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Fiskeriministeriet 
forventer at sende Dan-
marks bevaringsplan til 
høring i Danmark om-
kring 1/9-08 og der-
efter indsende planen 
til EU-kommissionen 
senest den 31.12- 08. 
Hvis planen bliver god-
kendt af EU, træder den 

i kraft 1/7-2009.
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 

erfarer, at følgende vil gælde i Danmark.
Mindre ændringer kan ikke udelukkes ef-

ter høringsperioden i Danmark.
Glasålsfiskeriet ingen ændring i forhold til 

EU-kommissionens oplæg.
Erhvervsfiskeri i saltvand ingen ændring, 

dvs. 50% reduktion i løbet af 5 år af fang-
stredskaber/fangst, mængde i forhold til 
2004-2006.

Generelt bliver det forbudt at fange ål, hvis 
man ikke har tilladelse (licens).

Fritidsfiskeriet efter ål i saltvand. Der læg-
ges op til, at fiskeriet udfases for at ende med 
at være tilladt fra 15. maj til 31. august. Det 
skulle efter ministeriets beregninger reduce-
re fangsten med de ønskede 50 % og vil være 
nem af kontrollere fra Fiskerikontrollen.

Ferskvandsfiskeri efter ål.

Som noget nyt lægges der op til, at en-
kelte ålefiskere i de store søer får samme 
begrænsning som erhvervsbundgarnsfiskere 
i saltvand, dvs. 50 % reduktion i løbet af 5 
år og licens.

Det er endnu ikke oplyst, hvor mange kg.ål 
man skal have solgt i f.eks. 2004-2006 for at 
få tilladelse=licens.

 For andre fiskere i ferskvand – lodsejere 
ved vandløb – private søer – ålekister – ruser 
krogelinier – fiskestænger m.v., vil fiskeriet 
blive udfaset (stoppet) i løbet af 3 til max 
5 år.

En mulighed vil være at starte med fiske-
frie måneder, men ministeriet er meget lidt 
meddelsom om måden, man vil udfase fiske-
riet efter ål i ferskvand på.

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmarks 
mening om ålegenopretningsplanen for Dan-
mark som der nu tegner sig et billede af, er 
følgende:

Ingen begrænsning i glasålsfiskeriet.
50% reduktion i saltvand.
Enkelte erhvervsfiskere i ferskvand får 

samme regler som erhvervsfiskere i saltvand 
– sandsynligvis under 10 personer i Dan-
mark.

Fritidsfiskeriet i saltvand får ingen yderli-
gere begrænsninger i antallet af ruser, men 
reduktion i fangstdage/måneder.
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Ålefiskere i ferskvand vil komme til at 
betale en uretfærdig stor del af Danmarks  
ålegenopretningsplan, fordi fiskeriet stop-
pes helt i løbet af 3-5 år.

Danmarks nuværende oplæg til EU's gen-
opretningsplan ændre ikke på det uforståe-
lige, at i 85 % af ålens opvækstområde (de 
marine områder) i Danmark bliver det tilladt 
at fiske 50 %, medens der i de sidste 15 % 
af ålens opvækstområder ( ferskvand) bliver 
totalt stop.

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 
vurderer, at EU's ålegenopretningsplan al-
drig vil føre til det ønskelige, at mindst 40 % 
af ålebestanden før menneskelig påvirkning 
skal nå frem til havet/gydeområderne. Det 
vil sige, at med den nuværende plan bliver det 
aldrig muligt igen af fiske ål i ferskvand.

Når Fiskeriministeriets plan er færdig vil 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 
vurdere, om vi vil klage til EU-kommissio-
nen, fordi vi mener, at planen for Danmark 
ikke vil føre til den ønskelige stigning i den 
stærkt truede ålebestand

17. juli 2008, Niels Barslund 
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Formandens	leder

MacroVital®

- godt for både økologi og økonomi

Videnskabelige forsøg sætter tal på 
erfaringerne fra praksis.

• Stærkt forbedret overlevelse ved smitte

• Bedre produktionsresultat

• Mere rationel drift

• Øget indtjening

MacroVital® kræver ingen tilbageholdelsestid. 
For maksimal, forebyggende effekt anbefales
brug 1 uge hver måned.
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VETREPHARM A/S
Postboks 16 . Øgelundvej 7 . 7330 Brande
Tlf. 7534 5344 . Fax 7534 5211 . e-mail: vp@vetrepharm.dk

®

Løgstør 
Sportsfiskeriforening

afholder
VANDRESTAURERINGSKURSUS

lørdag, d. 27. september, 2008,
såfremt vi kan få de nødvendige 
tillladelser fra myndighederne  

og lodsejere.

TILMELDING KAN SKE TIL:
Aage Grynderup på  

tlf. 9867 1768 / 24821768
eller mail

lundgrynderup@stofanet.dk
senest 15.09.2008



Aft:	Henning	Nielsen

Den ekstraordinære generalforsamling i 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 
den 3. juni i Silkeborg ændrede en del på 
bestyrelsespladserne, og landsformand Niels 
Barslund, der ellers kun var valgt for et år 
på den ordinære generalforsamling blev nu 
genvalgt for to år.

Den ekstraordinære generalforsamling 
blev indkaldt, fordi der var for stor uenig-
hed på det konstituerende møde efter den 
ordinære generalforsamling – som det hed 
i mødeindkaldelsen ”på grund af indtrufne 
omstændigheder”. På dagsordenen var kun 
punkter vedrørende valg af bestyrelse.

Som vi ganske kort nåede at få med i sid-
ste nummer af ”Ferskvandsfiskeren” blev der 
valgt fem nye medlemmer til bestyrelsen i 
forhold til den bestyrelse der valgtes på den 
ordinære generalforsamling.

Den samlede bestyrelse ser derefter 
således ud:

Efter den ekstraordinære generalforsam-
ling og efterfølgende konstituering ser Fersk-
vandsfiskeriforeningen for Danmarks besty-
relse således ud:
Formand: Niels Barslund, Haderup.
Næstformand: Max Thomsen, Randers.
Kasserer: Lars Kielsgard, Langå.
Sekretær: Hilmar Jensen, Ålborg.
Forretningsudvalg:
Leif Olesen, Skanderborg.
Max Thomsen, Randers.
Niels Barslund, Haderup.
Schneider Philipsen, Haderup
Jürgen Vogt, Års.

Den samlede bestyrelse:
Aquakultur:
Jürgen Vogt, Kurt Petersen, Ove Ahlgreen, 
Ole Valgaard. 
Erhvervsfiskere: Leif Olesen.
Lystfiskere:
Hans K. Thomassen, Max Thomsen, Hilmar 
Jensen, Torben Salling, Lars Kielsgaard.
Bredejere:
Schneider Philipsen, Niels Barslund.

På første bestyrelsesmøde efter den eks-
traordinære generalforsamling orienterede 
Niels Barslund fra mødet i §7-udvalget. Pla-
nen forventes til høring l. september, den in-
deholder i praksis totalt stop for ålefiskeri 
i ferskvand. Når forvaltningsplanen kendes, 
vil Ferskvandsfiskeriforeningen vurdere om 
der skal klages til EU, fordi foreningen ikke 
mener, handlingsplanen kan fungere.( Se i 
øvrigt referat fra §7-mødet på siderne 12-
14)

Det blev på bestyrelsesmødet oplyst, at der 
afvikles el-fiskekursus sammen med sports-
fiskerforbundet – datoen endnu ikke kendt.

Der skal også holdes et vandløbsrestaure-
ringskusus, og ligeså en familiedag med sær-
lige arrangementer i udvalgte put and take 
søer.

Ove Ahlgreen afleverede en invitation til 
en dambrugsmesse 22.-23. august med gode 
muligheder for også at profilere foreningen.

Et af stridspunkterne fra den ordinære ge-
neralforsamling – skal der være mødepligt 
for bestyrelsesmedlemmer – blev drøftet.

Bestyrelsen var enig i at fravær selvfølge-
lig kan forekomme, og ved permanent fravær 
skal en eventuel suppleant indkaldes.
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Foreningens	nye	bestyrelse

Ferskvandsfiskerne fik en  
ny	bestyrelse
Den ekstraordinære generalforsamling gav opbakning til landsformanden



Tekst:	Henning	Nielsen

Foto:	Viola	Mathiasen

Det sker oftere og oftere, at kommunale 
kloakker og rensningsanlæg ikke er di-
mensioneret til nutidens vejr med hyppige, 
kraftige regnskyl, og selvom alle forskrif-
ter i forbindelse med udledning af spilde-
vand er overholdt, kan det altså alligevel 
godt komme til at koste fiskedød i mange 
vandløb, hvis der ikke sker en opstram-
ning af bestemmelserne og en temmelig 
bekostelig udbygning af kloaknet og rens-
ningsanlæg.

Sidste er det gået ud over fiskebestanden 
i Tude Å i Slagelse kommune. Efter et sky-
brud den 8.juli er det fastslået, at en større 
forurening med fiskedød til følge helt sik-
kert skyldes at urenset spildevand er løbet 
ud i å-systement.

Driftschef  Jan Jørgensen, der har det dag-
lige ansvar for, at rensningsanlægget i Sla-
gelse fungerer efter forskrifterne, siger til 
”Sjællandske”, at alle målinger tyder på, at 
grænseværdierne for udledning af spildevand 
er overholdt.

Når det alligevel har kunnet ske, at urenset 
spildevand er løbet ud i Tude Å, skyldes det, 
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Regnvejr	skyld	i	fiskedød

Regnvejr	skyld	i 
fiskedød	i	Tude	Å
Mange kommuners kloakanlæg er underdimensioneret i forhold til voldsomme 
regnskyl –  derfor kan fiskedød næppe undgås i fremtiden

Tude Å ved Hejninge, hvor en del af fiskebestanden blev dræbt af det ”overløbne” spildevand



at kloakanlægget i Slagelse er underdimen-
sioneret i forhold til dagens behov. Derfor ar-
bejder kommunen da også med planlægning 
af kostbare udbygninger af kloaknettet.

 Indtil videre må man dog i både Slagelse 
og i mange andre af landets kommuner nok 
indstille sig på, at pludselige kraftige regn-
skyl vil kunne medføre alvorlige tilfælde af 
fiskedød i de offentlige vandløb.

Det vil kunne forekomme, fordi kommu-
nernes kloakanlæg slet ikke er ført à jour 
med hensyn til de forandringer der i de se-
neste år er sket med hensyn til netop plud-
selige og voldsomme nedbørsmængder. Det 
er sagt flere gange i de seneste år, at kloak-
systemerne i mange kommuner er  ”tikkende 
bomber”, og også i denne sommer er der altså 
kommet beviser på de stigende problemer.

I Tude Å-systemet opstod problemet efter 
en regnbyge med over 40 mm nedbør i løbet 
af  godt et kvarters tid.

Allerede dagen efter blev der opdaget døde 
fisk i Tude Å, men i første omgang troede 
lodsejerne langs åen, at der var tale om et 
”giftudslip”, og der blev straks slået alarm på 
114. Takket være en hurtig indsats på alarm-
centralen, blev der hurtigt sat ind af Slagel-
se kommunes beredskab, og det skulle snart 
vise sig, at forureningen var sket i forbindelse 
med overløb på rensningsanlægget i Slagel-
se, og via vandløbet med det karakteristiske 
navn ”Skidenrenden” var betydelige mæng-
der urenset spildevand så blevet ledt ud i å-
systemet, hvor selv hårdføre fisk som ål døde 
af det tilførte spildevand. Omkring 400 døde 
fisk, bl.a. ørred, rimte, skalle, suder, gedde 
og aborre – og altså også ål – blev i dagen 
efter samlet op, men det vides endnu ikke om 
en større ørredudsætning tidligere på året, er 
gået til på grund af forureningen.

Lystfiskerne overvejer et 
erstatningskrav

Slagelse Sportsfiskerforening råder over de 
fleste fiskepladser på den giftramte stræk-
ning af Tude Å, det er en strækning på ca. 
15 km. fra Havrebjerg og frem til Trelleborg, 

hvor Vårby Å slutter sig til systemet.
For et par år siden blev der udsat 3.500 stk. 

1-års ørreder i dette område, og foreningens 
medlemmer frygter, at en del af disse fisk er 
gået til ved forureningen. Ud over at denne 
udsætning kostede foreningen ca. 8000 kr. 
er der også gået en stor frivillig indsats med 
elektro-fiskeri og udsætning. De strøgne æg 
er udklækket på dambrug i Jylland, og i det 
hele taget er der gået et stort arbejde forud, 
så det ikke alene er et spørgsmål om øko-
nomi. ”Overløbet” kan også medføre at hele  
udsætnings-projektet er slået delvis i stykke 
og sat i hvert fald et par år tilbage.

Til ”Sjællandske” siger næstformand i 
sportsfiskerforeningen, Jens O. Jensen, at 
man vil gøre klar til et erstatningskrav. Tid-
ligere har Slagelse Kommune ydet erstatning 
i en tilsvarende forurening, men det er altid 
svært at sætte tal på et par års spildt genop-
retningsarbejde.

Slagelse Kommune har dog på forhånd fri-
kendt sig selv, fordi en grundig undersøgelse 
af rensningsanlægget viser, at alle krav er 
mere end overholdt. Intet spildevand er gået 
urenset gennem anlægget, oplyser biolog 
Thomas Hilkjær, men det voldsomme regn-
vejr kan have betydet en overløbshændelse, 
der så har taget urenset spildevand med sig. 
Sammen med en meget lav vandføring i åen 
er forureningen yderligere blevet forværret, 
men kommunen har mere end levet op til 
gældende regler, fastslås det i en pressemed-
delelse fra kommunen.

Hvad kan der læres af det?
Hvis der skal drages nogen lære af forure-

ningen af Tude Å i det vestsjællandske, må 
det nok først og fremmest være den, at der 
mange steder i landet helt sikkert vil kom-
me flere af denne slags ”hændelser” også i 
fremtiden med de ændrede vejrforhold, bl.a. 
voldsommere regnskyl.

Kommunernes udbygning af de kommu-
nale kloaknet kommer ikke fra den ene dag 
til den anden, så det vil være vigtigt med 
øget opmærksomhed under voldsomt regn-
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Regnvejr	skyld	i	fiskedød



vejr. En hurtig indsats kan måske afbøde lidt 
af følgerne, så det er vigtigt, at lystfiskere og 
bredejere – og naturligvis også medarbejdere 
på kommunale rensningsanlæg - er meget op-
mærksomme på eventuelle overløb og døde 
fisk i vandløbet efter kraftige regnbyger. Få 
straks slået alarm, så der kan sættes ind med 

at afbøde følgerne. Nok så vigtigt vil det også 
være at få den politiske vilje og interesse ret-
tet mod netop den stigende fare for ”overløb” 
og dermed fiskedød, fordi vi nu lever under 
ændrede vejrforhold, der vil stille helt andre 
krav til normer for rensning af spildevand/
regnvand.
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Regnvejr	skyld	i	fiskedød?

Det kommunale rensningsanlæg i Slagelse som ”løb over” i regnvejret

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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Vester	Nebel	Å	igen	i	naturligt	leje

Tekst:	Henning	Nielsen

Foto:	Bernt	Renè	Grimmn

Fredag den 20. juni 2008 blev en stor dag 
for naturen og for alle dem, der holder af 
naturen. Vester Nebel Å, som siden 1920 
har været blokeret og opstemmet med en 
dæmning ved Ferup Sø, kunne nu igen fly-
de frit i et stryg uden om dæmningen op 
direkte ud i Kolding Å-systemet. 
Begivenheden betegnes som en af de stør-
ste sejre for naturen i mange år, og selvom 
alt ikke er gået helt problemfrit, så var der 
alligevel på indvielsesdag en utrolig glæde 
og tilfredshed hos alle involverede.

Eksemplet fra Vester Nebel Å er i høj grad 
til efterfølgelse de steder, hvor der endnu fin-
des opstemninger og dæmninger, som ingen 
praktisk eller økonomisk betydning har, her 

tænkes naturligvis i særlig grad på Tange 
Værket, idet historien om Tangeværket og 
Harteværket minder meget om hinanden.

I 1920 blev Harteværket opført for at skaffe 
el til Kolding by. Det var dengang man så sig 
meget omkring for at skaffe alternativ energi, 
og danske vandløb var også i kikkerten. Man 
kunne jo i Norge og Sverige – så hvorfor ikke 
også i Danmark.

I Harte ved Kolding var der muligheder for 
at få et frit fald af vandet fra Vester Nebel 
Å på 25 meter, det største fald overhovedet 
i Danmark, så set med datidens øjne var det 
vel naturligt, at  netop Harte blev udset som 
et af stederne.

Undersøgelser blev foretaget, og beregnin-
ger viste, at Kolding stort set kunne blive 
forsynet med elektricitet via vandkraften fra 
Vester Nebel Å. Ministeriet for Offentlige 

Så	blev	Vester	Nebel	Å 
igen	et	naturligt	vandløb
35.000 kubikmeter sten og grus er flyttet rundt, og alene til nye gydebanker er 
anvendt 330 kubikmeter grus

3-400 glade mennesker overværede genåbningen af Vester Nebel Å



Arbejder blev søgt om tilladelse til at opføre 
et vandkraftværk, bl.a. også med den begrun-
delse, at der var stort behov for  beskæftigel-
sesfremmende foranstaltninger efter l. ver-
denskrigs dæmpende aktiviteter.

Undersøgelser havde dog også vist, at der 
ikke uden indgreb i naturen ville være vand 
nok til elkraften, så derfor blev det nødven-
digt at anlægge en dæmning, så vandet i Ve-
ster Nebel Å kunne opstemmes og samles i 
de daværende Dons søer med en vandstands-
stigning på 4,5 meter.

Lidt vest for Ferup blev så anlagt en dæm-
ning, der skulle lede vandet mod vest langs 
Trolhedebanen, forbi Dybvadbro station ned 
til Nørresø som så havde forbindelse med Al-
mind Å. Herfra løb vandet videre til Søndersø 
og Stallerup og frem mod værket.

Ovenstående vidner om, at det var et vold-
som indgreb, der blev foretaget i naturen den-
gang, og under anlæggelse af værket  med 
dæmninger og omlægning af vandløb var der 
på et tidspunkt 350 mand i arbejde.

Værket har siden åbningen den 28. juli 
1920 leveret ca. 1,8 kwh. Pr. time. I sin 
tid kunne elforsyningen fra Harteværket 

dække ca. halvdelene af Koldings bys sam-
lede elforbrug, mens værket i dag kun pro-
ducerer ca. 1 pct. af det samlede el forbrug 
til Kolding by. Værket blev fredet i 2001, og 
fungerer i dag som et arbejdende museum, 
og hvert år kommer der mange besøgende 
for at se hvordan man engang fremstillede 
elektricitet i Danmark.

Omlægningen er led  
i stort projekt

Mange var glade og stolte, da Harteværket 
blev indviet den 28. juli i 1920, men der var 
også mange glade og begejstrede mennesker 
til stede, da den store omlægning af Vester 
Nebel Å fandt sin foreløbige afslutning den 
20. juni 2008. Projektet, der har kostet om-
kring 4,1 millioner kroner at etablere det nye 
omløb af Vester Nebel Å, og så er det endda 
kun en del af et langt større naturgenopret-
ningsprojekt i hele Kolding Ådal. Et samlet 
projekt, som Miljøministeriet har givet 17,5 
millioner kroner til forventes afsluttet inden 
næste års udgang.

Genopretningen af Vester Nebel Å vil be-
tyde nye tider for laks og havørreder i å-syste-
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Vester	Nebel	Å	igen	i	naturligt	leje

De store maskiner nåede at flytte 35.000 kubikmeter jord, mens arbejdet stod på



met og dermed også for sportsfiskeriet, skri-
ver Kolding Kommune på sin hjemmeside i 
forbindelse med det første projekt.

Når Vester Nebel Å er lagt tilbage i sit gam-
le leje, bliver der nemlig igen åbnet op for, 
at laks og ørreder kan vandre op ad Vester 
Nebel Å og formere sig i å-systemet. Lige si-
den Harteværket blev bygget i 1920 har åens 
vandstand været for lav til at laks og ørre-
der har kunnet vandre i den. Det vil ændre 
sig efter genåbningen af åløbet i sit natur-
lige leje. Nu vil vandstanden i åløbet stige, 
så det igen bliver muligt for vandring af laks 
og ørreder.

Det er dog ikke kun ørredbestanden der får 
bedre levevilkår i åsystemet, også den lille 
fisk – almindelig smerling – vil få bedre livs-
betingelser i Vester Nebel Å.

Konsulent Carsten Ørnsholt fra Skov-og 
Naturstyrelsen siger til Styrelsens hjemme-
side bl.a.:

”Som jeg ser det, er der kun vindere i det-
te projekt. Vester Nebel Å får renere vand, 

vandet til Kolding Fjord bliver renere, og vi 
har skabt bedre forhold i åen for fisk bl.a. til 
glæde for mange lystfiskere. Det historiske 
Harteværk fortsætter med at producere ”grøn 
energi” – om end i museal og formidlings-
mæssig ramme – og så kommer der flere stier 
og oplevelsesmuligheder for publikum i dette 
fantastiske område”, siger konsulent Carsten 
Ørnsholt.

Kolding Sportsfiskerforenings næstfor-
mand Preben Kaas siger bl.a., at omlægnin-
gen bliver en stor gevinst også for Lillebælt. 
Fritidsfiskere, erhvervsfiskere og turister får 
mulighed for at fange flere fisk, idet fiskene 
fra Kolding Å-systemet typisk trækker ned 
forbi Fredericia og langt ned i det sydlige 
Lillebælt.

35.000 kubikmeter 
jord er flyttet rundt

Arbejdet med omlægning af Vester Nebel 
Å har stået på i flere år, rent forhandlings-
mæssigt og planlægningsmæssigt, men den 
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Hele Kolding Å-dalen bliver et enestående naturområde



reelle tekniske del af projektet blev indledt, 
da Koldings borgmester Per Bødker Ander-
sen den 21. november 2007 tog det første 
spadestik(med en gravko) til det der altså 
skulle ende med at blive et større naturgen-
opretningsprojekt.

Det har naturligvis været et omfattende ar-
bejde at lægge åløbet om, men i forhold til 
projektet i 1920, så gik det noget lettere for 
sig denne gang med anvendelse af store ma-
skiner som i løbet af anlægsperioden har flyt-
tet 35.000 kubikmeter jord. Der er anvendt 
2.200 kubikmeter store sten til sikring af om-
løbets profil, og der er anvendt 330 kubikme-
ter grus til etablering af gydebanker i det nye 
vandløb, og i alt er der altså gravet et helt nyt 
omløb på 1025 meters længde.

Selve åbningen af det nye vandløb blev 
ikke det voldsomme brus. Det var en gravko, 
der fjernede den store spærreplade, hvorefter 
vandet ganske langsomt begyndte at løb ud i 
sit nye leje. Det var lidt grumset i begyndel-
sen, men i løbet af eftermiddagen blev det 
ganske klart, efterhånden som de store sten 
blev skylle af og grus og jord fandt læ og 
plads for strømmen.

Svært at få  
armene ned

Blandt de mange officielle taler ved åbnin-
gen var også formanden for Kolding Sports-
fiskerforening Werner W Hansen. Han sagde 
bl.a. at det var meget svært at få armene ned 
efter , at det fantastiske resultat nu endelig 
var opnået. Han havde som dreng fanget sin 
første ørred i netop dette område, så derfor 
var det en ekstra glæde i dag at se resulta-
tet.

Han sagde også, at det havde taget lang tid 
at nå så vidt, men vi sportsfiskere er et tål-
modigt folkefærd, når vi har en god sag at 
kæmpe for, sagde han og slog så i øvrigt fast, 
at det projekt, der nu var gennemført ikke 
kun var til glæde for sportsfiskerne. Det er en 
begivenhed der vil komme mange til glæde i 
fremtiden, sagde Werner W. Hansen.

Ved genetableringen af Vester Nebel Å 
blev der også talt af fungerende borgmester 
Lis Ravn Ebbesen, folketingsmedlem Jørn 
Dohrmann og vicedirektør i Skov- og Na-
turstyrelsen, Agnete Thomsen.
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Werner W. Hansen, Kolding Sportsfiskerforening: 
- Det er svært at få armene ned!



Af:	Henning	Nielsen	

Der er en lille imødekommelse til erhvervs-
fiskerne i ferskvand i den forvaltningsplan 
for ål,  der højst sandsynligt bliver den en-
delige og den der bliver fremsendt til god-
kendelse i EU-Kommissionen, men der er 
da også kun tale om en lille imødekom-
melse, idet man regner med, at al fangst af 
ål i ferskvand forbydes inden for en tidsho-
risont af tre år. 
 

For de ålefiskere, der på forskellig vis har 
interesse i at fange ål i ferske vande, blev det 
konklusionen på det seneste møde i § 7-ud-
valget, og selvom Ferskvandsfiskeriforenin-
gens formand, Niels Barslund, til det sidste 
kæmpede stærkt mod de voldsomme restrik-
tioner, den nye forvaltningsplan vil indebære, 
var der dog ikke meget at stille op, og han 
fik ingen støtte fra de øvrige organisationers 
repræsentanter. De havde til gengældt også 
nok med at kæmpe for egne interesser, så det  

 
 
korte og lange blev altså, at den tusindårige 
danske tradition med at fange ål i søer og 
vandløb, nu er slut – og næppe indenfor en 
overskuelig tid vil kunne genindføres.

Som det fremgår af forordningen skal der 
udarbejdes en forvaltningsplan for fersk-
vand, som sikre 40 pct. udvandring til havet 
af voksne ål. Dette skal ske på langt sigt, og 
kravet vil ifølge beregninger af DTU Aqua 
komme til at betyde en udfasning af fiskeriet 
i ferskvand.

Ifølge referat fra §7-udvalgets møde vil 
det komme til at fremgå af regelsættet, at 
der vil ske en nedtrapning/udfasning af de 
forskellige ålefiskerier i ferskvand, herunder 
ålefiskeri i vandløb, som overvejende har ka-
rakter af fritidsfiskeri, fiskeri i ålekister og 
lystfiskeri, således af fiskeri efter ål i fersk-
vand helt forbydes pr. en dato over en periode 
på f.eks.tre år.
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Erhvervsfiskerne	i	ferske 
vande	imødekommes	lidt
Den nye forvaltningsplan for ål betyder totalt forbud mod alle former for åle-
fiskeri i ferskvand indenfor de næste 3-5 år



En nedtrapning/udfasning af fiskeriet i 
de godt 80 registrerede ålekister påtænkes 
at ske ved i udfasningsperioden at skærpe 
reglerne for anvendelse af ålekister. Der 
er allerede i dag fastsat nærmere krav om 
åbning af ålekister på visse tidspunkter af 
døgnet og året, og der er allerede hjem-
mel i lov om fiskeri og fiskeopdræt til at 
fastsætte yderligere stramninger for an-
vendelse af spærrende redskaber i Fersk-
vand.

Erhvervsfiskerne 
skal have licens

Med hensyn til de meget få egentlige er-
hvervsfiskere i ferskvand, som fortrinsvis fi-
sker i søer, er det tanken, at disse behandles 
som erhvervsfiskere i saltvand, dvs. de skal 
frem over have licens til ålefiskeriet, hvis de 
kan dokumentere et vist erhvervsmæssigt fi-
skeri efter ål.

I forvaltningsplanen for ferskvand vil des-
uden indgå, at der skal ses på andre meka-
nismer end fiskeri, herunder spærringer, tur-
biner, passager, skarv og ålepas – bl.a. en 
intensiveret kontrol af ålepas. Endvidere 
foreslås den eksisterende udsætningsstrategi 
intensiveret, afhængig af finansieringsmulig-
hederne med støtte fra Den Europæiske Fi-
skerifond og udviklingen på det europæiske 
glasålsmarked.

Niels Barslund mente, at udfasning af  åle-
fiskeri kan ske over en periode på 3-5 år, og 
han mente at rusefiskeri i vandløb bør være 
det sammen som for ålekister, f.eks. kun an-
vendelse i bestemte perioder. Han vurdere-
de, at hvis erhvervsfiskeriet i søer behandles 
på måde som erhvervsfiskere i saltvand, vil 
der være en vis forståelse herfor. Derimod 
vurderede han, at gradvis stop for ålekiste-
fiskeriet vil betyde stor utilfredshed hos åle-
kisteejerne.
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Birtgit Bolgann bemærkede, at det ud fra 
de foreliggende oplysninger om fangster i 
ålekister var vanskeligt at hævde, at fiskeriet 
i ålekister generelt har en økonomisk betyd-
ning.

Eventuelt klage til 
EU-Kommissionen

Niels Barslund henviste til, at Danmark  i 
forvaltningsplanen for ål kun lægger op til 
50 pct. reduktion i saltvand, selvom langt de 
fleste opvækstområder for ål er i marine om-
råder. Han kunne forestille sig at klage til 
EU-Kommissionen over, at  man ikke med 
disse tiltag kan genoprette ålebestanden, så 
der i fremtiden bliver fiskeri til alle. Man vil 
aldrig nå de 40 pct. udvandring af voksne 
ål, hvis ikke man medtager de 85 pct. af op-
vækstområderne for ål i selve forvaltnings-
planen, sagde Niels Barslund, som i øvrigt 
mente at eneste mulighed for at få ålebestan-
den genoprettet ville være at frede den i to-
tre generationer.

Birgit Bolgann sagde, at forordningen ikke 
lægger op til et totalforbud i saltvand, men 
til 50 pct. reduktion. Samtidig vil de løbende 
tiltage blive kontrolleret og afrapporteret til 
Kommisionen.

Hvis det viser sig, at der ingen effekter er, 
kan der løbene strammes yderligere op. Det 
vil altså betyde yderligere regulering af fi-
skeri i saltvand.

Det på mødet forelagte oplæg til for-
valtningsplan skal nu drøftes med depar-
tementet, så et udkast til det samlede ma-
teriale kan sendes til høring omkring l. 
september. Den samlede åleplan skal sen-
des til Kommissionen senest ved udløb af 
december 2008, således at reduktionen 
i ålefiskeriet kan iværksættes den 1. juli 
2009. Licensordningen for erhvervsfiskere 
skal være klar l. januar 2009. 
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Spar på driften… 
 
 

 
Rådved Maskinfabrik 

Rådvedvej 95 
8700 Horsens 

Tlf: 75 68 99 66 
Fax: 75 68 99 65 

  
 Levering af ROBUSCHI kvalitets kapselblæsere i alle størrelser til 

beluftning og recirkulering 
 Langsomtløbende og støjsvage 
 Lang levetid 
 Små vedligeholdelsesomkostninger 
 Olieskift kun 1 gang pr. år 
 Levering af dieseldrevne nødpumpeanlæg med automatisk opstart 
 Undgå driftstab ved strømsvigt og andet pumpesvigt 
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Tangeværkets	tilskud	blev 
fordoblet
Selvom der var forslag om årlige tilskud til vandkraft på højst 640,000 kr. pr. år, 
så får Tangeværket alligevel 1,5 millioner. 

Tekst:	Henning	Nielsen

Måske kan man sige, at det hverken gør fra 
eller til, om Tangeværket får et årligt til-
skud til driften på 1,5 millioner kroner, el-
ler om beløbet bare er på 640.000 kroner. 
Det sidste tal blev af Transport-og energi-
minister Jakob Axel Nielsen foreslået til ny 
bekendtgørelse i 2007, men ikke desto min-
dre får Tangeværket udbetalt et elpristil-
skud til fremstilling af energi ved hjælp af 
vandkraft fra Gudenåen på 1,5 mill. Dette 
tilskud anvendes så til at betale videre til 
Gudenåcentralens andelshavere som ud-
bytte af ”overskud”.

 Forstå det hvem som kan. Vi har prøvet at 
trænge lidt til bunds i det indviklede bereg-
ningssystem og prøvet at finde ud af, hvordan 
et foreslået maksimalt tilskud på 640.000 
kroner så pludselig er blevet til et tilskud på 
1,5 millioner kroner.
Socialdemokratiets miljøpolitiske ordfører 
Torben Hansen, der er valgt i Randers kred-
sen, har fra første færd bakket op bag kra-
vene fra lokale sportsfiskere, naturelskere og 
andre fra hele landet om at skabe muligheder 
for fri gennemstrømning af Gudenåen. Han 
har tidligere stillet spørgsmål til klima-og 
energiminister Connie Hedegaard om Tange-

Det omstridte Tangeværk – en smuk gammel bygning
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værkets offentlige tilskud, og nu  - den 4. juni 
har han netop fået svar på et nyt spørgsmål 
om samme emne. Torben Hansen stillede via 
Energipolitisk Udvalg sit spørgsmål til kli-
ma- og energiminister Connie Hedegaard og 
bad om bl.a. en oversigt over det direkte og 
indirekte statstilskud til driften af Gudenå-
centralen ved Tange – herunder en oversigt 
over det direkte statslige energitilskud for 
årene 2005-2007.
Af svaret fremgår det, at Gudenåcentralen 
modtager pristillæg efter elforsyningslovens 
§ 57 stk. 3 som fastsættes således, at tillæg-
get og markedsprisen tilsammen udgør 60 
øre/kWh.
Pristillægget betales af elforbrugerne. Der 
ydes hverken direkte eller indirekte statslige 
energitilskud til elproduktionen på Gudenå-
centralen, hedder det i svaret.
Der fremlægges også en række tal som viser, 
at andelshaverne i 2005 fik udbetalt 2 mill. 
kr., i 2006 blev det til 1 mill. kr. og i 2007 i 
alt 1,5 mill. kr.
Men hvordan er der så kommet et elpristil-
skud på 1,5 mill. kr. til Tangeværket, når 
der nu blev foreslået en ”Bekendtgørelse om 
pristillæg til elektricitet produceret af andre 
vedvarende energianlæg end vindmøller”, 
højest må få udbetalt 640.000 kr., ja, kort og 
godt ser det ud til, at forslaget bare er ble-
vet ændret, og at energiministeren så har 
bestemt, at Tangeværket må få 1,5 millio-
ner kroner, som så er anvendt til at videregi-
ve til Gudenåcentralens andelshavere. Den-
ne lille ”hokus-pokus” blev foretaget midt i 
valgkampen – åbenbart med en tiltro til, at 
ingen ville lægge mærke til noget, siger Max 
Thomsen.

Vi betaler alle 
til Tangeværket
I håb om at komme lidt tættere på problema-
tikken, satte Ferskvandsfiskereǹ s  redaktion 
formanden for GUDENÅSAMMENSLUT-
NINGEN, Max Thomsen og Socialdemo-
kratiets miljøpolitiske ordfører, Torben Han-

sen, stævne netop ved Gudenåen i Randers, 
men tilsyneladende er ”den prut slået”, som 
Torben Hansen udtrykte sig med den første 
kommentar.
Man kommer uden om begrebet statsligt 
energitilskud ved at kalde det elpristilskud, 
betalt af forbrugerne. Det betyder altså også, 
at både du og jeg - og alle andre elforbru-
gere i Danmark via elpristilskud er med til 
at betale til, at andelshaverne i Tangeværket 
kan få 1,5 mill. kroner udbetalt over et års 
regnskab, siger Torben Hansen.
- Det er helt urimeligt, at fremstille energi på 
den måde. I virkeligheden producerer Tange-
værket ikke mere energi end halvanden hav-
vindmølle kunne præstere, så der er overho-
vedet ingen sund fornuft i fortsat at oprethol-
de en energiform, der var rigtig nok, da vær-
ket i sin tid blev anlagt. Nu er  der tale om en 
form for energi, der ikke kan fremstilles uden 
tilskud fra forbrugerne, og dertil kommer så, 
at nogle økonomisk velfungerende andelsha-
vere hvert år kan hæve et udbytte – betalt af 
elforbrugerne, siger Torben Hansen.
Max Thomsen er rigtig vred, og det hænger 
ikke mindst sammen med, at Gudenåsam-
menslutningens lakseprojekt er tæt på at kol-
lapse. 
- Randers Kommune har bebudet at ville 
standse det årlige tilskud til driften, fortæl-
ler Max, og uden dette tilskud kan vi ikke 
komme videre.
Lakseprojektet er netop en sag, der har opta-
get mange både lokalt og på landsplan, og 
hvis dette projekt droppes, vil det simpelt-

»c. Særligt vedrørende pristillæg til 
vandkraftværker
§ 9a. Pristillæg til elektricitet, som frem-
stilles ved vandkraft på værker, som nævnt 
i elforsyningslovens § 57, stk. 3, kan i et 
kalenderår højst udgøre kr. 640.000.«

Her ses lovudkastet om tilskud til elkraft –  
et forslag, der forsvandt midt i valgkampe



hen være en katastrofe for turismen, for til-
flytning til området, og naturligvis også for 
naturen som helhed.
Danmarks Fiskeriundersøgelser (DTU Aqua) 

har bebudet stop for udsætninger via fiske-
tegnsmidlerne, bl.a. fordi en bestandsop-
hjælpning skal skabe en selvproducerende og 
blivende bestand som det bl.a. er sket i Skjern 
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Gudenåsammenslutningens formand Max Thomsen og den socialdemokratiske miljøord-
fører Torben Hansen fotograferet ved Gudenåen.



Å-projektet. Her har lakseprojektet virkelig 
været en succes, og det kunne det også blive 
i Gudenåen, hvis bare vi kunne få ”proppen” 
fjernet ved Tangeværket.
Randers Kommune har allerede investeret 
vel 25 millioner kroner i lakseprojektet, og 
disse penge vil være spildte, hvis ikke pro-
jektet kan gennemføres, mener Max Thom-
sen, bl.a. vil Dansk Vildlakscenter i Randers 
få meget store problemer.
Det værste ved situationen er, at det bare er 
penge, der styrer det hele, og man er fuld-
stændig ligeglade med naturen. Det er fare-
truende, at en håndfuld forstokkede kommu-
nalpolitikere i Bjerringbro, og desværre også 
nogle få lokale landspolitikere på den måde 
kan styre det hele. De er helt uden visioner, 
og de vil under ingen omstændigheder lytte 
til argumenter, en enkelt indrømmer i øvrigt, 
at han slet ikke har sat sig ind i sagen, men 
at han bare mener, at Tangeværket skal fort-
sætte uændret.
- Vi skal jo nok regne med at løbet er kørt 
med hensyn til Tangeværket, siger Torben 
Hansen. Den nye forlængelse af koncessio-
nen frem til 2014 åbner ikke mange mulig-
heder, heller ikke selvom elpristilskud fra 
forbrugerne nedsættes. Desværre bliver det 
også svært at fortage noget som helst i forbin-
delse med, hvad der skal ske efter 2014. Nu 
gælder det vandrammedirektivet, der måske 
kan sætte noget på plads, så lad os da få lavet 
det stryg, der kan løse hele problematikken, 

også så Tangeværket kan fortsætte med at 
lave strøm som et slags ”levende museum”, 
og Tange Sø vil også kunne blive. I forvejen 
har Tangeværket kun i kraft af elpristilskud-
det, som de seneste tre år har udgjort 40-48 
pct. af værkets omsætning ved salg af elek-
tricitet, ikke haft nogen som helst betydning 
for Danmarks elforsyning, og andelshaverne, 
hvoraf  NRGI i Århus er den største, klarer 
sig helt sikkert ganske godt - også selvom 
deres ”udbytte” fra Gudenåcentralens Tan-
geværk bortfalder, mener Torben Hansen.
Et omløbsstryg vil nok koste noget i nærhe-
den af 65 millioner kroner, men til gengæld 
vil et stryg løse en masse problemer, så Dan-
marks eneste flod – Gudenåen – igen kan 
komme til at flyde næsten naturligt. Et stryg 
vil også skabe renere vand i Tange Sø, og 
den berømte Randers-laks vil vende tilbage 
og skabe en så stor opmærksomhed for hele 
denne del af Jylland, at det på sigt hurtigt vil 
vise sig, at de mange penge til et stryg vil 
være givet godt ud, siger Max Thomsen.
Han mener også, der er mange plusser ved 
at få Gudenåen givet fri, men selvom der 
skulle komme et nyt forslag om lovmæssigt 
at nedsætte det årlige elpristilskud til f.eks. 
som det fremgik af det seneste ændringsfor-
slag på 640.000 kroner, så vil Tangeværket 
nok alligevel kunne fortsætte ved at bruge af 
sin egenkapital – også som ”udbytte” til sine 
andelshavere, mener Max.
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NYETABLERING AF DAMBRUG – OMBYGNING AF DAMBRUG
GIVE ELEMENTER, SÅ ER DU SIKKER

VI LEVERER OG MONTERER BETONELEMENTER
TIL ALLE DAMME, KANALER, RENSEANLÆG M.V.

Konsulent
GIVE ELEMENTFABRIK A/S 75 73 26 76



Nye	regler	skal	afværge 
de	alvorlige	gylleudslip
Landbrugets top opfordrer danske landmænd til at gå foran i forebyggelsen

Fra 15. september træder nye regler i kraft 
vedrørende gylletanke, pumper o.l., men 
selvom de nye regler gerne skulle sætte 
en stopper for de mange alvorlige gylleud-
slip, så er det dog vigtigt, at landmændene 
selv går foran og sørger for at gylleudslip 
undgås. Det sagde viceformand i Dansk 
Landbrug, Gert Karkov, på et møde  i juli 
– dagen før et nyt stort gylleudslip i Søn-
derborg Kommune.

Han erkendte også, at de mange udslip af 
gylle skader dansk landbrugs omdømme. 
Alene i år har der været ti store gylleudslip 
med betydelig fiskedød til følge. Det er ikke 
kun tekniske fejl, der har været årsag til de 
mange udslip. Også sjuskeri og ligegyldig-
hed er blandt årsagerne, der kan også noteres 
direkte hærværk, og i alle tilfælde har det 
betydet, at genopretning af fiskebestande i 
søer og vandløb er blevet sat mange år til-
bage, ligesom fauna og miljø i det hele taget 
er blevet nedbrudt.

De nye regler betyder skrappere regler om 
krav til gylletanke og pumper. Der skal nu 
installeres timere, og en afbryder skal låse 
for gylle, når pumpen ikke bruges.

- De mange udslip med døde fisk til følge 
er langt fra noget landmændene bryder sig 
om. Døde fisk ud over det hele er et skræk-
keligt syn, og det er da også noget der berører 
de implicerede landmænd dybt, siger Gert 
Karkov og håber på, at de nye regler også 
vil øge årvågenhed i landbruget frem over. 
Samtidig tør han dog ikke garantere for at det 
efter 15. september vil være slut med gylleud-
slip, men han håber det bliver en sjældenhed, 
når de nye regler helt sikkert vil forbedre for-
holdene omkring gylleproduktionen.

En ny gylletank-alarm er netop sat i pro-
duktion i Nordvestjylland. Alarmen  holder 
”et vågens øje” med gylletankens indhold og 
vil straks sladre til landmandens mobiltele-
fon, hvis der sker ændringer i gylletankens 
overflade.
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Nye	regler	skal	afværge	alvorlige	gylleudslip

Gert Karkov: -
 Landmændene skal selv gå foran!
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Mallen	tilbage	i	danske	søer

Henrik Carl  ses her  - ikke med en malle – men derimod en guldgræskarpe, der er kommet til os ude 
fra. Henrik Carl er ankermand på en større undersøgelse af ”fremmede fisk” i dansker søer og vand-
løb.

Mallen	tilbage	i	danske 
søer	efter	200	års	fravær
Forsøg i Knuthenborg Park & Safari  på Lolland skal holde karpebestanden  
nede

I slutningen af 1700-tallet uddøde mallen 
i Danmark, de sidste i Sorø Sø, hvor man 
mener, munkene havde bragt dem med fra 
det sydlige Europa, og at klimaet så allige-
vel var for køligt  til at mallen kunne over-
leve på længere sigt.
Nu udsættes der igen maller i danske søer 
som et forsøg på at få mallen til at hjælpe 
med til en bedre vandkvalitet.

En af de søer der indgår i forsøget, er Sva-
nesøen i Knuthenborg Park & Safari på Lol-
land. Det sker i samarbejde med Zoologisk 
Museum og har til formål at holde søens store 
bestand af karper nede. Netop karpebestan-
den er årsag til at algerne breder sig i søen, 
som efterhånden har fået et grønt og uigen-
nemsigteligt vand.
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Mallen	tilbage	i	danske	søer

Mange steder i Europa er mallen en udbredt 
ferskvandsfisk, og nu forsørger man altså igen 
at gøre den til en dansk fisk.

Henrik Carl, ferskvandsfiskeekspert hos 
Zoologisk Museum, fortæller, at alle maller-
ne indgår i et forskningsprojekt, der er god-
kendt af Skov-og Naturstyrelsen. De bliver 
mærket med små chip og følges tæt ligesom 
karperne.

- Hvis det viser sig, at mallen kan leve og 
formere sig i søen og skabe en stabil bestand 
– og samtidig holde søen ren for det grum-
sede vand til gavn og glæde for dyrene i søen, 
vil det godt nok være lidt af en biologisk sen-
sation, siger Henrik Carl.

Mallen kan under gunstige forhold blive til 
mellem 60 og 100 år, den kan blive op til 
fem meter og veje 300 kg., og den er kendt 
for at spise alt fra andre fisk til ænder og 
mosegrise.

Tlf. 75 33 80 99

Fax. 75 33 20 99

forelco® Mågenet
Mogens Arentoft

Løvlundvej 13, 7190 Billund

Havørred yngel (salmo trutta) 
- 200.000 stk. på 3-4 gram billigt til salg fra Fyns Laksefisk
Fiskene er klækket og opdrættet på Fyns Laksefisk 

www.fyns-laksefisk.dk 
- et recirkuleret opdrætsanlæg for udsætningsørreder i Syd Danmark.

Ole Mathiassen
Tlf.: 6617 0843 eller 2447 7075
Mail: om@elsesminde.dk

Linda Bollerup
Tlf.: 6617 0843 eller 6155 8977
Mail: lbh@elsesminde.dk

HENVENDELSE:



	 Ferskvandsfiskeribladet	•	august/september	•	2008	 21

Ferskvandsfiskeriforeningen	på	messe

Ferskvandsfiskeri- 
foreningen	på	messe
Det sker i forbindelse med lokalt fremstød på Midtjysk Aqua i Klovborg

Midtjysk Aqua, der er i gang med at overgå 
fra at være et større byggemarked til også at 
satse på alt indenfor udstyr til dambrug, af-

vikler i dagene 22.-23. september et såkaldt 
”minimarked” på virksomheden Vestermar-
ken 3, Klovborg. I samme forbindelse får 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 
også en stand på messen, hvor man vil gøre 
opmærksom på foreningens virke for lystfi-
skeri, ferskvandsfiskeri, akvakultur og bre-
dejerinteresser.

Ingen tvivl om, at foreningen, der nu fun-
gerer i sit 106.år, kan være med til at samle 
interesse i forbindelse med et andet initiativ 
på virksomheden i Klovborg.

Ove Ahlgreen har i mere end 25 år beskæf-
tiget sig med dambrugserhvervet, og efter at 
BIOMAR i Brande besluttede at skære ned 
på salg af grej til netop dambrug, har Ove 
Ahlgreen besluttet at øge udvalget af udstyr 
til dambrug – og det er sket efter at have 
indhentet forslag til sortiment og udvalg af 
udstyr fra dambrugerne selv.

Altså to gode muligheder for at kigge in-
denfor hos Midtjysk Aqua i Klovborg  den 
22-23. august – masser af nyheder indenfor 
dambrugserhvervet – og masser af spænden-
de informationer om en forening, der har 106 
år på bagen.

Bæklampretter	på	hjemmesiden
Vi fortalte i sidste nummer af Ferskvandsfiskeribladet, at Bernt Renè Voss fra Hvilested 
Dambrug havde lavet nogle fantastiske optagelser af legende bæklampretter, og at de 
kunne ses på www.runkebjerg.dk.
Rene har imidlertid eksperimenteret med nye foto og video og lagt en del andet ind – 
samtidig med at han har ændret adressen til: http://oerred.dk/baeklampretindex.htm
Siden er så afgjort et besøg værd, og Renè oplyser, at han vil lave flere sider under ”Bæk-
lampretten” efterhånden som han får gennemgået sine bånd.



”Fiskens	dag”	afvikles 
i	år	den	13.	september

Ferskvandsfiskeriforeningen har taget ved 
lære af sidste års lidt svigtende interesse for 
”åbent hus” i flere fiskesøer landet over. Tids-
punktet med sidste dag i efterårsferien var 
dårligt valgt, så nu prøver man i stedet at 
koble sig på ”Fiskens dag”, som i år afvik-
les den 13. september med en række arran-
gementer landet over, der alle har relationer 
til fiskeri og fiskekultur.

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 
deltager med at stille ”eksperter” til rådig-
hed i en række put&take-fiskesøer landet 
over, og denne dag vil netop specielt hen-
vende sig til børn og unge, naturligvis me-
get gerne med forældre eller bedsteforældre 
som ledsagere.

Det er på disse put&take-dage, mange nye 
lystfiskere bliver til, og netop på dagen med 
”åbent hus” er der nok puttet lidt flere fisk 

ud i søerne, så  der skulle være endnu større 
muligheder for de helt unge at få bid – og er 
der først bid, så er det næsten sikkert, at der 
også er blevet én lystfiskere mere.

I de fleste put&take-søere er der etable-
ret særlige fiskesøer for de mindreårige, og 
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark 
har som nævnt hjælpere ude for at give råd 
og vejledning.

Da dette blad gik i trykken, var der ikke en 
fyldestgørende oversigt over de put&take-sø-
er, som er omfattet af arrangementet, men du 
kan gå ind på Ferskvandsfiskeriforeningens 
hjemmeside og finde den nærmeste put&take 
sø, hvor der også er oplysninger om adresse, 
åbningstider m.m.

Adressen til vores hjemmeside er:  
www.ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
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»Fiskens	dag«	den	13.	september

Put&take-søerne gør lidt mere ud af det for de mindste på ”Fiskens dag”. Her er det Magnus i  
Roskilde Fiskeland.



Dansk Akvakultur 
valgte ny formand

Dansk akvakultur valgte på sin seneste ge-
neralforsamling ny formand. Det blev Karl 
Iver Dahl-Madsen, der blev valgt ind i besty-
relsen som nyt medlem og senere på det kon-
stituerende møde  valgtes som ny formand 
i stedet for Jacob Bregnballe, som slet ikke 
blev valgt ind i bestyrelsen.

Nyvalgt til bestyrelsen blev også Jørgen J. 
Trachsler.

 Til Brancheudvalget for Dambrug nyvalg-
tes i øvrigt Peter Holm.

På generalforsamlingen blev det i øvrigt 
vedtaget at oprette en ny branchegruppe for 
skaldyrsopdrættere.

Gylleudslip skal 
have konsekvens

Lørdag den 19. juli slap 18.000 ltr. gylle ud 
i en bæk i Sønderjylland, og mange tusinde 
ørreder blev dræbt på en 4 km. strækning af 
vandløbet mellem Stenderup og Nybøl Nor 
som ligger mellem Gråsten og Sønderborg.

Årsag til udslippet var, at en landmand 
havde forsøgt sig med noget ret primitivt 
rørsystem, og formanden for Sønderborg 
Kommunes udvalg for Teknik og Miljø, Erik 
Lauritzen (S) siger at udslippet skal have 
konsekvens, hvorfor sagen er politianmeldt.

Der er tale så grov en overtrædelse på 
grund af sjusk, at landmanden ikke bør kun-
ne slippe med en påtale, mener han , efter 
at det er konstateret af  mange tusinde 2-års 
ørreder er totalt udryddet i bækken.

Det er i øvrigt det 10. større udslip af gylle 
til et vandløb i løbet af 2008, og sagen er 
også blevet rejst i Folketinget, hvor social-
demokraternes fungerende ordfører i miljø, 
Benny Engelbrecht, har rejst krav om større 
bøder og erstatninger for gylleudslip.

Danmark må finde 
upåvirket vand i 
de baltiske lande

Ingen danske vandløb rummer den nød-
vendige fysiske og kemiske kvalitet til at 
fungere som rollemodeller for den beskyt-
telse og forbedring af vandløbene, som EU's 
vandrammedirektiv kræver.

Det fremgår af en ny rapport fra Danmarks 
Miljøundersøgelser (DMU) ved Århus Uni-
versitet.

Vandløb i Litauen, Estland og eventuelt Po-
len kan i et vist omfang komme på tale som 
”stedfortrædervandløb”.

Kun tre små vandløb ud af 128 på for-
hånd udvalgte åer og bække opfylder så til-
pas mange af en række kriterier, at de får 
næstbedste karakter som ”lempede referen-
cevandløb”, oplyser Danmarks Miljøunder-
søgelser i DMU-Nyt.

Hovedårsagen er, at langt de fleste af de 
128 undersøgte vandløb ligger i oplande med 
meget intensivt landbrug og med en stor an-
del befæstede og bebyggede arealer og der-
med tilhørende forurening med flere stoffer, 
bl.a. nitrat.

Fiskefoderfabrik 
med dansk islæt 
til 180 mio. kroner

Aller Aqua er største aktionær i det tyske 
selskab Emsland Aller Aqua GmbH, og virk-
somheden har i denne sommer indviet en af 
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Kort	nyt

Kort nyt
Kort nyt



FORMAND
Niels Barslund (ansvarshavende redaktør)
Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. Tlf. 9745 2046 
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

NÆSTFORMAND
Max Thomsen, Gl. Viborgvej 405, Ålum,  
8900 Randers, tlf. 8646 6053 – 2081 6053 
maxgjerrild@elromail.dk

MEDLEMSSKAB 
OG KONTINGENT
Personligt medlemskab
Kr. 475,- årligt (inkl. Ferskvandsfiskeribladet)
Foreningsmedlemsskab kr. 870,- årligt
(afhængigt af medlemsantal)
Gitte Underbjerg
KontorHjæLPEn, 
Kirkedalsvej 4, 8732 Hovedgård. Tlf. 5124 0211 
gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

BESTYRELSE:
Akvakultur
Jürgen Vogt ..................................... Tlf. 5174 4618                                                                                                            
Ove Ahlgreen ................................. Tlf. 5577 0515 
Ole Valgaard Holang ...................... Tlf. 7577 0151

Erhvervsfiskere
Leif Olesen ..................................... Tlf. 7578 2201

Lystfiskere
Hans K. Thomassen ....................... Tlf.  9866 9198
Max Thomsen ................................ Tlf. 8646 6053
Hilmar Jensen ................................. Tlf. 9818 3763
Torben Salling ................................ Tlf. 9868 3381
Lars Kielsgaard .............................. Tlf. 8646 1171

Bredejere
Schneider Philipsen ........................ Tlf. 9745 2271
Niels Barslund ................................ Tlf. 9745 2946
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Kort	nyt

Europas mest moderne fiskefoderfabrikker 
til 180 millioner danske kroner.

Første del af projektet er en ærteprotein fa-
brik, som nu er i gang med sin anden sæson, 
og på årsplan forventer fabrikken at skulle 
bruge 36.000 tons ærter til protein-og stivel-
ses fremstilling.

Der findes i dag kun to producenter af 
ærteprotein efter samme særlige proces, og 
produktet er . meget efterspurgt til bl.a. fi-
skefoder.

Hele ”hjertet” i den nye fabrik i Tyskland 
er leveret af AndritzSprout fra Esbjerg.

Sjælden musling 
fundet i Susåen

Biologer fra Miljøcenter Nykøbing Fal-
ster og Miljøcenter Odense har ved en ruti-
nemæssig gennemgang af dyrelivet i Susåen 
fundet eksempler af Den tykskallede fersk-
vandsmusling, som sidst er konstateret i live 
på Sjælland i 1980èrne.

Hele tre eksemplarer af muslingen blev 
fundet i Torpe Kanal mellem Næstved og 
Ringsted, og efter at være blevet målt og ve-
jet blev muslingen igen nænsomt sat ud i sit 
rette element.

Arten havde i mange år været betragtet som 
uddød i Danmark, indtil den i  2003 blev fun-
det i en del af Odense Å-systemet.

Staten har opkøbt 
mange dambrug

Staten, repræsenteret ved Skov-og Natur-
styrelsen, har  i perioden 2004-2008 opkøbt 
omkring 13 pct. af den samlede danske dam-
brugsproduktion, oplyser Dansk Akvakultur 
i sit nyhedsbrev.

Der er tale om dambrug der er opkøbt el-
ler har fået støtte til omlægning til model-
dambrug fra henholdsvis  den generelle na-
turforvaltningsindsats, laksehandlingsplan 
og snæbelindsats samt den Særlige Vand-og 
Naturindsats. Oversigten omfatter  46 dam-
brug til en pris af 86,5 mill. kroner.

Ferskvandsfiskeriforeningen 
for Danmark – www.ferskvandsfiskeriforeningen.dkStiftet 1902
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Annonceindleveringsfrist

Sidste frist for rettidig indlevering af annoncer,  
er den 20. i måneden før udgivelse.

Al henvendelse vedr. annoncer  
rettes til:
Niels Lauritsen 
Ry Bogtrykkeri, Postbox 1100, 8680 Ry 
Tlf. 8722 5361
e-mail: nl@ry-bogtryk.dk
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ring til Ferskvands-

fiskeribladet 

inden den 20.

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

Ferskvandsfiskeribladet udkommer 6 gange årligt.:  
15. februar, 15. april, 15. juni, 15. august, 15. oktober og 15. december.
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MIDTJYSK AQUA ApS

Alt til dambrug  
hav- og ålebrug 

Vi er med til at sikre bredden

Se netbutikken på: www.midtjysk-aqua.dk

Alt i plastrør og slanger  
og tilhørende fittings
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