 

FERSKVANDSFISKERIBLADET
FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN for Danmark

Sæler går efter 
mærkede fisk
Forskere har fundet ud af, at sæler har 
lært at finde fisk, der af forskere er mær-
ket med en chip oplyser Ritzau.

Sådan ser det i hvert fald ud, efter 
at britiske forskere har fundet ud af, at 
sæler kan lokalisere fisk, der er blevet 
mærket med en særlig chips af netop 
forskerne.

Chipsen udsender ifølge avisen ”The 
Independent”, som omtaler undersøgel-
sen, en meget høj tone, som mennesket 
ikke kan opfange. Men det kan sælerne 
formentlig, og når de så høre denne lyd, 
ved de at frokosten er serveret. Sælen 

skal blot følge lyden fra chipsen, så er der 
fisk lige i nærheden.

TV kanalen Discovery har på sin netavis 
talt med forskerne fra havforskningsaf-
delingen på det skotske universitet St. 
Andrew.

Her fortæller forskerne, at de laver for-
søg med sæler i fangenskab, som hurtigt 
fandt ud af, hvor der var mærkede fisk.

”The Independent” skriver, at forskerne 
nu har en ide om, hvorfor det tyder så 
voldsomt ud i bestande af mærkede fisk i 
visse områder, så med mindre man finder 
ud af mærke fisk på en anden måde, kan 
det gå ud over forskningen, frygter viden-
skabsmændene.
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Torben Salling tlf. 9868 3381
Bjarne Bach tlf. 2169 9200

Bredejere
Schneider Philipsen tlf. 9745 2271
Niels Barslund tlf. 9745 2046

Stiftet 1902 
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FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN for Danmark

Sæler går efter 
mærkede fisk
Forskere har fundet ud af, at sæler har 
lært at finde fisk, der af forskere er mær-
ket med en chip oplyser Ritzau.

Sådan ser det i hvert fald ud, efter 
at britiske forskere har fundet ud af, at 
sæler kan lokalisere fisk, der er blevet 
mærket med en særlig chips af netop 
forskerne.

Chipsen udsender ifølge avisen ”The 
Independent”, som omtaler undersøgel-
sen, en meget høj tone, som mennesket 
ikke kan opfange. Men det kan sælerne 
formentlig, og når de så høre denne lyd, 
ved de at frokosten er serveret. Sælen 

skal blot følge lyden fra chipsen, så er der 
fisk lige i nærheden.

TV kanalen Discovery har på sin netavis 
talt med forskerne fra havforskningsaf-
delingen på det skotske universitet St. 
Andrew.

Her fortæller forskerne, at de laver for-
søg med sæler i fangenskab, som hurtigt 
fandt ud af, hvor der var mærkede fisk.

”The Independent” skriver, at forskerne 
nu har en ide om, hvorfor det tyder så 
voldsomt ud i bestande af mærkede fisk i 
visse områder, så med mindre man finder 
ud af mærke fisk på en anden måde, kan 
det gå ud over forskningen, frygter viden-
skabsmændene.

Tlf. 51 24 02 11

                              NP Danmarksvej 79, 
8732 Hovedg  rd
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Formand
Niels Barslund (ansvarshavende redaktør) 
Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. 
Tlf. 9745 2046 · Mobil 29 26 51 11
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

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

Medlemsskab og kontigent
Personligt medlemsskab kr. 520,- årligt
(inkl. Ferskvandsfiskeribladet)
Foreningsmedlemsskab kr. 1.040,- årligt
(afhængigt af medlemsantal)

Kontorhjælpen
Gitte Underbjerg, Norgesvej 1,
8700 Horsens. Tlf. 5124 0211
gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Telefontid alle hverdage kl. 08.00-13.00

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

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

Erhvervsfiskere
Leif Olesen tlf. 7578 2201

Lystfiskere
Max Thomsen tlf. 8646 6053
Hilmar Jensen tlf. 4029 6881
Torben Salling tlf. 9868 3381
Bjarne Bach tlf. 2169 9200

Bredejere
Schneider Philipsen tlf. 9745 2271
Niels Barslund tlf. 9745 2046
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FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN for Danmark

Sæler går efter 
mærkede fisk
Forskere har fundet ud af, at sæler har 
lært at finde fisk, der af forskere er mær-
ket med en chip oplyser Ritzau.

Sådan ser det i hvert fald ud, efter 
at britiske forskere har fundet ud af, at 
sæler kan lokalisere fisk, der er blevet 
mærket med en særlig chips af netop 
forskerne.

Chipsen udsender ifølge avisen ”The 
Independent”, som omtaler undersøgel-
sen, en meget høj tone, som mennesket 
ikke kan opfange. Men det kan sælerne 
formentlig, og når de så høre denne lyd, 
ved de at frokosten er serveret. Sælen 

skal blot følge lyden fra chipsen, så er der 
fisk lige i nærheden.

TV kanalen Discovery har på sin netavis 
talt med forskerne fra havforskningsaf-
delingen på det skotske universitet St. 
Andrew.

Her fortæller forskerne, at de laver for-
søg med sæler i fangenskab, som hurtigt 
fandt ud af, hvor der var mærkede fisk.

”The Independent” skriver, at forskerne 
nu har en ide om, hvorfor det tyder så 
voldsomt ud i bestande af mærkede fisk i 
visse områder, så med mindre man finder 
ud af mærke fisk på en anden måde, kan 
det gå ud over forskningen, frygter viden-
skabsmændene.

tlf. 7578 2201 / 2324 4410

Peter Holm                        tlf. 2323 2220
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Formand
Niels Barslund (ansvarshavende redaktør) 
Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. 
Tlf. 9745 2046 · Mobil 29 26 51 11
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

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

Medlemsskab og kontigent
Personligt medlemsskab kr. 520,- årligt
(inkl. Ferskvandsfiskeribladet)
Foreningsmedlemsskab kr. 1.040,- årligt
(afhængigt af medlemsantal)

Kontorhjælpen
Gitte Underbjerg, Norgesvej 1,
8700 Horsens. Tlf. 5124 0211
gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Telefontid alle hverdage kl. 08.00-13.00

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

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

Erhvervsfiskere
Leif Olesen tlf. 7578 2201

Lystfiskere
Max Thomsen tlf. 8646 6053
Hilmar Jensen tlf. 4029 6881
Torben Salling tlf. 9868 3381
Bjarne Bach tlf. 2169 9200

Bredejere
Schneider Philipsen tlf. 9745 2271
Niels Barslund tlf. 9745 2046
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Sæler går efter 
mærkede fisk
Forskere har fundet ud af, at sæler har 
lært at finde fisk, der af forskere er mær-
ket med en chip oplyser Ritzau.

Sådan ser det i hvert fald ud, efter 
at britiske forskere har fundet ud af, at 
sæler kan lokalisere fisk, der er blevet 
mærket med en særlig chips af netop 
forskerne.

Chipsen udsender ifølge avisen ”The 
Independent”, som omtaler undersøgel-
sen, en meget høj tone, som mennesket 
ikke kan opfange. Men det kan sælerne 
formentlig, og når de så høre denne lyd, 
ved de at frokosten er serveret. Sælen 

skal blot følge lyden fra chipsen, så er der 
fisk lige i nærheden.

TV kanalen Discovery har på sin netavis 
talt med forskerne fra havforskningsaf-
delingen på det skotske universitet St. 
Andrew.

Her fortæller forskerne, at de laver for-
søg med sæler i fangenskab, som hurtigt 
fandt ud af, hvor der var mærkede fisk.

”The Independent” skriver, at forskerne 
nu har en ide om, hvorfor det tyder så 
voldsomt ud i bestande af mærkede fisk i 
visse områder, så med mindre man finder 
ud af mærke fisk på en anden måde, kan 
det gå ud over forskningen, frygter viden-
skabsmændene.

tlf. 6029 0828

Claus Nielsen                    tlf. 9855  5033 / 4046 0333

Max Thomsen tlf. 8646 6053
Torben Salling tlf. 4081 1381
Bjarne Bach tlf.2169 9200
Morten Nielsen tlf. 5240 4195
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Karper og klipfisk 
var tidligere vores julemad

I dag kan man vel næppe forestille 
sig en middag juleaften, hvis den ikke 
indeholder andesteg, flæskesteg, 
medisterpølse – og til nød også en klat 
risengrød eller måske hellere en efter-
følgende ris a` la mande med mulighed 

for at vinde mandelgaven, men sådan 
har det på ingen måde været altid. I 
virkeligheden er det vel kun gennem 
de seneste 100 år, der været spist
kød af gris, and, gås her i Danmark som 
traditionel julemiddag.

Nu er det mest i Europas katolske lande, der
spises karper som den absolutte julemiddag

Stegte karper som de stadig tager sig ud juleaften i det stærkt katolske land Polen. Her er karpen 
fortsat en meget udbredt julespise sammen med brezz (rødbedesuppe).
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Jule-spisen har gennem årene udviklet 
sig meget efter den religiøse holdning i 
landet – og gennem den katolske periode 
var det ligesom et påbud fra Paven i 
Rom, at menuen juleaften – eller juledag 
- skulle bestå af fisk, først og fremmest 
karpe eller klipfisk, og denne madskik 
holdt sig til Reformationen, som Christian 
den 3 indførte i Danmark i 1536 som et 
brud med den katolske kirke i Rom.

Ændringen i danskernes kostvaner er 
næppe kommet fra det ene år til det 
andet, men ingen tvivl om, at grisekødet 

begyndt at høre med til julemaden lidt 
efter lidt i første omgang i form af et 
saltmadsfad (sulefad) med flæsk, sylte, 
skinke og pølser, ledsaget af grønlangkål 
eller stuvet hvidkål.

Først i midten af 1800-tallet, da juleaf-
ten blev den vigtigste højtid i Danmark, 
blev klipfisken helt fortrængt af gåsesteg, 
ande- eller flæskesteg med æbler og 
svesker, brun sovs, kartofler og rødkål.

I mange lande i Europa opretholder man 
stadig den gamle katolske kultur med 
klipfisk eller karpe juleaften. Det gælder 

Her er godsejeren på Torbenfeldt (Vestsjælland) ude på slotssøen for at fange karper til julema-
den. Godsforvalteren er i dagens anledning sat til at betjene årerne.
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ikke mindst vores nærmeste katolske 
nabo, Polen, hvortil vi i øvrigt fra Dan-
mark gennem flere hundrede år ekspor-
ter friskfangede karper til polakkernes 
julemiddag.

Fiskene kom fra danske herregårde og 
slotte, hvor ethvert af de mange store 
godser og slotte med respekt for sig selv 
havde anlagt betydelige karpedamme 
for at imødekomme efterspørgslen  fra  
katolske lande rundt om i Europa. 

Her i Danmark var der efterhånden kun 
tre store herregårde tilbage, hvorfra der 
blev praktiseret opdræt og eksport af 
karper. Det er Gisselfeld, Bregentved og 
Gråsten, men i 1962 ophørte karpeavlen 
efter den gamle model på Gisselfeld – 
udkonkurreret af ørreddambrugene og 
industrifiskeriet til havs. I dag anvendes 
godsets søer og karpedamme til lystfiske-

Lige siden Peter Oxe i 1565 indførte karpen fra Frankrig til Gisselfeld er fangsten foregået som 
det ses her på det gamle foto fra Haslev Lokalarkiv. 

Peder Oxe, som i 1565 indførte de første kar-
per til Gisselfeld fra Frankrig.
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ri, udlejning af jagt, færdsel og fiskeret-
tigheder.

Karpeavlen på Gisselfeld har været dre-
vet med vekslende intensitet lige siden 
1566, hvor Peter Oxe indførte karperne 
fra Frankrig, og i virkeligheden var det i 
tidligere tider særdeles fornemt at spise 
karpe juleaften, men ikke desto mindre 
gik vore julespise i højtiden langsom over 
fra at være fisk til sulemad, så det med 
fisk juleaften blev mere og mere betrag-
tet som fattigmandsmad.

I Gråsten Slots søer har der siden 
1700-tallet været avlet karper, første 
gang i 1725, da Augusten-borgerne 

overtog slottet, men rigtig gang i driften 
kom der dog først i 1884, da hertug Ernst  
Günther overtog slottet, og i 1897 blev 
den første fiskemester ansat til Gråsten 
Karpebrug.

Karper var en traditionel julespise i Søn-
derjylland i mange år, men traditionen gik 
helt af mode, indtil Naturstyrelsen i 2003 
igen begyndte at sælge ”kongelige kar-
per” fra Gråstens Slotssø. Det blev en stor 
succes, men Naturstyrelsen blev i tvivl 
om, hvorvidt det overhovedet var lovligt 
at dyrke og sælge karper fra slotssøen, så 
denne form for juletradition i Sønderjyl-
land blev standset efter 30 års succes.

Her et af de seneste års foto af karpefiskeri i Slotssøen ved Gråsten Slot.
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Årsagen til fiskenes forsvinden     
i Agersøsund skal undersøges grundigt

Vestsjællandske lystfiskere har med 
bekymring gennem de seneste år 
bemærket en vigende bestand af fisk 
i Agersøsund og omkringliggende 
farvande, og lokale lystfiskere, som 
der er mange af, har gentagne gange 
stillet spørgsmålet om, hvorfor det går 
tilbage med fiskebestandene i netop 
Agersøsund, hvor bestandene i virke-
ligheden burde  have ret gode  forhold.

Lokale øjne er rettet mod flere lokale 
industrier, som måske kan være medvir-
kende til nedgangen af fisk i farvandet. 
Det gælder bl.a. det biologiske rensnings-
anlæg RGS Nordic, der til daglig renser 

Industrispildevand i Askelunden på 
Stigsnæs.

Tidlifere på året besluttede Slagelse 
Kommunes økonomiudvalg, at de nu vil 
have forholdene undersøgt grundigt. Lang 
tids kritik har også været rettet mod ud-
ledning fra Agersø Havbrug samt SK For-
syning, der håndtere spildevand i Slagelse 
Kommune, blive en del af undersøgelsen.

Kommunen bevilgede godt nok 100.000 
kroner til undersøgelsen, men selvom 
100.000 kroner da er mange penge, så vil 
de ikke strække langt som sådan. Derfor 
håber borgmester John Dyrby da også, at 
eksterne parter som f.eks. Korsør Havn, 

RGS Nordic, SK Forsyning og Næstved 
Kommune vil være imødekommende over 
for både at deltage samt bidrage økono-
misk, skriver Sjællandske.

På det seneste har der været fornyet 
debat om manglen på fisk i Agersøsund, 
og mange protester peger nu på det 
biologiske rensningsanlæg RGS Nordic, 
der til dagligt renser industrispildevand på 
Stigsnæs.

Alle interesser er nu enige om, at pro-
blemet skal løses snarerst.

Byrådet i Slagelse har foreløbig sat 100.000 kroner af
til formålet – at undersøge fiskebestanden

Borgmester John Dyrby håber at få flere med 
til at støtte undersøgelserne i Agersøsund, 
bl.a. Næstved Kommune.
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Alt til dambrug
hav- og ålebrug

Vestermarken 3 • 8765 Klovborg
Tlf. 70 23 12 18 • Fax. 76 59 50 20
mail@midtjysk-akva.dk
Se netbutikken på: www.midtjysk-akva.dk

Alt i plastrør og slanger
og tilhørende fittings

Vi er med til 
at sikre bredden

klækkeudstyr
transport og sortergrej

iltfordelere
foderautomater

fugleværn
aluplader

baljer
spande

handsker

Udlevering af varer:Mandag-torsdag: 14.00-16.00
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14.00-15.00
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FORSIDEFOTO: To lystfiskere fra Sorø repræsenterede 
Danmark verdensmesterskaberne i karpefiskeri i Frank-
rig. På forsiden af dette blad viser Paul Bräsel sit bedste 
resultat – en karpe på 19,5 kg, og på siderne 24-26 inde 
i bladet kan du læse og se mere om de dramatiske 
dyster ved årets verdensmesterskaber i karpefiskeri i 
Frankrig (privatfoto).


