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132 mio. kr.
til vandløbsrestaureringer over to år
Er vinderen vandløbene eller de offentlige kasser??

Niels Barslund,
formand

Vandløbsrestaureringer for 132 mio. kr., som er med på
den nye ﬁnanslov(if. Pressemeddelelse fra Fødevareministeren) efter samarbejde mellem fødevareministeriet og
Dansk Sportsﬁskerforbund, er selvfølgelig til fordel for
vandløbsfaunaen.
Men den egentlige vinder er dog de offentlige pengekasser, fordi de samme tiltag højest sandsynligt udføres
if. EU’s vandplan. Så når ﬁnansieringen af de 132 mio. kr.
er 66 mio. kr. fra EU’s ﬁskerifond, 20 mio. fra ﬁsketegnsforhøjelsen og 46 mio. kr. fra staten, er statskassen den
egentlige vinder, og ﬁsketegnsbetalerne er de egentlige
økonomiske tabere.
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Ferskvandsﬁskeriforeningen
For Danmark
Afholder generalforsamlingen lørdag den 21. april 2012 kl. 13.00
I Langå Kulturhus, Bredgade 4,8870 Langå.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og stemmetællere
Godkendelse af forretningsorden
Beretning
Regnskab
Behandling af forslag til vedtægtsændring
6. Behandling af indkomne forslag
7. Budget for 2012
8. Fastsættelse af dagpenge og evt.
løn til bestyrelsen
9. Kontingent 2013
10. Valg af bestyrelsen
På valg er:
Dambruger
Ove Ahlgreen, Ole Valgaard
Holanng
Lystﬁskere
Max Thomsen, Hilmar Jensen,
Torben Salling

Lodsejere
Niels Barslund
11. Valg til 4 bestyrelsessuppleanter
Dambrug
Jens Andreas Grøn
Lystﬁskere
Lars Kielsgaard
Lodsejere
Uffe Pedersen
Erhvervsﬁskere
Gert Nielsen
12. Valg af revisorer
På valg er:
Claus Rasmussen og Jens Salling
Jensen
13. Eventuelt

Generalforsamlingen starter med en let frokost samme sted kl. 12.00. Tilmelding
er nødvendig og skal ske til kontorhjælpen, Gitte Underbjerg, N.P.Danmarksvej 79,
8732 Hovedgård, tlf. 51 23 02 11 – gu@ferskvandsﬁskeriforeningen.dk
På bestyrelsens vegne, Niels Barslund
Forslag til vedtægtsændringer
7. Bestyrelsen
§12. Foreningen ledes af en bestyrelse på 10 medlemmer fordelt med: 4 lystﬁskere,
3 dambrugere, 1 erhvervsﬁsker og 2 repræsentanter for lodsejer- eller regulativforeninger.
§14. Bestyrelsen afholder 4 ordinære møder om året. Hvis mindst 3 medlemmer
af bestyrelsen fremsætter ønske herom, indkaldes bestyrelsen. Indkaldelse til
bestyrelsesmøde foretages af formanden.
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Multiresistent form for
bakterier på vildlakscenter
Havørreder i DCVs genbank blev destrueret. – DTU Aqua skærper
krav overfor ﬁsk til udsætning
På seneste møde i udvalget for rekreativt ﬁskeri – det såkaldte §7-udvalg blev det oplyst, at Danmarks
Center for Vildlaks i Skjern havde
haft problemer med en multiresistent form for bakterien Aeromonas
salmonicida i deres anlæg.
Anders Koed, DTU Aqua, oplyste, at
DCV af forsigtighedsmæssige årsager havde destrueret havørrederne i
deres genbank samt l-års ørreder til
udsætning.
Det blev senere konstateret, at resistensen ikke skyldtes overførbar
resistens, men formentlig kromoso-

male mutationer. Bakteriologiresultater,
udført af DTU Veterinærinstituttet, viste,
at laksene fra anlægget i Skjern ikke
var inﬁceret med oxolinsyre-restente
Aeromonas salmonicida.
Alene de nu destruerede ørreder var
bærere af denne resistente form for
bakterier. På denne baggrund vurderede DTU Aqua, at der uden videre
varsel kunne meddeles DCV Skjern
tilladelse til at udsætte de omtalte laks,
hvilket skete i efteråret 2011.
DTU Aqua mener ikke, at Fiskeplejen
bør medvirke til spredning af resistente
bakterier, som kan udgøre en humansundhedsrisiko samt risiko for den vilde

Kar til lakseyngel på
DCV i Skjern.
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fauna, via udsætninger fra opdrætsanlæg.
For at imødekomme event. tilsvarende fremtidige problemer, har DTU
Aqua derfor taget initiativ til, at producenter som leverer ﬁsk til Fiskeplejen,
skal levere dokumentation i form af
en journal for den veterinære status
på ﬁskene. Journalen skal indeholde
en oversigt over hvilke typer antibiotika ﬁskene evt. er blevet behandlet
med samt evt. udførte bakteriologiske
analyser.

På forespørgsel fra Max Thomsen,
Ferskvandsﬁskeriforeningen for Danmark, oplyste Anders Koed, at de nye
retningslinjer gælder for alle arter af ﬁsk
som udsættes i ferskvand.
Josianne Støttrup, DTU Aqua,
Charlottenlund, oplyste, at marine ﬁsk
til udsætning får et sundhedstjek før
udsætning, men hun fandt det værd at
overveje, at indføre samme procedure
som nævnt for ﬁsk i ferskvand.

Ålens mest livsfarlige
passage er Tange Sø
Kun tre ud af ﬁre ål nåede at komme af sted mod Sargassohavet
DTU Aqua har gennemført en meget
interessant undersøgelse, som
fastslår, at gydeålens mest livsfarlige strækning på dens lange vej fra
Gudenåen til Sargassohavet, er passagen ved Tange Sø.
I undersøgelsen er 45 blankål, alle hunner på 56-86 cm. blevet mærket med
akustiske sendere og genudsat i Gudenåen, hvor deres bevægelser blev fulgt
på en 65 km. lang strækning. Åstykket
inkluderede både et stykke uforstyrret
åløb, et opstemmet område(Tange Sø)

og åens passage forbi Danmarks størr
ste vandkraftværk, Tangeværket, seks
kilometer fra Bjerringbro og 35 km. før
Gudenåen møder Kattegat.
Af 43 ål forsvandt 33, før de nåede
havet. 38 ål klarede den første uforstyrrede å-strækning og nåede Tange Sø,
mens kun 16 klarede at passere søen
– 22 ål forsvandt i forbindelse med
passage af Tangeværket, så i alt nåede
kun 10 ål af de 43 oprindelig udsatte at
komme ud til Kattegat.
Vi har meget mere om den interessante undersøgelse i næste blad.
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Ringkøbing-Skjern Kommune
i front med naturgenopretning
I kommunens fem første leveår blev der gennemført over 50
naturgenopretnings projekter – og lige så mange venter
Tekst: Henning Nielsen
Foto: Viola Nielsen

Ringkøbing-Skjern Kommune er helt
fremme blandt landets kommuner,
når det handler om naturgenopret-

ning. Siden kommune sammenlægningen for fem år siden, hvor Ringkøbing og Skjern Kommuner blev til
een storkommune, har man gennemført 53 projekter, deriblandt ﬂere ret
så specielle og særprægede, enkelte
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helt enestående blandt danske kommuner.
Ringkøbing-Skjern Kommune har
været med til at nedlægge spærringer ved dambrug, helt at nedlægge
eller ændre dambrug, men ikke et
eneste tilfælde af ekspropriation har
været anvendt – tværtimod er alle
projekter gennemført i godt samarbejde med de berørte dambrugere
og lodsejere, og kommunen har
også oplevet en dambruger, der slet
ikke ønskede erstatning, men bare
ønskede at få sit gamle dambrug
renoveret til naturområde.
Da kommunerne i sin tid skulle overtage tilsyn, godkendelser m.v. i forbindelse med dambrug, lød der mange
ramaskrig rundt om i landet. Mange
mente simpelthen, at det blev en opgave, som kommunerne hverken havde
kapacitet eller viden til at overtage. Nu
er der så gået fem år, og ikke alene er
de kritiske forudsigelser forstummet,
der er også udtrykt megen anerkendelse af det arbejde lang de ﬂeste
kommuner har udført i samarbejde med
dambrugerne.
Sagsbehandler Per Søby Jensen fra
Ringkøbing-Skjern Kommunes Natur
og Miljø-afdeling siger, at det har været
herlige arbejdsopgaver at overtage –
han arbejdede selv tidligere i Ringkøbing Amt.
-Med hensyn til omlægning eller
nedlægning af dambrug i vores nye
storkommune er arbejdet gået helt upå-

Per Søby ved tavlen med det store naturgenopretningsprojekt.

klageligt. Til trods for, at det var mange
dambrugers livsværk, der måske helt
skulle brydes ned, så har vi i de fem år,
kommunen nu har eksisteret og udført
53 naturgenopretningsprojekter, ikke
været ud for en eneste ekspropriation. Alle parter har været gode til at
forhandle, og selvom vi naturligvis ikke
altid har været 100 procent enige, så
har det dog været bedre bare at opnå
de 90 procent af ønskerne, end at hele
projektet skulle være gået i vasken,
siger han.
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Per Søby mener også, at der i
dag er en langt større forståelse og
imødekommenhed fra dambrugernes
side, og denne tendens breder sig
heldigvis. Det er også glædeligt at
opleve det gode forhold der er kommet i stand mellem kommuner og de
aktive borgere, for uden et virkelig
godt samarbejde vil mange projekter
være umulige at gennemføre, siger
han.
Listen over projekter i RingkøbingSkjern Kommune er lang og alsidig.

Projekter om kombineret okker-og
kvælstoffjernelse, nye faunapassager,
genslyngning af åløb, ombygning af
eksisterende omløbsstryg, etablering
af okkerrensningssøer, etablering af
gydebanker, nedlæggelse af stemmeværker og kanalopfyldninger, restaurering af ﬂere åløb med bl.a. genåbning
af rørlagte vandløb, ja, man kunne
blive ved med at nævne blandt de 53
projekter, der er gennemført indtil dato
– og helt sikkert vil fortsætte ufortrødent også i de kommende år.

Her lå engang et produktivt dambrug, men vandløbets ﬁsk havde problemer.
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Der er nemlig stor politisk opbakning
til de mange naturgenopretningsprojekter i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Ole Kamp (V), Stadil, er formand
for byrådets teknik-og miljøudvalg,
og han fastslår, at det simpelthen er
en nødvendighed med mange naturgenopretningsprojekter i RingkøbingSkjern Kommune. Vi må hele tiden
have for øje, at vi som kommune har
en pligt til at passe på naturen, herunder også etablering af faunapassager
og fjernelse af spærringer i vandløb,
så ﬁskene får frie passager og kan
komme op for at gyde, samt bl.a. at
sikre gydebanker og rent vand i vore
vandløb.
-Men det er jo ikke projekter der
gennemføres uden betydelige udgifter?
-Det koster faktisk ikke kommunen
så meget, som man måske kunne forvente, og det skyldes ikke mindst, at
vi har nogle gode medarbejdere som
ved, hvor der ﬁndes fonde og andre
muligheder for at få tilskud fra staten,
EU eller andre. Men jo, hvis koster det
da penge at gennemføre de mange
projekter, og jeg skal da ikke udelukke,
at der kan være enkelte borgere i vores kommune som mener, vi bruger alt
for mange penge på den slags, men
i det store og hele er der stor opbakning, og politisk er der da også den
fulde opbakning til de mange projekter, hvilket bl.a. ses på enigheden om
næste års kommunale budget.

Ole Kamp, Teknik og Miljø.

Vi har det da også rigtig godt med
vore dambrugsejere, og det er vigtigt
med et godt samarbejde om at få løst
problemer, hvis de skulle opstå. Vores
dambrugserhverv er af meget stor
betydning, men vi skal jo også sørge
for at naturen får gode vilkår, og begge
dele føler jeg, vi løser godt i Ringkøbing-Skjern Kommune, siger formanden
for Teknik og Miljø. Et godt eksempel
på det er bl.a. vore vellykkede forhandlinger om det store lakseprojekt i Hvide
Sande, der ventes i drift til foråret.
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Genslynget å tæt på det nye boligområde
-Vi er faktisk ret stolte over det, vi har
nået til gavn for ﬁsk, fauna, ﬁskeri og
naturgenopretning, siger han. Når vi
kommer rundt til andre kommuner kan
vi ”prale” med, at vi har genslyngede
åer så tæt på boligområderne, at beboerne i virkeligheden kan sidde i deres
hus på l. sal og se en laks gyde i åen,
og for at det ikke skal være løgn, så
kan interesserede også gå ned under
åen og kikke ind i selve vandløbet og
se ﬁsk og vandiris i det strømfyldte løb.
Det er da fantastisk!

Per Søby: -Vi har helt kunnet undgå ekspropriationer.
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Som formanden for teknik-og miljøudvalget, Ole Kamp, var inde på, så
giver det også ”pote”, når man i en
kommune anvender midler på natur og
fritidsmuligheder. Det trækker folk til
byen, det bliver lettere at sælge boliger,
det giver liv i gaderne og omsætning i
forretningerne. En by der gør noget for
sin natur har lettere ved at få folk til at
bakke op om byens aktiviteter, sagde
Ole Kamp, og den seneste udvikling
giver ham ret.
De største naturgenopretningsprojekter, der er gennemført i den nye
storkommune Ringkøbing-Skjern er
projekterne ved Ganer Å og Kirkeåen i
Skjern. Det er et snart 5 år gammelt
projekt, der består af ﬁre dele, og her
har man virkelig arbejdet for at lægge
fremtid ind i projektet.
Fra slutningen af 1800-tallet og især
midten af 1900-tallet blev mange af
landsdelens bække og åer rettet ud, så
vandet bedre kunne løbe fra – og
jorden helt ned til å bredden kunne
dyrkes uden at åen oversvømmede
markerne. Dette kom dog til at ødelægge mange vandløb og fjorden blev
forurenet med de næringsstoffer, der
blev tilført markerne. Dertil kom, at der
blev etableret mange dambrug langs
åerne, der så blev opdæmmet og
vandet ført gennem dambrugene, så de
naturlige ﬁsk i vandløbene ikke kunne
komme forbi.
Disse forhold har spillet en stor rolle i

de projekter, Ringkøbing-Skjern
Kommune har gennemført, og netop i
forbindelse med Ganer Å og Kirkeåen
er de genslyngede å-løb kommet tæt
på den nye bebyggelse – eller det er
vel rettere den nye bebyggelse, der er
kommet tæt på naturen, og disse
muligheder er så indarbejdet på en ﬂot
måde i den vestjyske kommune.
Dette projekt omfatter at begge
vandløbsstrækninger er blevet genslynget og forlænget med en samlet
strækning på 500 meter. Kirke Å er
restaureret og slynget på en ca. 1.625
m. lang strækning, mens Ganer Å er

restaureret og slynget på en 825 m.
lang strækning ned til sammenløbet
med Kirke Å.
Der er endvidere etableret tre små og
større sø-og soppeområder på de
nærliggende engarealer. Der er også
anlagt fem nye gydelokaliteter på de
restaurerede vandløbsstrækninger, og
det er Danmarks Center for Vildlaks og
Skjern Å Sammenslutningen, der har
leveret og udlagt ﬂere hundrede
kampesten til skjulesteder for ﬁskene.
For også at give borgerne let adgang
til de nye naturområder er der i forbindelse med åløbenes genslyngning også

Flot udsigt fra de nye fugletårn over de genslyngede åløb.
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etableret 2,8 km. nye cykle- og gangstier langs vandløbsstrækningerne, der
er etableret grillpladser og bænke, så
borgerne har let og god adgang til
naturen, der ligger ”lige uden for
døren”. Der er også rejst et solidt men
ikke dominerende fugleudkigstårn,
hvorfra der er en herlig udsigt over det
”nye” naturområde, og så er der den
ret enestående undergrunds ”kasse”,
hvorfra det er muligt at kigge direkte
ind i Garner-åens vand(se nærmere
herom på side 13)
Og så er det store projekt ved Ganer
Å og Kirke Å slet ikke afsluttet. Betydelige områder er friholdt til at der senere
kan udlægges et stort grønt nærrekreativt område med plads og tiltag til både
børn og voksne, også områder med
muligheder for at beskæftige sig med
noget der netop har med vandløbenes
særlige fauna at gøre, bl.a. via skolebørns forståelse for naturen. Der skal

være undervisningsmuligheder, grillpladser og overnatningshytter. Dertil
kommer så, at der også er gratis ﬁskeri
lang vandløbene på kommunalt ejede
arealer (læs herom på side 25-26)
l. etape af det store projekt blev
udført for at genskabe åens slyngninger og lade åen gå over sine breder for
at mindske tilførslen af kvælstof til
Ringkøbing Fjord. Det sidste mål er i
høj grad indfriet, idet der bliver udledt
ca.3 tons kvælstof mindre pr. år til
Ringkøbing Fjord.
2. etape blev også lavet for at give
åen sine gamle slyng tilbage og give
ﬁsk og smådyr frie vandringsmuligheder, bl.a. ved at nedlægge Ganermølle
dambrug og føre vandet uden om den
tidligere opstemning.
Indtil videre har projektet koster 2,1
millioner kroner, og Skov-og Naturstyrelsen har ydet tilskud på 50 pct. af de
samlede udgifter.

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

Føvling Træbyg
v/ Erling H. Viuf

Tlf. 7539 8089 - 4017 5289
Kløvermarken 3, 6683 Føvling
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I Skjern kan man kikke
lige ind i vandløbet
Udkigskassen i Ganer Å er den første i landet efter idé hjembragt fra
Skotland
Under en rejse i Skotland blev Per
Søby Jensen fra Ringkøbing-Skjern
Kommunes teknik-og miljø meget
begejstret for et anlæg, som gjorde
det muligt at kikke ind i et strømfyldt
vandløb, hvor laksene svømmede
forbi for at komme op og gyde.
-Sådan en ”kikkasse” må vi også
have hjemme i vores kommune
tænkte Per, og da man netop var i
gang med det store naturgenopretningsprojekt af Ganer Å i Skjern, blev
der ikke langt fra drøm til virkelighed.

Sådan gik det til, at man i Skjern ﬁk
landets første mulighed for at gå ned
og kikke ind i sit eget vandløb, en
fantastisk oplevelse, selvom det godt
nok ikke er stimer af laks, der svømmer
forbi. Sigtbarheden i Ganer Å vil være
bedst i sommerperioden, men hidtil har
der da også stort set været besøgende
i kassen hver eneste dag året rundt.
Den helt særprægede udkigskasse
har koster 200.000 kr., og Skov- og
Naturstyrelsen har bidraget med 50
pct. af de samlede projektudgifter.
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Jeg glæder mig til at se
vilde laks i genslynget å
Dambruger ønskede ingen erstatning for at få sit dambrug nedlagt. –
Upåklageligt samarbejde mellem dambrugere og kommune
I artiklerne på de foregående sider
om Ringkøbing-Skjern Kommunes
arbejde med naturgenopretning,
herunder også nedlæggelse af
gamle dambrug er det fremgået med
al tydelighed, at der er foregået et
upåklageligt samarbejde mellem de
berørte dambrugere og kommunens
folk, der har stået for planlægning
og gennemførelse af projekterne. Vi

Niels Raabjerg og Per Søby glæder sig begge over
ændringen i Tarm Bybæk.
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har også fortalt, at der trods gennemførelse af 53 projekter på fem
år, så har der ikke været tale om én
eneste ekspropriation.
Et af de mange steder i RingkøbingSkjern Kommune, hvor der er sket store
ændringer, er på Bisgaard Dambrug
ved Tarm, hvor der har været dambrug
siden 1953. I forbindelse med dambruget var der opført et stemmeværk, så
vand fra Tarm Bybæk kunne ledes over
i dambruget. Dette stemmeværk har i
de seneste år dog kun fungeret som
back-up, da ejeren Niels Raabjerg i de
seneste år har anvendt recirkulerende
vandforsyning og pumpet grundvand
op i dambrugsdammene. På den baggrund blev det gamle stemmeværk så
fjernet, og hvor det gamle stemmeværk
spærrede for ﬁskenes frie vandring, er
der nu bygget en bro hen over bækken, der tillige er forsynet med sten og
grus, så der i stedet for en belastende
stemmeværk nu er kommet optimale
gydepladser til laksene.
–Jeg glæder mig rigtig meget til, at
jeg nu kan komme til at sidde i min
have og se på, mens vandløbets vilde

Her var der tidligere et stemmeværk – nu har ﬁskene fået fri passage.

bestande af laks udnytter deres nye
gydepladser, siger Niels Raabjerg, da vi
besøger ham på en af de sidste grå
november dage i det gamle år. Niels
var meget glad for den ændring der nu
er sket ved hans dambrug, og han gav
også udtryk for stor tilfredshed med
samarbejdet med kommunens projektleder, Per Søby.
Tilfredsheden er gensidig, og Per
Søby mener, der er gode muligheder
for gydende laks i Tarm Bybæk. Vi har

tidligere observeret gydende laks her,
men nu er forholdene bare blevet helt
ideelle.
–Det er den helt rigtige måde at løse
de miljømæssige problemer, siger Niels
Raabjerg, som også glæder sig over, at
Tarm Bybæk også har fået nogle slyng.
Så er der også udlagt en del større
sten til at skabe de gode skjulesteder
for ﬁskene.
Niels kommer ikke til at savne det
gamle stemmeværk. Han gik i sin tid
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over til at benytte grundvand frem for
å-vand, da faren for virus eller forurening af å-vandet kunne blive katastrofalt for dambruget med den gamle
metode om at benytte vandet fra åen til
dambruget.
Hele projektet har kostet 460.000
kroner, hvoraf halvdelen er hentet fra
de indre vandvejsmidler – en EU-pulje,
der kan søges om til netop denne type
af miljøforbedringer.
Også et mindre dambrug Kongsholm
Fiskeri nord for Skjern er på det
seneste blevet forvandlet fra et gammelt nedslidt dambrug til et smukt
naturområde.
Kongsholm Fiskeri blev anlagt helt
tilbage i 1935 og produktionen stoppede l. januar 2011. Ejeren, Jens Chr.
Jensen, henvendte sig i september
sidste år til kommunen og tilbød
samarbejde om nedlæggelse af
dambruget. Ejeren var ikke interesseret
i erstatning men ønskede bare at få
sløjfet det gamle dambrug, herunder
det generende stemmeværk i Bundsbæk Møllebæk. Og der var straks
forståelse og godt samarbejde mellem
dambrugsejeren og kommunens mand,
Per Søbye.
Det endelige resultat forelå i oktober
2011 i form af et smukt naturområde
med en slynget å og anlæggelse af et
par søer ind over det område. Hvor der
tidligere lå jorddamme fra det gamle
dambrug. Samtidig er der så anlagt
gyde- og yngleområder over lange
strækninger af Bundbæk Møllebæk.
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Dansk Center for Vildlaks har også
bidraget til det gode resultat ved det
gamle Kongsholm Fiskeri, idet vildlakscentret har leveret al gruset til anlæg af
gydebanker i hele å-løbet, og DCV vil
også sørge for udsætning af ørreder, så
der på sigt bliver tale om et rigtig godt
ﬁskevand, for selvom det nok er bedst
egnede til ørreder, så er Per Søby overbevist om, at forholdene efterhånden er
blevet så gode, at også laksen vil ﬁnde
op i Bundsbæk Møllebæk.
Hele projektet har kostet 300.000
kroner, hvoraf halvdelen kommer fra
EU-bevillingen ”Indre Vandvejsmidler”.

Hoven har fået naturpark
I Hoven,der ligger mellem Sdr. Omme
og Tarm har Ringkøbing-Skjern Kommune gennemført et ret betydeligt natur genopretningsprojekt, som samtidig
har givet landsbyen Hoven en smuk
park.
Projektet er beregnet til 1,5 millioner
kroner, er delt op i tre etaper og sker i
samarbejde med borgerforening Hoven
invest. Danmarks Center for Vildlaks
leverer alle nødvendige grus-og
stenmaterialer.
I første omgang er Hoven Å blevet
naturgenoprettet, bl.a. ved der blev
anlagt nye gydebanker fra Hoven by til
udløbet i Omme Å. Anden etape blev
så selve byparken, hvor den gamle og
ikke særlig brugbare ﬁsketrappe blev
fjernet til fordel for en ca. 225 metermeter lang faunapassage, så både
ørreder og laks får mulighed for at

Hovens borgere har fået en naturperle efter endt genopretning.

vandre op i Simmelkær Bæk og Påbøl
Bæk. Dertil kommer så, at der er skabt
et rekreativt område til glæde for
lodsejere og borgere i Hoven. Dette
projekt har givet Hoven-borgerne lyst til
at gå videre med et projekt, der
omhandler en genopretning af den
gamle mølledam. Til dette projekt er
Hoven Erhvervs Invest har stillet
720.000 kr. i udsigt fra
Fødevarer&Erhverv.

Dertil kommer tredje etape, som
handler om at genslynge Påbøl Bæk på
en syv kilometer lang strækning fra
kommunegrænsen til Billund og frem til
opstemningen ved Hoven Mølle. Her er
13 lodsejere på visse betingelser
frivilligt gået med til genslyngningen og
har stillet arealer til rådighed til søer,
hvor okkeren kan bundfælde sig. Dette
projekt venter Per Søby færdigt i løbet
af sommeren 2012.
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Vandplanen kommer ikke
til at løse alle problemer
Målsætningen om ”god økologisk tilstand” i grundvand, søer, vandløb
og fjorde senest i 2015 kan ikke holdes
Så kom vandplanen endeligt – fremlagt
den 2. december 2011 og vedtaget i
Folketinget den 22. december 2011 –
med næsten et par års forsinkelse, og
planen blev da også fulgt af protester
mod den korte høringsfrist på bare syv
dage.
Miljøminister Ida Auken lagde ved
forelæggelsen af planen ud med at
kritisere den tidligere VK-regering for at
have trukket planen i langdrag med det
resultat, at den var kommet to år bag
ud.
Dette havde også betydet, at EUKommissionen havde indledt sag mod
Danmark, som ellers selv havde været
med til at vedtage det vandrammedirektiv i 2000 som krævede, at der skulle

Lindenborg Å i Nordjylland – et af de højt prioriterede
åløb i vandplanen. (foto Naturstyrelsen)
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være ”god økologisk tilstand i grundvand, søer, vandløb og fjorde senest i
2015.
Da miljøminister Ida Auken den 2.
december forelagde den forsinkede
vandplan måtte hun erkende at målet
om god økologisk vandtilstand ikke ville
kunne indfries i 2015.
Målsætningen kræver bl.a. at landbrugets udledning af kvælstof bringes ned
til mindst 19.000 ton årligt, men stor
kritik fra landbrugets side betød, at den
daværende miljøminister Karen
Ellemann(V) forsøgte at anvende en
undtagelse i direktivet og lagde op til en
årlig begrænsning af udvaskningen af
kvælstof på kun 9.000 ton i 2015, og så
udskyde de resterende 10.000 ton til
1927.
Den nye SSFR-regering har da også
allerede ved forelæggelsen meddelt, at
den trods tidligere miljøløfter vil give
landbruget nogle udsættelser med
hensyn til nedbringelse af kvælstofudledningen.
–Den tidligere regering har desværre
spildt alt for megen værdifuld tid på
interne slagsmål og angst for særinteresser. Vi er derfor på forhånd to år

tilbage, men vi vil ikke forlænge processen og dermed yderligere udsætte
vandforbedringen, sagde Ida Auken – Vi
håber derfor at kunne indhente det
forsømte i næste planperiode, sagde
hun.
Der er også sket en nedjustering af
ambitionsniveauet med hensyn til
restaureringen af 7.300 km. vandløb.
Efter at Naturstyrelsen har vurderet de
indkomne høringssvar, er 2000 kilometer
vandløb fjernes som værende ikke
nødvendige til restaurering. Derefter er
der 5.300 km. vandløb tilbage som skal
føres tilbage til ”god økologisk tilstand”.
På et møde i Korsør den 12. decem-

ber mødte 600 landmænd op for at
givet udtryk for deres synspunkter for
vandplanen.
Selvom ca. 500 km. vandløb er
fjernet som ”beskyttet” fra vandplanen,
var landmændene langt fra tilfredse,
mens miljøministeren udtalte tilfredshed
med, at der var kommet en god dialog i
gang.
– Vi vangler et ordentligt fagligt
grundlag. Vi vil gerne være med til at
beskytte naturen, men det skal nytte
noget, og vi mangler at udregne
konsekvenserne, sagde formanden for
2300 sjællandske landmænd, Torben
Hansen.
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Lystﬁskeri ved Lindenborg Å
Af Hilmar Jensen

Nu er vinteren ovre, fredningstiden
ophørt og lystﬁskerne er igen at træffe
langs de Nordjyske vandløb. Lindenborg å er et af dem og samtidigt Nordjyllands største vandløb og her huserer
blandt andet medlemmerne af Nordjysk
Lystﬁskeriforening (NL) på en strækning
der til sammen udgør ca. 30 kilometer.
Fiskevandene starter fra jernbanebroen
ved Skørping Holme ned til Volsted,

Vagn Olesen med ﬁsk på 11,2 kg.
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fortsættende fra Louisendal og helt ud
til fjorden.

Grønlænderﬁskeriet
NL er en af de lystﬁskerforeninger der
anvender de ofﬁcielle fredningstider for
havørreder, det er fra den 15. november
til 16. januar. Det gør de ikke mindst
fordi Grønlænderﬁskeriet er en stor
tradition ved Lindenborg å. Grønlæn-

dere er et udtryk der bruges om ikke
kønsmodne havørreder der om vinteren og tidligt forår trækker op i åerne
når vandets temperatur i Limfjorden
falder og saltkoncentrationen dermed
stiger. Det bevirker at ﬁskene søger op
i ferskvand.
Fiskene har typisk en størrelse fra 30
til 50 centimeter. Da mindstemålet for
havørred er 40 cm vil der være ﬁsk som
skånsomt bliver genudsat. Grønlænderﬁskeriet har været et særkende for
Lindenborg Å. Først indenfor de sidste
år har man ved andre ﬁskevande fået
øjnene op for dette tidlige og spændende ﬁskeri.
Fiskeriets start den 16. januar er en
festdag. Det er her at julegaven skal
prøves og vises frem. Det er også her
at de nye ﬂuer, bundet i de mørke
vinteraftner sammen med andet
ﬁskegrej skal stå deres prøve. Det er
også dagen hvor gode lystﬁskehistorier
skal genopfriskes. Dagen kan til
sammenligning sidestilles med jægernes 1. oktober, dagen hvor jagten går
ind, eller standerhejsningen i sportsforeninger. Det er en dag hvor alle
interesserede unge og gamle er af
huse.
I det sidste par år var der ikke de
store fangster af grønlændere, idet der
kun var registreret få ﬁsk. Det skyldes
helt sikker at Lindenborg Å er selvreproducerende, forstået på den måde at
der ikke siden 2001 er sat ﬁsk ud i åen.
Alle ﬁsk der fanges er derfor vilde ﬁsk
af den oprindelige stamme fra åen..

Et par enkelte nedgængere blev også
fanget. Både i NL og andre foreninger
langs Lindenborg Å er der en bestemmelse om at alle nedgængere er fredet
og skal genudsættes. Det er både et
udtryk for at det er en ﬁsk der nærmest
er uspiselig, men også en etisk hilsen
til en ﬁsk der har ydet sit til bestandens
overlevelse og fortsatte beståen. En
nedgænger er en ﬁsk der har været
oppe i åen for at gyde. Efter endt
gydning er det en mager og meget
farvet ﬁsk der er på vej ud i fjorden for
at spise sig stor og kraftig inden næste
gydning.

Forventninger
Spændingen ved sæsonens start er
altid stor. Hvad vil tiden bringe. Er der
store ﬁsk i år. Den overståede sæson
med ﬁsk på 11,2 og 11,0 kg. Er måske
starten på fangster af endnu større
ﬁsk. Er der ﬁsk på de ”gode” steder?
Selv med så meget ﬁskevand har alle
deres eget favoritsted. Enten i et sving,
ved en strækning hvor de en gang har
fanget en stor ﬁsk eller set en. Der er
tit sagt at – ingen ﬁsk ﬁskes der så
meget efter som den der blev fanget i
går – Det er jo rigtigt at har der været
et rygte sandt eller usandt om at der
på en given strækning, et specielt sted,
er fanget ﬁsk kan det aﬂæses efterfølgende, mange vil lægge vejen forbi. Det
kunne måske være at der var en til.
Den næste dag der imødeses med
spænding er Grundlovsdag. Der er
tradition for at de første opgangsﬁsk
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fanges omkring denne dag. Det er også
heromkring natﬁskeriet begynder. For
mange af lystﬁskerne langs åen
betragtes ﬂueﬁskeriet om natten som
det eneste saliggørende. Udstyret
suppleres med en pandelampe og
spændingen stiger når ﬂuen kastes ud i
mørket. Kun ﬁskerens kendskab til åen
og ﬁskenes plasken i vandet røber hvor
de er.

Vagn Olesen med ﬁsk på 11,2 kg.
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Lystﬁskertyper
Der ﬁndes mange former for lystﬁskere
også ved Lindenborg Å. For nogle er
lystﬁskeri en livsstil med ﬁskeudstyret
som en fast bestanddel i bagagerummet i bilen. Uanset hvor man kommer
frem og ser et vandhul, en bæk eller
en å skal der lige bruges lidt tid på det.
Der kunne jo være en ﬁsk der stod og
ventede på at blive fanget. Fiskeriet
foregår på alle døgnets 24 timer uanset
vejr og vind. Den daglige påklædning
er ﬁskedresset, uanset om man er på
arbejde, har fri eller er til fest.
For andre foregår ﬁskeriet mest ved
ﬂuestikket om vinteren, hvor nye
kreationer laves klar enten under
klubaftener i klublokalerne eller hjemme
i ﬁskeværelset hvor ﬁskeudstyr fylder
skabe og skuffer, klar til at blive brugt
på sommerens få ﬁsketure. Det er også
disse lystﬁskere, der fanger de ﬂeste
ﬁsk når de læser bøger om lystﬁskeri.
Så er der selskabsﬁskerne. Denne
helt særlige type hvor det sociale
samvær med ligestillede, er sagen.
Langs Lindenborg Å har NL 7 hytter
som medlemmerne frit kan benytte.
Ligesom der er klublokalet i Storvorde.
Her mødes de til intense og dybe
drøftelse og snakke om ﬁsk der aldrig
blev fanget, store teoretiske afhandlinger om hvad der skulle være gjort og
ikke mindst mange spøgefulde bemærkninger om andre ﬁskere, og helst
dem der har båret sig lidt klumpet ad.
Vejr og vind generer ikke dem, de
kommer sjældent ud af hytterne, så

røgen er tyk og kaffen drukket inden
turen går hjemad.

Fiskemuligheder
Det har gennem mange år været svært
at komme til at deltage i ﬁskeriet ved
Lindenborg Å. Årsagen hertil har været
at de mange ﬁskeriforeninger har lejet
ﬁskeretten af lodsejerne langs åen og
medlemslisterne har været fyldt op. Nu
er der en lysning på vej, mulighederne
for at blive medlem af foreningerne er
stigende.
Det skyldes ﬂere ting. Mange får
interessen for lystﬁskeri opfyldt ved en
af landsdelens mange Put and Take
søer eller ved ﬁskeri fra kyster og
moler. Dertil kommer at rejselyst får
ﬂere til at tage til udlandet særlig Norge
og Sverige, men også eksotiske
ﬁskemål for at ﬁske, de får derved
opfyldt deres ﬁskebehov og bruger
derfor alle ressourcer på dette ﬁskeri.
Der er derfor nu gode muligheder for
medlemskab af foreningerne f.eks. NL
har i forbindelse med denne sæson
ingen på ventelisten og er klar til at
tage imod nye medlemmer.
Ud over ﬁskeriet ved Lindenborg Å
har foreningen sammen med Pirken og
Brønderslev Fiskeriforening dannet
Sportsﬁskersammenslutningen Nedre
Ryå (SNR). Sammenslutningen har
ﬁskevand ved Ryå fra Rendbæk Bro til
udløbet i Nørredyb. Ryå der er Vendsyssels største vandløb har i de sidste
år udviklet sig til et spændende
ﬁskevand.

s .ORDJYSK ,YSTlSKERIFORENING ER
startet i 1917.
s &ISKEVANDE $ELE AF ,INDENBORG
å og Ryå
s &ORENINGEN HAR ET LOFT FOR
medlemmer på 425 seniormedlemmer
s $ERUDOVER HAR FORENINGEN CA 
juniormedlemmer
s +LUBLOKALE 4OFTHJVEJ  A
Storvorde
s &ORMAND (ILMAR *ENSEN TLF 
29 68 81, mail:nl.formand@
gmail.com
s (JEMMESIDE WWWNLDK

Medlemsaktiviteter
Medlemskab af en forening giver
mange muligheder. De ﬂeste foreninger arrangerer klubaftener hvor mange
emner er på programmet. Der er tale
om ﬂuebinding hvor traditionelle ﬂuer
og rene fantasifostre ser dagens lys,
enten fra medlemmernes hånd eller fra
en af de mange dygtige ﬂuebindere der
turnerer landet – ja endog verden rundt
for at vise sine evner.
Debat- og ﬁlmaftener om aktuelle
emner med relation til lystﬁskeri. Mange
medlemmer bruger også klubaftnerne
til at bygge nye ﬁskestænger og lave
andet grej. Sidst men ikke mindst
medlemskabet giver mulighed for at
ﬁske ved attraktive ﬁskevande.
Natur- og vandløbspleje er et af de
store emner. Gennem ﬂere år er der
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foretaget udsætninger af ørreder i
Lindenborg Å. Disse udsætninger er nu
til stor ærgrelse for nogle stoppet. Det
betyder at indsatsen nu rettes mod
restaurering af vandløbene. Mulighederne skal gøres bedre så ﬁskene selv
bliver i stand til at kunne reproducere
sig. Vandløbsrestaurering er nøgleordet.

Forskellige interesser
Lystﬁskerne har sammen med lodsejerne og vandløbsmyndigheden, i
dette tilfælde Rebild og Aalborg kommuner, en stor interesse i at vandløbene forbliver en del af naturen på
en naturlig måde. Der er selvfølgelig
forskelligt rettede interesser, men
samarbejdet i forhold til blandt andet
Lindenborg Å er godt og frugtbart.
Enkelt sagt er lystﬁskernes interesse
at der er ﬁsk at fange, at adgangen til
åen og muligheden for færdsel langs
åen er til stede. Lodsejeren har ikke
mindst interesse i åen som et system
der leder vandet væk fra jorden og
markerne for dermed at øge mulighederne for at dyrke og udnytte jorden.

Kommunerne har de overordnede
naturinteresser at tage hensyn til,
herunder ikke mindst i forhold til de
retningslinier som politisk udmeldes.
Samarbejdet langs åen er på alle
områder godt. Det er ikke alle områder
der er fuld enighed om. Det drejer sig
ikke mindst om grødeskæringen, her er
der gode muligheder for at de forskellige interesser står over for hinanden,
men samarbejdet langs Lindenborg Å
har gennem de sidste år været præget
af dialog frem for konﬂikt.
Ser vi på fremtidens udfoldelser i fritiden og skal vi tolke den via forskellige
mediebilleder bliver det de personlige
udfordringer der vil præge dem. Netop
her er det at lystﬁskeri kan være med.
Lystﬁskeriet kræver et personligt
engagement, en viden og aktivitet der
til fulde kan klare sig med andre former
for udfoldelse. Glædeligt er det at der
kan ses en øget tilgang af unge
lystﬁskere. Samtidigt skal man ikke
glemme at lystﬁskeri faktisk er den
største (og bedste) fritidsinteresse der
ﬁndes.

GIVE ELEMENTER, SÅ ER DU SIKKER
VI LEVERER OG MONTERER BETONELEMENTER
TIL ALLE DAMME, KANALER, RENSEANLÆG M.V.
s 3+2)$3)+2% '!.'"*,+%2
s %,%-%.4%2 %2 34"4 ) &,9$%"%4/.
s 34!.$!2$%,%-%.4%2 %,%-%.4%2 0± h-±,v
s ,9.(524)' -/.4%2).' 4), 3%,6"9''%2% -%$"9''%2%
s '%2.% ) 3!-!2"%*$% -%$ $). %.42%02%.2

Konsulent ,%)& 0/5,3%.
GIVE ELEMENTFABRIK A/S
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Gratis ﬁskeri fra de
kommunale arealer
Ringkøbing-Skjern Kommune tilbyder 23 gode ﬁskepladser til
kommunens borgere
Ringkøbing-Skjern Kommune har
ﬁskeretten langs en række vandløb
og søer på kommunalt ejede arealer. Kommunen har netop besluttet,
at der skal være gratis ﬁskeri på
et udvalg af disse vandløbsstrækninger. Foreløbig er der frigivet 23
vandløbsstrækninger og søområder,
hvor kommunen er bredejer ned til
vandløbene og søerne, og kommunen har udgivet en detaljeret oversigt for de udvalgte pladser, ligesom

der er oplysninger om, hvordan man
skal forholde sig, hvis man ønsker at
benytte sig af kommunens tilbud om
gratis ﬁskeri.
I sin henvendelse til borgerne skriver
kommunen, at der gennem mange år
af kommuner og amter er anvendt millioner af kroner på projekter, der skal
skabe bedre forhold for vandløbenes
ﬂora og fauna samt en bedre vandkvalitet generelt. Der er bl.a. investeret
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mange hundrede millioner kroner til
etablering af nye og bedre rensningsanlæg.
Som en følge af de mange forbedringer af åer og andre vandløb kan
kommunen nu byde på særdeles gode
ﬁskemuligheder for borgerne. Ringkøbing-Skjern Kommune byder på nogle
af de absolut bedste ﬁskevande i
Danmark, generelt på gode muligheder
for lakse-, ørred- og stallingﬁskeri.
Særlig Skjern Å er kendt for sit gode
lakseﬁskeri. Der er ganske enkelt
uanede muligheder for et spændende
fritidsﬁskeri i kommunen.
Der oplyses bl.a. om pligten til at
have lovpligtigt ﬁsketegn, som administreres af Fiskeridirektoratet og kan
købes bl.a på alle landets posthuse. Ud
over dette ﬁsketegn, hvis beløb går til
bl.a. udsætning af ﬁskeyngel og andre
former for ﬁskepleje, kræver lystﬁskeri i
søer og vandløb også indløsning af
Kommunen håber med de mange ﬁskesteder at skabe
en øget interesse for både ﬁskeri og naturen – også
blandt de yngste.

GRAFISK PRODUKTION | BUREAU | ONLINE

Stagehøjvej 27
8600 Silkeborg
Telefon: 86 82 16 55
www.silkeborg-bogtryk.dk
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ﬁskekort, der administreres af en række
lokale lystﬁskerforeninger.
På en række af Naturstyrelsens
arealer er ﬁskeri frit, og der kræves ikke
ﬁskekort, men der er naturligvis en
række regler om fredning, mindstemål
m.m., som skal overholdes – alt
sammen noget der orienteres nærmere
om i brochuren, som også viser
detailkort og beskrivelser af de foreløbig 23 kommunale ﬁskesteder.

Handlingsplanen for ﬁskeplejen
i 2012 holder økonomien ﬁnt
Der er rykket rundt på ressourcerne og seneste opgørelse viste
merindtægt på 800,000 kroner
Handlingsplanen for ﬁskeplejen i
2012 ser lovende ud, fremgik det at
mødet i §7-udvalget den 1. november
i Silkeborg. Ved udgangen af oktober havde Fiskeplejen en merindtægt på ca. 800.000 kroner i forhold
til 2010. Dette er meget glædeligt,
sagde Peter Geertz-Hansen i sin
fremlæggelse af Handlingsplanen,
som er år 2 af den igangværende
3-årige plan.

Anders Koed, DTU Aqua, oplyste, at
der i forhold til åleudsætninger bliver
ﬁnansieret ca. 1,2 mio. kr. gennem
ﬁskeplejen samt yderligere ca. 1,7 mio.
kr. medﬁnansieret af den europæiske
ﬁskefond.
Jens Vangsgaard, Dansk Amatørﬁskerforening, fortalte, at glasål er steget
i pris, og at der som følge heraf er færre
udsætninger i forhold til antal i pris.

– Der er rykket lidt rundt på ressourcer for at spare på nogle ressourcer til
næste år. I forhold til økonomidelen, er
der 670.000 kr. i minus, men ellers er
der ingen bekymringer, fastslog Peter
Geertz-Hansen. Videre blev det oplyst,
at overførte midler fra 2010 vurderes at
være lidt større end oprindelig forventet – det skyldes, at nogle aktiviteter er
blevet udskudt.
I forbindelse med drøftelse af handlingsplanen for 2012 så formanden for
Dansk Fritidsﬁskeforbund, Bruno Müller,
gerne, at der anvendes ﬂere midler til
udsætning af ål – ikke blot med genfang
for øje, men også med henblik på at
sikre og øge den gydende bestand.

Protest mod referat i §7-møde
På det seneste møde i udvalget for
det kreative ﬁskeri – §7-udvalget –
protesterede formanden for Ferskvandsﬁskeriforeningen for Danmark,
Niels Barslund, mod referatet fra det
forrige §7-udvalgsmøde.
Det var her man diskuterede spørgsmålet om de såkaldte ”Rugekasser”,
som Lasse Mikaelsen forsøgte at få
bragt i anvendelse i Fiskeplejen.
Niels Barslund mente ikke, de faktiske
bemærkninger, der bl.a. var fremsat
af Ferskvandsﬁskeriforeningen for
Danmark og Dansk Fritidsﬁskerforbund, var blevet gengivet i referatet.
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90 pct. af alle havørreder
fanges med en ﬁskestang
I 2010 blev der fanget 1 million havørreder i Danmark, men ca.
700.000 blev genudsat
Antagelsen om, at de ﬂeste havørreder bliver fanget i fritidsﬁskernes net langs de danske kyster, er
blevet underkendt i en undersøgelse
foretaget af DTU, Aqua og Danmarks
Statistik. Det fremgår af informationer i ”Fiskeplejen – Viden og rådgivning om ﬁskebestande”, hvoraf det
fremgår, at der i 2010 blev fanget ca.
1 million havørreder i Danmark, hvilket gør Danmark verdenskendt for
sit havørredﬁskeri langs vore kyster
og i vore vandløb.
Undersøgelsen er baseret på en
spørgeskemaundersøgelse, som også
viser, at af de fangne havørreder er ca.
700.000 blevet genudsat. Undersøgelsen viser også, at 16 pct. blev fanget
i vandløb, mens resten blev fanget i
saltvand, primært langs kysterne.
Man har ikke tidligere haft data for,
hvordan havørrederne er blevet fanget,
men ifølge den nye undersøgelse er ca.
90 pct. af alle havørreder fanget med
stang, men altså kun 10 pct. er fanget i
garn eller ruse.
Man har heller ikke tidligere undersøgt, hvor mange havørreder der
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genudsættes, men nu viser det sig
altså, at de 700.000 havørreder der er
blev genudsat, er blevet det, fordi
ﬁskene har været for små og dermed
har fået mulighed for at vokse sig
større.
Det oplyses i DTU Aquas information
på Fiskepleje, at der årligt udsættes ca.
2,5 mio., men vigtigst er det, at man
genskaber gode naturlige forhold for
ørrederne i vandløb frem for bare at
sætte ﬂere ﬁsk ud, og det fastslås også
at vilde ﬁsk overlever bedre end
udsatte ﬁsk.
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Formand

Bestyrelse

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

Akvakultur
Hans Jørgen Holm........................... tlf. 9868 6257
Ove Ahlgreen................................... tlf. 7577 0515
Ole Valgaard Holang........................ tlf. 7577 0151
Søren Lauritsen ............................... tlf. 8657 0506

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

Erhvervsﬁskere
Leif Olesen....................................... tlf. 7578 2201

Medlemsskab og kontigent
Personligt medlemsskab kr. 475,- årligt
(inkl. Ferskvandsﬁskeribladet)
Foreningensmedlemsskab kr. 870,- årligt
(afhængigt af medlemsantal)

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

Aqua-Dam

Lystﬁskere
Max Thomsen.................................. tlf. 8646 6053
Hilmar Jensen.................................. tlf. 4029 6881
Torben Salling.................................. tlf. 9868 3381
Bjarne Bach..................................... tlf. 2169 9200
Torben Buchardt Jensen ................. tlf. 9814 6697

Bredejere
Schneider Philipsen......................... tlf. 9745 2271
Niels Barslund ................................. tlf. 9745 2946

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

Sjællandsvej 22-24
7330 Brande

Tlf. 9718 2693
Jord- og støbearbejde til
NYE Kummeanlæg udføres!

Fax 9718 2622
Bil 2085 2693

sven@brandehuset.dk · www.brandehuset.dk
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KORT NYT
Skoleelever laver Naturgenopretning
En snes skoleelever fra Heldagsskolen
i Korsør har bidraget med at skabe
gydepladser og skjulesteder for ﬁskebestanden i Skovsø Å, som skærer sig
gennem Trelleborg Golfklubs baneanlæg ved Slagelse.
Skovsø Å er et af Slagelse Kommunes ﬁneste vandløb, men den har
længe trængt til lidt naturgenopretning,
bl.a. har der manglet skjulesten. Som
de små ørreder kunne gemme sig ved.
Som hjælpere for Slagelse Kommunes biolog, Lars Gaarn, har de mange
børn med stor interesse kastet ﬂere
hundrede sten ud i Skovsø Å på dens
strækning gennem golfbanerne, og
som tak for indsatsen har biologen så
fortalt børnene om livet i vandløbet og
gjort det klart, at børnenes medvirken i
naturgenopretningen har stor betydning
for både ﬁsk og småkravl i vandløbet.
Børnene ﬁk også som tak en mulighed for under kyndig vejledning at ﬁske
og studere livet i åen på nærmeste hold
– en stor oplevelse for både børn og
voksne.
Brochure om DTU Aqua
DTU Aqua har udgivet en ny brochure
som kort præsenterer DTU Aqua og
instituttets arbejde. I den nye brochure
”DTU Aqua –Forskning under overﬂaden” kan du blandt andet læse om DTU
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Aquas forskning, myndighedsbetjening,
kandidatuddannelse og ph.d.-skole
samt om instituttets havundersøgelsesskib, Dana. Brochuren er fremstillet i
både en dansk og en engelsk version.
118.000 ny havørreder ud i Tude Å
Det vestsjællandske å-system, Hallebyog Tude Å bliver 118.000 havørreder
rigere i løbet af foråret.
Efter el-ﬁskeri, strygning og udklækning på Hvilested dambrug. I efteråret
BLEV DER PÍ EN ENKELT WEEKEND ELlSKET
89 avlsﬁsk. Sæd og æg blev efterfølgende bragt til Hvilested Dambrug i
Jylland til videre behandling, klækning
og opdræt, og resultat er senere opgjort
til 15.85 liter, svarende til 118.000 ﬁsk,
hvilket vil være nok til at opfylde
opsætningsbehovet i både Tude Å og
Haleby Å – og yderligere ﬁsk nok til, at
der også kan udsættes 10.400 ﬁsk i
Kalundborg og Bregninge Å.
Juletræer skal sikre fjordens
brinker
Over 1000 brugte juletræer fra familier i
Randers og omegn er endt som
beskyttelsesmateriale til brinkerne i
Randers Fjord, og samtidig giver de
gamle juletræer også gemmesteder og
ynglepladser for fjordens ﬁsk.

Det er andet år i træk, kommunen har
efterlyst brugte juletræer som beskyttelsesmateriale til fjordbrinkerne, og i år
har man også modtaget adskillige
ubrugte juletræer fra en juletræsproducent, og ﬂere af de modtagne brugte
juletræer var fortsat forsynet med lidt
julepynt.
Når store skibe går op gennem
fjorden, dannes der et enormt sug, som
slider kraftigt på brinkerne, men
sammenbundne juletræer bag rækker
af pæle giver en god beskyttelse af
brinkerne – og altså også gode skjulesteder for ﬁskene.
Tun solgt til 4,4 million
En såkaldt ”blåﬁnnet tun” blev solgt
til rekordpris på årets første marked
på det berømte Tsukiji Fiskemarked i
Tokyo. Fisken vejende 269 kg.og blev
solgt for 4,4 million kroner, hvilket er
den højeste pris nogensinde på en
”blåﬁnnet tun”.
Netop denne ﬁsk er eftertragtet til
sushi, og det var da også den verdensberømte Sushi-Saumai-kæde der købte
ﬁsken, og nogle anretninger skulle der
jo nok kunne blive af den 269 kg.
kostbare ﬁsk.
Ifølge ”Ekstrabladet” sagde ejerne af
sushi-kæden, Kiyoshi Kimura, at han
ville betale alt for at denne ﬁsk skulle
blive i Japan og spist af japanere. Den
sidste rekordfangst af en ”blåﬁnnet tun”
for et år siden på 222 kg. blev solgt til
Hong Kong, og det var ikke så godt…
for japanerne.

55 ton gylle slog mange ﬁsk ihjel
Under arbejde med at pumpe gylle fra
den ene tank til den anden i Bjerning
mellem Haderslev og Christiansfeld, gik
en slange løs og 55 ton gylle løb ud i et
nærliggende vandløb. Selvom mandskab fra Beredskabsstyrelsen dagen
igennem pumpede forurenet vand op fra
vandløbet til de omkringliggende marr
ker, regner indsatsleder fra Haderslev
Brand-og Redning, Niels Quitzau Hansen, dog med at ﬁsk over en 6 km. lang
strækning af vandløbet, bl.a. mange
havørreder døde af gylleforgiftningen.

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. 2.200,kr. 1.300,kr. 1.150,kr. 900,-

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

Annonceindleveringsfrist
Ferskvandsﬁskeribladet udkommer
6 gange årligt.:
15. februar, 15. april, 15. juni, 15. august,
15. oktober og 15. december.
Sidste frist for rettidig
indlevering af annoncer, er den
20. i måneden før udgivelse.
Al henvendelse vedr. annoncer rettes til:
Niels Lauritsen
Silkeborg Bogtryk,
Postbox 305
8600 Silkeborg,
Tlf. 4698 1592
e-mail: nl@silkeborg-bogtryk.dk
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Alt til dambrug
hav- og ålebrug
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Alt i plastrør og slanger
og tilhørende ﬁttings

B

Vi er med til
at sikre bredden
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Se netbutikken på: www.midtjysk-aqua.dk

REDAKTION
Henning Nielsen
Halsebyvej 30, 4220 Korsør
Tlf. 5838 7225
henviol@dlgtele.dk

INDLEVERINGSFRISTER
Indlevering af redaktionelt stof og annoncer til næste
blad skal ske senest den 20. marts 2012.

TRYK
Silkeborg Bogtryk
Stagehøjvej 27, 8600 Silkeborg
Tlf. 8682 1655
Henvendelse vedr. annoncer til Niels Lauritsen,
Silkeborg Bogtryk
Tlf. 4698 1592
nl@silkeborg-bogtryk.dk
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 foreningens
ofﬁcielle politik.

Forsidefoto:
Kongsholm Fiskeri fra 1935 ved Skjern blev i 2011
ændret til smuk natur.
Foto: Viola Nielsen
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