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FERSKVANDSFISKERIBLADET
Udgivet af Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark – Anno 1902

Stop for ålekister er 
ekspropriation 

Kvoterne for smålaks 
er blevet lidt større

Nordjylland går 
foran med godt 
eksempel

Tværfaglig interesseorganisation for 
lystfi skeri – ferskvandsfi skeri – akvakultur og bredejerinteresser
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vedr. Fiskeridirektoratets opfølgning 
af plan om rekreativt fiskeri i salt-og 
ferskvand samt redskabsfiskeri m.v. i 
ferskvand, samt bekendtgørelse om 
betingelser for erhvervsmæssig fiskeri af 
ål i salt- og ferskvand.

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 
(FFD) konstaterer med tilfredshed, at 
aktørerne ved  fiskeriet i fersk-og salt-
vand har opfyldt sine forpligtigelser til 
opfyldelse af bidraget til genoprettelse af 
den europæiske ålebestand.

Foreningen finder det dog påkrævet, at 
fremkomme med nedenstående kom-
mentarer til det fortsatte arbejde.

Reduktionen i ålefangsterne er som 
forventet af foreningen og højere end 
genopretningsplanens krav.

Officielle ålefangster i Danmark er 
faldet fra 550 tons til 315 tons på tre 
år(43%) det var også FFDs forventning, 

når ferskvandsfiskeriet efter ål omgående 
blev reduceret 50 % og erhvervsfiskernes 
antal redskaber skal reduceres med 15  % 
årligt i 5 år.

Der er dog problemer med ikke-er-
hvervsmæssigt rusefiskeri i saltvand, som 
ministeriet må finde en løsning på, for at 
opfylde ålehandlingsplanen.

Foreningen finder fortsat, at kravet om 
ophør med brug af ålekister er en eks-
propriation af lodsejernes ejendomsret 
og historisk erhvervede rettigheder, og 
dette ophør bør suspenderes.
såfremt kravet fastholdes, skal der ydes 
fuld økonomisk kompensation for denne 
uberettigede ekspropriation.

På vegne af
Ferskvandsfiskeriforeningen for danmark
Organisationssekretær
Hilmar Jensen

Leder:

Ålekister bør have kompensation
Til Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
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10. Valg til 4 bestyrelsessuppleanter
 Dambrug Kurt Pedersen
 Lystfisker Lars Kielsgaard
 Lodsejer Uffe Pedersen
 Erhvervsfisker Gert Nielsen
11. Valg af revisorer
  På valg er: Claus Rasmussen og Jens 

Salling Jensen
12. Eventuelt

rettelse vedr. tilmelding til frokost: 
telefon: 51 24 02 11

beMÆrk

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent og stemmetællere
2.  Godkendelse af forretningsorden
3.  Beretning
4.  Regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Budget for 2013
7.  Fastsættelse af dagpenge og evt. løn 

til bestyrelsen
8. Kontingent 2014
9. Valg af bestyrelsen 
	 På	valg	er:	 
 Dambruger Hans Jørgen Holm
 Dambruger Ole Valgaard Holanng 
 Lystfisker Bjarne Bach
 Lystfisker Hilmar Jensen
 Lodsejer Schneider Philipsen
 Erhvervsfisker Leif Olesen genvalgt

Generalforsamlingen starter med en let frokost samme sted kl. 12.00.  
Tilmelding er nødvendig og skal ske til kontorhjælpen, Gitte Underbjerg, N.P.Danmarks-
vej 79, 8732 Hovedgård, tlf. 51 24 02 11 – gu@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

På	bestyrelsens	vegne,	Niels	Barslund

Ferskvandsfiskeriforeningen
for Danmark
afholder ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2013 kl. 
13.00 i Langå Kulturhus, Bredgade 4, 8870 Langå
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390	millioner	til danske
vandløbs restaurering

Miljøministeren åbner nu for en tilskuds-
ordning, der blandt andet skal genåbne 
200 km. rørlagte vandløb og fjerne 1500 
meter spærringer. Det er den største plan 
for naturgenopretning af vandløb nogen-
sinde, som også kan blive en gevinst for 
turismen.

Miljøministeriet og Fødevareministeriet 
står bag den nye tilskudsordning, hvor 
der stilles 390 mio. kr. til rådighed for 
kommunerne.

Miljøminister Ida Auken siger om 
ordningen: - Det er uden tvivl den største 
samlede naturgenopretning af vandløb, 
der nogensinde er blevet lavet i Danmark.

Kilometervis af rørlagte vandløb kom-
mer til syne igen, og vi får øget antallet 
af fi sk i vore åer og vandløb. De 390 milli-
oner kroner giver vores natur et stort løft.

En	del	af	de	mange	millioner	skal	anvendes	til	
fjernelse	af	spærringer	i	vandløbene.

Den nye ordning forudsætter ikke vedtagne vandplaner
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Vandløbsrestaureringen indgår i de 
statslige vandplaner, der tidligere er 
erklæret for ugyldige. Den nye ordning 
forudsætter imidlertid ikke vedtagne 
vandplaner, og derfor kan den fortsætte. 
Det kræver dog, at visse bekendtgørelser 
ændres, hvilket skulle være sket allerede 
midt i februar.

Et af tiltagene er at lægge småsten og 
gydegrus ud i bunden af mere end 800 
kilometer vandløb. Det betyder, at blandt 
andet laks og ørred, som er særlig popu-
lære blandt lystfiskere fra hele verden, får 
bedre gydeforhold.

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

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

Al henvendelse vedr. annoncer rettes til:  
Niels Lauritsen 
Silkeborg Bogtryk,  
Postbox 305 
8600 Silkeborg,  
Tlf. 4698 1592 
e-mail: nl@sb-s.dk

NyetableriNg af dambrug - ombygNiNg af dambrug

NyHed

·  Brugsmodel-
beskyttede 
dambrugskeg-
ler i beton.

·  Montage i én 
arbejdsgang.

·  Sikker gulvfor-
bindelse. 

·  Hurtigt videre

·  Standar-
delementer 
elementer på 
„mål“

·  Lynhurtig 
montering 
gerne i samar-
bejde med din 
entreprenør

give elemeNter,  
så er du sikker!

Konsulent Leif Poulsen, Give Elementfabrik A/S, tlf. 40 21 24 60 Tilbud, brochurer, konsulentbesøg ufb.
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Almindeligvis skulle man vel tro, at fi ske-
bestande ville blive forbedret, hvis der 
blev sat nogle fl ere fi sk ud, men sådan er 
det i hvert fald ikke i Kolding Å.

Her har man efterhånden fået en 
så god fi skebestand, at medlemmer af 
Kolding Sportsfi skerforening sidste år 
kunne konstatere en stigning på 16 pct. i 

Aktivt	vandplejeudvalg
har forbedret Kolding Å
Forbedringen af fi skebestanden betyder, at der ikke mere sættes 
fi sk ud i Kolding Å, hvor fangsterne sidste år steg med 16 procent

Fra	den	internationale	fi	skekonkurrence	viser	en	juniorfi	sker	her,	at	der	er		en	god	fi	skebestand	i	
Kolding	Å.
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fangsterne i Kolding Å. Succesen skyldes 
blandt andet, at lystfi skerne ikke mere 
sætter fi sk ud, men i stedet satser på 
at bygge den vilde stamme op ved at 
forbedre vandløbene, siger formanden 
for Kolding sportsfi skerforening, Torben 
Lindholst, til DR/P4 Trekanten i Vejle.

- Vores å er blevet renere fordi vi har et 
aktivt vandplejeudvalg, som har forbed-
ret åen ved at anlægge gydebanker og 
rydde åerne for spærringer, siger han.

Også i Vejle Å har fangsten af ørreder 
sat rekord i år.

Succesen skyldes blandt andet, at 
lystfi skerne i Kolding og Vejle ikke sætter 

fi sk ud. De satser i stedet på at bygge en 
stamme af vilde fi sk op ved at forbedre 
vandløbene.

Og de vilde fi sk har bedre chance for 
at overleve end opdrættede ørreder her, 
mener Kaare Manniche Ebert, biolog ved 
Danmarks Sportsfi skerforbund.

- Undersøgelsen viser at de vilde fi sk 
har fem gange så gode muligheder for at 
overleve end opdrættede ørreder. Derfor 
er det heller ikke så underligt, at vi nu ser 
et markant bedre fi skeri, end dengang 
man bare satte ørrederne ud, siger han 
til DR P4, Trekanten Vejle.

Alle former for transport af fiskeaffald

Bjarne s Fisketransport
Dalsvinget 8 · 7200 Grindsted · Tlf 75 32 37 11 eller 40 94 90 66
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aF: HilMar Jensen

Den anvendte overskrift er inspireret af 
Poul Skovbjerg Jeppesens overskrift og 
indlæg i sidste nummer af Ferskvands-
fiskeribladet, hvor han kurserer over den 

igangværende og omsiggribende etiske 
debat, hvor sidste skud på stammen er, at 
det nu er et emne for Dyreetisk råd. 

Lad det være sagt med det samme: Jeg 
er meget enig i Pouls betragtninger om 
at den etiske debat er gået over gevind. 

Man	tager	sig	til	hovedet
over al den etiksnak
Er det humant at genudsætte en fisk, man har skadet?

Artiklens	forfatter	Hilmar	Jensen,	her	fotograferet	i	Langå	Kulturhus.
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Det vi ser frugterne af, er den evige 
holdning til, at ”mit fiskeri er bedre og 
finere end dit, og jeg fisker mere skån-
somt en dig”. En debat der jo også foregik 
for hundrede af år siden ved de engel-
ske fiskevande. Den er nu tilføjet en ny 
dimension, ” jeg fisker mere etisk rigtig 
end dig”. 

Grundlæggende er det min holdning 
at alle lystfiskere er sig sit ansvar bevist, 
det kan dog være nødvendig at vi hjælper 
enkelte i deres uvidenhed.

Alle former for interesser har deres 
trend, lystfiskeriet har også sine. Vi skal 
ikke langt tilbage før det ultralette fiskeri 
var det eneste rigtige. Stængerne og 
linerne kunne ikke blive spinkle og tynde 
nok, resultatet af dette fiskeri betød 
mange mistede fisk, og at det tog enormt 
lang tid at lande fisken. Denne form for 
sejpineri af fiskene ser nu ud til at være 
på retur, og godt for det. Vi skal være 
kritiske, og undgå at ligge under for grej-
producenterne fiffige påfund til nyt grej. 

Smerte eller ej
Så lang tid videnskaben ikke har fundet 
ud af om fisk kan føle smerte, kan vi 
uden problemer bruge min meningstese 
- Så snart der er to lystfiskere sammen er 
der tre meninger - Vi kan dog helt sikkert 
blive enige om, at fiske føler en form for 
ubehag, det er det der giver os fighten. 
Dette ubehag skal vi minimere, ved 
hurtigt at bringe fisken på land, og enten 
aflive, eller genudsætte den. Der findes 
mange gode råd på hvordan denne del af 
fiskeriet skal foregå, så der er ingen som 

ikke kan finde et forsvarligt grundlag for 
sin egen måde at gøre tingene på.

Levende agn
Skal orm forbydes? - Ja, hvis du er hard-
core spinde- eller fluefisker, så skal de. 
Men hvad er problemet? Vil vi udskifte 
ormene med fabrikanternes kemiske 
miskmask, som ingen ved hvad indehol-
der, og lave forurening af vore vandløb? 
Brug af levende agnfisk nævner Poul 
Skovbjerg Jeppesen som stedet hvor 
en grænse kunne sætte. Jeg har aldrig 
fisket med levende agnfisk, så her kunne 
jeg være en af dem der mener det skal 
afskaffes, men hvor mange bruger denne 
form for agn i dag.? Så er der reelt et 
problem, eller skal vi bare bruge det som 
bevis på at vi er handlekraftige. Da jeg 
tidligere har skrevet, at en kroget fisk skal 
på land så hurtigst som muligt, betyder 
det også, at jeg ikke finder det i orden at 
kroge en fisk, smide den ud i vandet og 
lade den svømme rundt i lang tid med en 
eller flere kroge i kroppen, til den enten 
dør af det, eller bliver ædt af en større 
fisk.  

Modhageløse kroge
Er det løsningen, og det der kan skabe 
en fælles accept omkring fangst af fisk. 
Aktuelt er det ved nogle vestjyske åer den 
løsning der er valgt. Man kan vel også 
berettiget spørge sig selv, er det krogen 
der skader og dræber, eller er det den 
øvrige håndtering der er årsagen. En lang 
fight giver mulighed for større skader. 
Cirkelkroge nævnes også som gode 
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løsninger. De erfaringer jeg kender til fra 
vores å, viser ikke anderledes resultater 
ved brug af dem, end brug af traditio-
nelle kroge. Forunderligt at det i snakken 
om cirkelkroge, den forvirring der er om 
hvad en cirkelkrog er. Personligt har jeg 
selv i god tro købt kroge mærket som 
cirkelkroge, for bagefter at finde ud 
af, at det ikke er hvad der nogle steder 
opfattes som cirkelkroge, og hvis disse 
kroge er så vidunderlige, hvorfor er det 
så kun medefiskerne der skal bruge dem? 
Spinnernes og fluernes kroge skader jo 
også fiskene.

Catch and Release
Jeg hører til den lille del af den danske 
befolkning der godt kan lide at spise 
fisk. Derfor ser jeg igen problemer i at 
jeg høster af mit fiskeri, når jeg endelig 
fanger noget. Som et sidespring har jeg 
faktisk oplevet at en god del af de Catch 
and Release fiskere jeg kender ikke er 
fiskespisere. Jeg håber ikke at etikdebat-
ten kommer til at blive styret på samme 
måde som debatten om rygning, hvor 
tidligere rygere er blevet å… så frelste. 

Er det ikke direkte uetisk at genudsætte 
sunde velnærede fisk, der er over mind-
stemålet. Mennesker har altid fanget fisk 
for at spise dem. Det er der ikke noget 
galt i. Det er efter min mening uetisk, 
først at kæmpe livet ud af en fisk, så 
den syrer til i hele kroppen, for derefter 
sætte den ud igen. Lystfiskeres forargelse 
kender ingen grænser når det gælder 
erhvervsfiskeres udsmid af fisk, hvordan 
er det så når vi selv smider fisk ud igen?

Jeg mener også det er vigtigt at slå 
fast, at hjemtaget fisk fanget ved rekrea-
tivt fiskeri aldrig kan true nogen fiskebe-
stand. 

Catch and Release fiskeriet bliver af 
nogle opfattet som den store åbenbaring, 
alt fiskeri skal gerne foregå på den måde. 
Hvis man tager udgangspunkt i netop 
fangsten. Er det så humant at genud-
sætte en fisk man har skadet? Vi har jo 
påført fisken en skade, stor eller lille, med 
den krog vi har brugt, og den stres vi har 
påført den. Eller som man ser det et utal 
af gange, hvor en fisk landes ved at den 
trækkes gennem siv, over sand grus og 
sten for efterfølgende at blive genudsat 
med skader på slimhinde og skæl - ”Jeg er 
frelst, jeg genudsatte fisken” -. Hvordan 
skal vi forklare den ikke fiskende del af 
befolkningen, at vi blot fisker for sportens 
skyld.

Under en fisketur ved Skjern å, mødte 
jeg en dansk-canadier der var hjemme 
for at prøve det danske laksefiskeri. Her 
kom snakken ind på Catch and Release 
fiskeri der jo er meget udbredt i Ca-
nada, det var noget skræmmende at 
han kunne referere til en undersøgelse 
der viste, at 80 % af de genudsatte fisk 
kunne findes 200 meter længere nede 
af vandløbet - døende. Interessant er 
også en undersøgelse fra Alta, hvor der 
har vist sig store adfærdsændringer 
hos genudsatte fisk. Lejlighedsvis er der 
også undersøgelser der kommer til andre 
resultater. Undersøgelser kan have den 
ulempe, at de mest laves og bruges for at 
fremme en forudbestemt mening.
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Små og farvede fi sk
Lindenborg å hvor jeg driver mit fi skeri 
er kendt for sit grønlænderfi skeri. Både 
navnet og fi skeriet har sin vugge her. Vi 
anvender de offi cielle fredningstider, og 
ser ingen problemer i det. Tvært imod, vi 
kan godt undres over, at der er nogle der 
mener vi skal forlænge fredningstiderne 
for at beskytte fi skene, når de samme 
personer syntes det er spændende fi skeri 
at fange de selv samme fi sk ved kysten. 
Interessant er det også, at modstanderne 
rask væk kan fi ndes blandt de, der ikke 
har adgang til det spændende fi skeri 
først og sidst på året.

Svineri
En rigtig lystfi sker tager sit affald med 
sig. Men al affald langs vore vandløb bli-
ver tilskrevet lystfi skere. Det uanset at an-
dre brugere, såsom kano- og kajaksejlere 
med fl ere efterlader affald. Hertil skal 
lægges det affald der smides i vandløb 
fra broer og veje. Det er selvfølgelig ikke i 
orden, hvis der efterlades liner og andet, 
men det udgør kun en ikke registrerbar 
del af det øvrige affald. Det er dog os 
lystfi skere der får skylden for det hele.

Mens snakken går
Er vi ved at ødelægge vor skønne fritids-
interesse med etiske debatter, og forsø-
ger vi at overgå hinanden med restriktio-
ner i et udefi neret forsøg på at tilgodese 
et problem som er ikke eksisterende, eller 
i værste fald fremprovokeret. 

Vi danner jo ikke en lystfi skeriforening, 
foretager yngelpleje, bestandsophjælp-

ning, vandløbsrestaurering osv. for at 
forbyde eller begrænse fi skeriet. Fiskene 
skal fanges, mens de er der, og fi ske-
forholdene skal forbedres ved positivt 
arbejde - ikke ved negative forslag.

 ”Enhver fugl synger med sit næb” - lidt 
omskrevet til - ”Enhver lystfi sker fi sker på 
sin måde”

Lad det forblive sådan.

En	gedde	sættes	nænsomt	ud	efter	fangsten.
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At være nyt medlem af en lystfisker-
forening kan være en svær øvelse. Hvor 
skal jeg fiske? Hvad skal jeg fiske med? 
Hvordan skal jeg fiske? Hemmelige steder. 
Kendte og ukendte regler. Det har Nord-
jysk Lystfiskeriforening besluttet at gøre 
noget ved. Alle nye medlemmer tilbydes 
nu at blive guidet af en flok ”gamle” 
medlemmer der stille al deres viden og 
kundskab til rådighed. Sådan at det nye 
medlem hurtigt kan komme til at lære 
åen at kende, metoderne der bruges og 
eventuelt noget om fiskeriet i åen. Der er 
også guider som er specielt rettet mod 
nye juniormedlemmer. Årsagen til dette 
nye initiativ er en oplevelse af at en del 
nye medlemmer allerede efter det første 
års medlemskab forlader foreningen igen. 
De oplever for mange ture uden fangster. 

Nordjysk Lystfiskeriforening har lejet 
fiskeretten på ca. 28 kilometer af Linden-
borg å, disse mange kilometer dækker 
strækninger fordelt fra jernbanebroerne 
ved Støvring og til åens udløb i Limfjor-
den. Formand Hilmar Jensen udtaler: 
Det er klart, at når man kommer som 
nyt medlem, så har man intet kendskab 
til det vandløb man står ved, vi er sikre 

på, at vi med det nye initiativ, giver de 
nye medlemmer en betydelig bedre start 
på oplevelserne, end vi har givet dem 
tidligere, hvor vi alene inviterede dem 
til en klubaften, hvor vi i billeder og ord 
fortalte om åen og fiskeriet.

De nye guider har alle forskellige ind-
gangsvinkler til deres fiskeri, derfor er der 
også gode muligheder for at få forskellige 
input. Hver især har guiderne deres egne 
ideer om hvor og hvordan der skal fiskes. 
De har også deres viden om, på hvilket 
tidspunkt af døgnet fiskeriet skal foregå. 
Derfor er formanden helt sikker på at det 
nye initiativ lever op til de to grundlæg-
gende formål, at give de nye medlemmer 
en hurtigere glæde af at fiske i Linden-
borg å, og dermed fastholde dem som 
medlemmer, forventningen er også at 
det vil smitte positivt af, sådan at flere 
bliver interesseret i et medlemskab.

Og der er fisk at komme efter, det viser 
de sidste to år fiskeri, hvor de største fisk 
er på 11,2 og 11 kg. fanget i 2011 og 9,5 
kg. fanget i 2012. Alle fanget af garvede 
medlemmer. Fiskene i 2011 var i øvrigt 
de største havørreder der blev fanget i 
danske vandløb det år. 

Spændende	initiativ	
hos nordjyske lystfiskere
Begyndere får hjælp af de ”gamle” medlemmer i Nordjysk 
Lystfiskerforening
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Nye	medlemmer	i	Nordjysk	Lystfiskerforening	tilbydes	nu	en	erfaren	guide	til	turen	langs	Lindenborg	Å.
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tekst: HenninG nielsen

Foto: viola nielsen

Lukning af ålekister fra årsskiftet vil 
komme til at ramme både et stykke gam-
melt dansk kulturhistorie og et livsværk, 

der er stort set umuligt både at sætte ord 
økonomi på.

Der er ikke ret mange ålekister tilbage 
i Danmark, og med hensyn til at sikre 
den europæiske åls overlevelse bliver det 
heller ikke noget betydningsfuldt bidrag, 
der opstå ved at lukke landets ålekister.

Lukning	af	ålekister	betyder
også stop for et livsværk
Røgeriet Ålekisten i Klejtrup gamle Mølle rammes hårdt, hvis 
restriktionerne sættes i værk ved årets udgang

Med	sin	rullende	salgsvogn	kommer	Kim	Busted	også	til	Lønstrup,	hvor	ål	fra	Klejtrup	er	meget	efter-
tragtet.
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Det mener i hvert fald ejeren af en af 
Danmarks kendte ålekister, Klejtrup Mølle, 
sydvest for Hobro, Kim Busted. Kim og 
hans kone har drevet ålekisten og røgeriet 
siden de overtog ejendommen i 1986, og 
det er gennem årene blevet deres livværk 
i en sådan grad, at det bliver svært at 
skulle se en lukning af ålekisten i øjnene.

- Vi skal nu nok klare os alligevel, for 
det er jo ikke kun ål fra ålekisten, vi lever 
af, siger han, men ålekisten er blevet 
stedet og navnet, hvilket også betyder at 
røgeriet er blevet en del af ålekisten.

Klejtrup Mølle er en gammel vandmølle 
bygget i 1907 med henblik på at udnytte 
vandkraften, og samtidig kom så også 
ålekisten til.  Men det er altså kun den 
nyere del af møllen, selve stedet Klejtrup 
Mølle har en historie, der kan føres helt 

tilbage til 1300-tallet, da der blev anlagt 
en mølle ovenpå Klejtrup Bæk, som fører 
vand mellem Klejtrup Sø og Tjele Langesø.

Ålekisten ligger fortsat ovenpå Klejtrup 
Bæk, men for at give ålene en chance for 
at slippe fri af ålekisten, blev der med 
kommunens hjælp for en del år siden 
anlagt et omstryg, og allerede den gang 
gik ålefangsterne voldsomt tilbage. Se-
nere har der også været indført strenge 
regler for, hvor ofte ålekisten må være 
fangstbar, det gælder både tider af året, 
men også døgnets timer er der stramme 
regler for – og hyppigt overvåget af Fiske-
rikontrollen.

Det er som at skyde
gråspurve med kanoner
- Jeg forstår det ikke, siger Kim Busted. 

Kim	Busted:	-	Lukning	af	ålekister	er	som	at	skyde	gråspurve	med	kanoner!
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Sidste år fangede jeg kun 10 kg. ål til 
rygning, og hvis jeg nu ikke havde fanget 
ålene i ålekisten, så var de jo bare løbet 
ud i Tjele Langesø, hvor jeg – eller andre 
erhvervsfi skere – havde fanget dem. Det 
ville i hvert fald ikke have hjulpet ret 
meget på den europæiske åls overlevelse 
– det er simpelthen at skyde gråspurve 
med kanoner, mener han.

- Kan det komme til at du skal lukke 
jeres forretning?

- Det tror jeg ikke. Jeg er ikke så let at 
stoppe, men det hele bliver da meget 
mere besværligt, når jeg - som jeg alle-
rede har gjort det nogle gange - må tage 

til Rødvig eller Strøby Egede for at købe 
ål hos erhvervsfi skere i Øresund. Der er 
der ikke mangel på ål, tværtimod påstår 
fi skerne, at fangsterne er ganske gode – 
om end slet ikke som for 30-40 år siden.

- Er ålene så alligevel det vigtigste for 
din forretning?

- De er meget vigtige, ikke mindst for 
omdømmet, og vi har mange kunder der 
kommer igen og igen for netop at købe 
røgede ål som den store danske specia-
litet. Men en væsentlig del af røgeriet 
er da også vores røgede ørreder, hvor vi 
netop er blevet godkendt til at fremstille 
røget økologiske regnbueørred.

	Tjele	Langesø	hører	til	Kim	Busteds	naturskønne	fi	skepladser.
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- Det har vel også øget dit salg af rø-
gede ål, efter at de fl este supermarkeder 
er standset med salg af ål?

- Det har det helt sikkert, og jeg er da 
også overbevist om, at hvis ikke jeg på 
lovlig vis fortsat kan sælge mine kvali-
tetsprodukter, så skal der nok komme 
nogle og fi nde ud af et salg helt uden om 
systemet og kontrol af nogen art.

- Nu har der jo været fl ere demonstra-
tioner mod supermarkeder, der har solgt 
ål, har du mærket noget til det?

- Jamen, det har jeg da. Jeg er i de 
seneste år taget ud med salgsvogn, bl.a. 
havde jeg fået en plads foran Føtex i 

Århus, hvor det gik rigtig godt, indtil 
Danmarks Naturfredningsforening og 
Green Peace mødte op for at blade sig, 
men da det jo ikke i øjeblikket er forbudt 
at sælge ål i Danmark, gik de åbenbart til 
Føtex nye chef, og jeg fi k så to dage til at 
forføje mig væk.

Nu har jeg salgsvogn hver lørdag på 
Hjultorvet i Viborg, det går fi nt – og 
så har vi jo også åbnet en butik her 
på møllen i Klejtrup, efter at vi i 2006 
besluttede os for at vælte en gammel 
staldbygning.

Her har vi da heldigvis kunne drive vor 
forretning uden indblanding af aktivister.

	Ingen	skal	være	i	tvivl	om,	at	der	sælges	ål	fra	Ålekisten	Klejtrup	Mølle.
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Ud over forretningen, har vi også fry-
serum, røgovne og bassiner med levende 
ål og laks.

Jeg har også udviklet en speciel form 
for røgning af ørreder og ål, hvor levende 
ild på rødel er den vigtigste bestanddel. 
Dertil kommer at jeg bruger op til 36 
timers meget langsom røgning og bl.a. 
derfor er i stand til at fremstille et pro-
dukt, der overgår alt andet!

Det er ikke noget kun Kim Busted siger. 
Hans kunder er ligeså imponerede, og 
undertegnede har gennem mange år, 
smagt fremragende røgede fiskeproduk-
ter mange steder i Danmark og ude i den 
store verden, og jeg må så også melde 
mig i koret: - Aldrig har jeg smagt en så 
fremragende og velsmagende røget fisk 
som Kim Busteds røgede økologiske laks.

Sælger også fisk
ved Lønstrup
Kim Busted er oprindelig politimand og 
har bl.a. gjort tjeneste i Viborg. Så var 
det han og hans kone opdagede, at den 
gamle vandmølle var til at købe, og i 1986 
skiftede Kim fra politimand til at stå med 
en gammel vandmølle i Klejtrup. Bortset 
fra at han godt nok havde prøvet at fiske 
lidt med stang, så var han slet ikke nogen 
passioneret fisker, men ålefangsterne i 
ålekisten og den senere røgning og salg 
optog begge meget, og lidt efter lidt blev 
et livsværk så bygget op – og med det 
blev der også bygget en hel del om på 
møllen, således at selve ålekisten faktisk 
kom til at ligge inde i huset, hvor bækken 
så også løb igennem – helt specielt og 

vældig interessant.
Kim lærte sig selv at slagte fisk, og 

vigtigst var det, at han også lærte sig 
røgningens kunst over levende ild – på 
gamle indianer-traditioner, så han for 
seks år siden kunne åbne fiskeforretning 
i Klejtrup med hjemmelavede specialite-
ter og friske fisk samt netop de røgede 
kvalitetsvarer.

Økologiske ørreder blev hurtigt det 
store hit, og forrige år op til jul kom der 
ikke mindre end 11 tons ørreder gennem 
Ålekisten Klejtrup Mølles røgeri.

Senere har Kim også opdaget, at det 
slet ikke er nogen dårlig forretning at 
sælge fisk helt ude ved Vesterhavet og i 
sommermånederne er han også at finde 
med sin salgsvogn i Lønstrup.

- Det er meget populært med friske fisk 
i det herlige fiskeområde, siger Kim, men 
det viser sig da også, at røgede ål fra 
Klejtrup Mølles ålekiste er et trækplaster.

- Du må jo være en travl mand, skulle 
man da tro?

- Jeg keder mig i hvert fald ikke. Jeg 
skal jo stå for hele processen. Først skal 
fiskene fanges, og jeg er erhvervsfisker 
med bundgarn i Mariager Fjord på Tjele 
Lange Sø og så her i ålekisten. Jeg skal 
også slagte fiskene og røge dem. Nogle 
må jeg hente i økologiske dambrug, og 
når det kniber med at fange ål selv, må 
jeg ofte helt til Sjælland, hvor der da så 
heldigvis er masser af ål i Køge Bugt og 
Øresund.

Heldigvis har jeg en kone, der er meget 
dygtig til at lave specialiteter som f.eks. 
koldrøget lakseroulade, røget laksesalat, 

1130718 Ferskvandsfiskeribladet 2_2013.indd   18 26/03/13   12.32

1130718_Ferskvandsfiskeribladet_ok_148x210mm.pdf - 12:35:20 - March 26, 2013 - Page 18 of 32



 FerskvandsFiskeribladet	·	2	·	2013	 19

Kim	Busted	med	et	lille	udvalg	af	sit	store	sortiment	af	fi	sk.

fi skefrikadeller og meget andet. Danske 
stege ål er også en af vore specialiteter, 
og det er naturlig vildål, folk vil have.

- Hvad er det så du frygter, når åleki-
sten skal lukkes for sidste gang?

- Hvis det kommer så vidt, vil det na-
turligvis skade forretningen, fordi det helt 
og holdent er den røgede og ferske ål, 
der er vores ”adelsmærke”. Det er ål vore 
kunder forudbestiller til store højtider, 

det er ålen, der er blevet en tradition  for 
folk, der kommer langvejs fra, og selvom 
jeg da som erhvervsfi sker har fi skeret på 
Tjele Langesø og på Mariager Fjord, så er 
det nu ålekisten i den gamle mølle, der 
er både den historiske tradition og den 
nuværende livsnerve i virksomheden,

Ålekisten Klejtrup Mølle, fastslår Kim 
Busted.                                               Hen-.
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Danmarks Sportsfi skerforbund og 
Ferskvandsfi skeriforeningen for Danmark 
udbyder i regi af Fiskeplejen og i samar-
bejde med DTU en række kurser i løbet 
af året.

Til det første i vandløbsrestaurering 
er tilløbsfristen udløbet og deltagelsen 
overtegnet, men eller er der en række 
gode tilbud som vi fortæller om her:

Genopfriskningskursus i elektrofi skeri, 
som afholdes på DTU i Silkeborg den 4. 
maj fra kl. 9,30 til kl. 16.00.

Kurset henvender sig til personer med 
elektrofi skebevis, der er mere end otte år 
gammel. Baggrunden for dette kursus er, 
at Fiskeridirektoratet i 2004 besluttede, 
at udøvelse af elektrofi skeri efter moder-
fi sk kun er tilladt, hvis udøveren har gen-
nemgået direktoratets elektrofi skekursus 
inden for de seneste ti år. 

Der er plads til 20 kursister på holdet, 
kurset fi nansieres over fi skeplejemidlerne 
og er derfor gratis for medlemmer af 
Danmarks Sportsfi skerforbund og Fersk-
vandsfi skerforeningen for Danmark.

tilmeldelse haster – få nærmere 
oplysninger hos Max thomsen, 
tlf. 8646 6053/ mob. 2081 6053.

Kursusrække	for	medlemmer
af Ferskvandsfi skeriforeningen
Det er grats at deltage, men pladserne er begrænsede

Elektrofi	skeri	efter	moderfi	sk	er	kun	tilladt,	hvis	
udøverne	har	gennemgået	direktoratets	elektro-
fi	skekurser	inden	for	de	seneste	ti	år.
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Vandplaner og handleplaner som
kursusemne 
Kursus i vandløbsrestaurering med 
fiskeplejekonsulenterne Finn Sivebæk og 
Jan Nielsen som kursusledere afholdes 
på Vejle Center Hotel i Vejle den 20.-22. 
september.

Formålet med dette kursus er at give 
lystfiskere, der tidligere har deltaget på 
grundkurset, kompetence til at samar-
bejde med kommunerne med gode ideer 
til de konkrete tiltag til løsning af de 
problemer, der er beskrevet i vandpla-
nerne.

Der lægges vægt på, at kursisterne selv 
skal kunne vurdere, hvilke initiativer der 
er nødvendige for at forbedre forholdene 
for fisk i vandløb. Derfor forudsættes et 
grundlæggende kendskab til fiskenes 
biologi og myndighedernes opgaver.

Man forpligtiger sig også til at stå 
til rådighed for fiskeplejen lokalt eller 
regionalt i mindst fem år, når man har 
deltaget i dette kursus.

Prisen for et kursus er 5000 kr., men 
for medlemmer af Ferskvandsfiskerifor-
eningen er kurset gratis. Nærmere om 
tilmeldelse og flere informationer – se 
ovenstående.

Kursus i elektrofiskeri efter 
moderfisk
finder sted i dagene 26.-27. oktober i 
Gram med Sønderjysk Sportsfiskerfor-
enings klubhus i Gram som udgangs-
punkt for så vidt foregår den teoretiske 
del, mens den praktiske del vil foregå i 
Ribe Å-systemet med tilløb.

Da kurset er finansieret over fiskeple-
jemidlerne har Danmarks Sportsfisker-
forbund og Ferskvandsfiskeriforeningen 
for Danmark et ansvar for, at kursisterne 
står til rådighed for fiskeplejen lokalt og 
regionalt i mindst fem år. Derfor skal 
kursisterne underskrive en aftale herom 
for at kunne deltage på kurset.

REPARATION AF DAMBRUG
Udførelse af nye kummeanlæg
Indhent uforbindende tilbud.

Holstebrovej 79, Hee, 6950 Ringkøbing
Tlf. 9733 5360 / 9732 1274 Fax: 9733 5560
info@hee-entreprise.dk www.hee-entreprise.dk
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Frem til første halvdel af 1900-tallet var 
dyndsmerlingen almindelig udbredt i 
det vestlige Sønderjylland. Siden da er 
dyndsmerlingen gået voldsomt tilbage, 
og det sidste kendte levested i Danmark 
er kanalerne i Sølsted Mose, som har 
afl øb til Sejersbæk i Vidå-systemet.

Arten blev dog ikke fundet i Sølsted 
Mose ved undersøgelser i 2010 og 2011 
og det var derfor usikkert, om den var 
helt forsvundet herfra og muligvis fra 
Danmark som helhed.

Biolog Peter W. Henriksen fra Limno 
Consult i Holbæk fi k i 2012 af Tønder 

Dyndsmerlingen	lever	
– men den er absolut stadig truet
Bestanden i Sølsted Mose er så lille, at den hurtigt skal bringes op 
i antal for at overleve

Dyndsmerlingen	muntre	sig,	men	her	er	det	i	et	akvarium	hjemme	hos	Bernt	Rène	Voss.
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Kommune til opgave at undersøge 
dyndsmerlingens mulige forsvinden. 
Dyndsmerlingen er nemlig på den natio-
nale rødliste (kritisk truet), og selvom det 
nok lykkedes at fange otte eksemplarer af 
dyndsmerlingen, så er dens tilstedevæ-
relse i Danmark stadig kritisk.

Peter W. Henriksen skriver nemlig i sin 
sammenfatning af undersøgelsen:

Det vurderes at bestanden er lille og ri-
sikerer at forsvinde, hvis den ikke hurtigt 
bringes op i antal.

Desuden er der risiko for indavl og tab 
af genetisk variation, hvis den effektive 
ynglende bestand er mindre end 50 i få 
år eller 500 stk. i en længere tidshorisont.

Peter W. Henriksen kommer også med 
nogle løsningsforslag, heriblandt, at 
adgangen til lavvandede vandområder på 
mosefl aden synes at være essentiel for 
arten. Der peges også på nødvendighe-
den af at reducere tilførslen af plante-
næringsstoffer fra landbrugsoplandene 
til Bygrøften og Landgrøften. Endvidere 
peges der på, at miljøvenlig grødeskæring 
samt delvis ophør med oprensning er 
vigtig.

Det synes som om der er behov for 
at oprense Landgrøften snares. Det kan 
gøres ved, at en medarbejder går bag 
maskinen og redder evt. opgravede 
dyndsmerlinger – og ved at der ikke op-
renses i hele kanalens længde samme år.

Tønder Kommune har udarbejdet et 
genopretningsprojekt, støttet af EU LIFE 
+Nature- midler og Fugleværnsfon-
den, således at Natura 2000 planen for 
Sølsted Mose kan realiseres. Det betyder, 

Peter	W.	Henriksen;	-	Dyndsmerlingen	risikerer	
at	forsvinde,	hvid	den	ikke	snarest	bringes	op	i	
antal.

at mosen på sigt skal gendannes som en 
aktiv højmose. Vigtige virkemidler er, at 
vandstanden skal hæves og dele af de ud-
bredte krat med vedplanter skal fældes.

Undersøgelsen er blevet udført i et 
tæt samarbejde med Tønder Kommune 
og med Limno Consult som projektleder. 
Hans Tonnesen fra kommunen varetog 
bl.a. den daglige pasning af ruserne, så 
det altså blev ham der først opdagede, at 
dyndsmerlingen stadig lever i Danmark – 
om end i en meget truet tilstand.
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kilde: Fiskekonsulent Finn sivebÆk, dtu aqua

Hvert år fastsætter NaturErhvervsstyrel-
sen kvoter for, hvor mange laks der må 
fanges i de vestjyske vandløb.

Laksekvoterne tildeles efter nogle 
generelle principper samt overvågning 
af de tendenser, der er observeret på det 
foregående års fordeling mellem smålaks, 
mellemlaks og storlaks.

I de vandløb, hvor der er lavet egentlige 
undersøgelser af laksekampagnen, bliver 
de seneste observerede antal opgangs-
laks grundlaget for kvoteberegningen. 
Ligesom i de foregående år skal alle også 
i 2013 indberette hvor mange laks de fan-
ger både hjemtagne og genudsatte laks.

Indberetningerne er et værdifuldt 
redskab i forvaltningen til gavn for både 
bestandene og fiskeriet.

I 2013 bliver det muligt stort set at 
hjemtage lige så mange laks i grupperne 
mellem- og storlaks, som det har været 
praksis de foregående år. Baggrunden 
for ikke at hæve høstraten i 2013 er, at 
bestanden stadig er i en opbygnings-
fase.

Kvoterne	er	blevet	lidt	større	for
smålaks i de vestjyske vandløb
Der må dog fortsat kun hjemtages én laks pr. fisker pr. sæson, så 
længe kvoten ikke er fisket op

Derimod er der i år en lidt større kvote 
for smålaks, såkaldte grilse. Derfor er der 
i nogle vandløb forskel på kvoten for laks 
under 75 cm. Baggrunden for at vælge 75 
cm. som et skillepunkt er, at grilsene især 
findes i gruppen af fangede laks med en 
længde på 75 cm. og derunder.

I vandløb, hvor man ikke har tal for 
opgangen (Sneum Å, Kongeå, Brede Å 
og Vidå) tildeles kvoten 50:50 mellem 
smålaks og gruppen mellem- og stor-
laks.

I Varde Å er der sket en forholdsvis stor 
reduktion i kvoten. Denne situation skal 
ses i sammenhæng med, at man først i 
2012 har fået et reelt tal for hvor mange 
laks, der vandrer op i Varde Å, og kvoten 
for 2013 er nu afstemt med den aktuelle 
opgang.

For alle vandløb gælder, at kvoterne 
kun kan blive større, hvis bestanden vok-
ser. Større bestande skabes ved målrettet 
indsats indenfor fjernelse af opstemnin-
ger og forbedringer af gyde- og opvækst-
områder. Princippet om, at ”man skal så, 
før man kan høste”, bør være en selvfølge 
for laksen. 
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Sådan er laksekvoterne
Vi bringer her laksekvoterne for de vest-
jyske vandløb som opgjort af DTU Aqua 
Fiskeplejen.
skjern Å (+ omme Å og vorgod Å)
Laksekvote: 420 laks – hhv. 185 stk. større 
end 75 cm. og 235 stk . på 75 cm. og 
mindre.
storå
Laksekvote: 190 laks – hhv. 90 stk. laks 
større end 75 cm. og 100 stk. på 75 cm. og 
mindre.
Opstrøms Holstebro Vandkraftværk må 
der maksimalt landes 5 laks, som ikke er 
opdelt i størrelses grupper. Der må såle-

 FerskvandsFiskeribladet	·	1	·	2013	 25

des i alt blive hjemtaget 195 laks fra Storå 
vandsystem.
varde Å(+ ansager Å og Grindsted Å)
Laksekvote: 120 laks – hhv. 55 stk. laks 
større end 75 cm. og 65 stk. på 75 cm. og 
mindre.
ribe Å (+ Hjortvad Å og Gels Å)
Laksekvote: 115 laks – hhv. 50 stk. laks 
større end 75 cm. og 65 stk. på 75 cm. og 
mindre.
sneum Å og Holstebro Å 
Laksekvote: 80 laks – hhv.40 laks større 
end 75 cm. og 40 stk. på 75 cm. og mindre.
vidå(+ sønderå, Grønå og arnå)
Laksekvote 60 laks – hhv. 30 stk. laks 

Årets	Skjern-laks	på	20,4	kg.	taget	af	en	norsk	lystfisker.
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større end 75 cm. og 30 stk. på 75 cm. og 
mindre.
brede Å
Laksekvote: 60 laks - hhv. 30 stk. laks 
større end 75 cm. og 30 stk. på 75 cm. 
eller mindre.
konge Å
Laksekvote: 50 laks – hhv. 25 stk. laks 
større end 75 cm. og 25 stk. på 75 cm. eller 
mindre.
Gudenå
Laksekvote: Ubegrænset – der er ingen 
kvote på laksefangst i Gudenå.

Bjerringbro  og Omegns Sportsfisker-
forening har særlig regel: Der må højest 
hjemtages 2 laksefisk pr. dag.

Langå Sportsfiskerforening: Der må 
højest hjemtages 3 laksefisk pr. dag.

For alle andre af de nævnte vandløb 
gælder der det, at der må hjemtages én 
laks pr. fisker pr. sæson, så længe kvoten 
ikke er fisket op. Når kvoten er opfisket, 
skal al laks genudsættes. 

Fangstrapport – både for hjemtagne og 
genudsatte laks – skal indsendes seneste 
fire dage efter fangst. Der må kun hjem-
tages laks, som er fanget på en stræk-
ning som er omfattet af den tilladelse der 
er udstedt af NaturErhvervsstyrelsen.

KlassisK eller avanceret?
Vi byder på langt mere end de fleste! Her finder du alle relevante 

kreative og faglige kompetencer i samme hus. Repertoiret 
spænder vidt fra idéudvikling til rentegning og fra 

kommunikations rådgivning til tryk og webløsninger
 - alt under samme tag. 

Tag os på ordet og kast os en udfordring.

GRAFISK PRODUKTION  |  BUREAU  |  ONLINE

telefon: 86 82 16 55 | www.silkeborg-bogtryk.dk telefon: 70 20 02 28 | www.skabertrang.dkstagehøjvej 27   T: 86 82 16 55   www.sb-s.dk
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Svendborg	skal	måske	
være ferskvandsby
Store planer om to bækkes vej gennem byen

Svendborg er bedst kendt som den 
smukke by ved Det fynske Øhav med 
broforbindelse til Langeland og udgangs-
punkt for mange sejleres ture. Nu blive 
byen måske også kendt som en by med 
rindende ferskvandsbække gennem byen, 
og hvis planerne bliver til noget, er der en 
ny turistattraktion klar.

Det er ingeniørfi rmaet Rambøll, der 
har fået til opgave at undersøge mulig-
hederne for at åbne Trappebækken og 
Kobberbækken, der samler sig i Mølle-
dammen i udkanten af Caroline Amalie 
skoven og fortsætter i store rør, inden 
den løber ud i Svendborg Havn.

Hvis de rørlagte bække bliver åbnet 
op, kan de igen blive ynglepladser for 
havørreder, og der bliver mulighed for 
et spændende nyt bymiljø med rislende 
vandløb gennem byen.

Pengene til undersøgelse af projektet 
er kommet fra ”Havørred Fyn”, der arbej-
der for at få fl ere turister til det fynske 
lystfi skereldorado.

De	store	vandstrømme,	der	nu	ønskes	frilagt	
gennem	Svendborg	by.
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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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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. 505,- årligt
(inkl. Ferskvandsfiskeribladet)
Foreningsmedlemsskab kr. 1.010,- 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 Ringkø-
bing
Tlf. 97 32 60 77 · Fax 97 32 61 77
aquadam@post9.tele.dk

Bestyrelse
Akvakultur
Hans Jørgen Holm tlf. 9868 6257
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 2946

FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN for	Danmark
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også problemer ved
Flade sø-projektet
Det store projekt om igen at lede Hvid-
bjerg Å gennem Flade Sø i Thy vil ike være 
uden problemer, fremgik det af et større 
møde i Vestervig. I 2012 præsterede Na-
turstyrelsen et projekt, som sigter imod 
igen at lade Hvidbjerg Å løbe gennem 
flade Sø simpelthen ved at lave et hul i 
diget.

Formålet er at forbedre mulighederne 
for at tilbageholde kvælstof fra oplandet 
til Hvidbjerg Å-systemet og hindre det i 
at løbe ud i Limfjorden.

Generelt er der interesse for projektet, 
men der er flere spørgsmål til de virknin-
ger der måtte følge af andre arter, f.eks. 
vandstandsforholdene i Rodenbjerg og 
Ørum søer, der er vigtige for fiskeinteres-
ser.

lystfiskerne får
eldorado ved vejle
Med støtte fra Nordea på to millioner 
kroner får de mange danskere, der dyrker 
lystfiskeri, et spændende samlingssted i 
forbindelse med det kommende Sports-
fiskernes Hus ved Vingsted nær Vejle, 
skriver RB.

Pengene går til et stort oplevelsescen-
ter i Vejle Ådal, der åbner til sommer.

Sammen med Vejle Kommune og Ving-
sted Hotel- og konferencecenter etableres 
et naturoplevelsesområde, hvor alle kan 
komme tættere på fiskene og opleve 
naturen omkring åen.

Selve naturoplevelsesprojektet beløber 
sig til i alt 4,5 mio. kroner.

sandart for millioner
på aquaPri i egtved
Egtved-virksomheden AquaPri har fået  
et milliontilskud til en større udbredelse 
af sandarten.

Det sker i forbindelse med en større ud-
videlse af et produktionsanlæg til i alt 55 
millioner kroner, hvoraf den danske stat 
og EU har bevilget 22 millioner i støtte.

Sandart er en delikat spisefisk, og 
den stod bl.a. på menuen, da dronning 
Magrethe sidste år havde den kinesiske 
præsident til taffel.

Ørreder er talrige
tilbage i Gudenåen
I 2008 fjernede Naturstyrelsen en op-
stemning i Gudenåen ved Vilholt Mølle. 
Projektet genskabte åens naturlige og 

Kort nyt
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hurtigt strømmende forløb med gode 
gydemuligheder for blandt andet ørred 
og fri passage for vandrefisk. Der kom 
hurtigt en stor ørredbestand, også på en 
strækning, hvor bestanden tidligere var 
meget lille.

En god naturlig ørredbestand er tegn 
på, at naturen har det godt, så de mange 
ørreder viser, at projektet er en stor succes.

DTU Aqua har senest undersøgt fiske-
bestanden i september 2012, og fiskekon-
sulent Jan Nielsen har nu lavet en kort 
videofilm om fiskeundersøgelsen samt 
et notat der beskriver ørredbestandens 
udvikling i området siden 1984.

De to videoer kan ses på DTU Aquas 
hjemmeside.

bøde for at fange
laks i protest
Måske husker du den ret omtalte sag 
om to lystfiskere, der i protest fangede 
hver en laks i ”Postens Hul” i Storåen. 
Det gjorde de og anmeldte selv ”ulovlig-
heden”, da de mente det var i strid med 
grundloven at være pålagt at skulle være 
medlem i en bestemt forening, for at 
måtte fange laksen. Den gang blev Jens 
Ole Møller, Holstebro, idømt en bøde på 
2500 kroner, og Ejgil Kjølbæk, Ørre ved 
Aulum, fik en tilsvarende dom ved byret-
ten i Holstebro og appellerede på stedet.

Nu er dommen så blevet stadfæstet, 
men den dom vil han også anke, da han 
føler afgørelsen meget imod grundlovs-
sikrede retsprincipper.

rekordlaks på over
20 kg. i skjern Å
En laks på 20,4 kilo er fanget i Skjern Å. 
Laksen, der målte 121 cm., er samtidig 
ny dansk rekord for en laks fanget på 
flue. Lystfiskeren med den store laks på 
sin flue var nordmanden Olaf Solberg, 
og selvom han er nordmand, kunne han 
godt sætte dansk rekord, og det var så 
Kim Bjørn Jakobsen med en fluefanget 
laks på20,150 kg. der måtte af med den 
danske rekord for en fisk, han i 2009 
fangede i Storåen.

kidmosebæk dambrug
er blevet økologisk
Kidmosebæk Dambrug ved Brande er nu 
blevet godkendt af Fødevarestyrelsen til 
produktion af økologiske spisefisk samt 
økologiske yngel og sættefisk. Sidst-
nævnte med henblik på salg til viderepro-
duktion på andre økologiske produktions-
dambrug i både ind- og udland.

Til ”Akvakultur” siger ejeren, Kjeld 
Jensen, at han glæder sig til at kunne 
levere økologisk yngel og sættefisk til det 
stigende antal økologiske dambrug – en 
niche med vokseværk i branchen.

1130718 Ferskvandsfiskeribladet 2_2013.indd   31 26/03/13   12.32

1130718_Ferskvandsfiskeribladet_ok_148x210mm.pdf - 12:35:22 - March 26, 2013 - Page 31 of 32



FERSKVANDSFISKERIBLADET
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. maj 2013.

TRYK
Silkeborg Bogtryk
Stagehøjvej 27, 8600 Silkeborg
Tlf. 8682 1655

ANNONCER
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 forenin-
gens offi cielle politik. 

FORSIDEFOTO
Klejtrup Bæk, hvor ålekisten fra nytår trues med 
lukning. Foto: Viola Nielsen. 

Alt til dambrug
hav- og ålebrug

Vestermarken 3 • 8765 Klovborg
Tlf. 70 23 12 18 • Fax. 76 59 50 20
Se netbutikken på: www.midtjyskaqua.com

Alt i plastrør og slanger
og tilhørende fi ttings

Vi er med til 
at sikre bredden
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