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Formanden skriver:                   
Kontrollen med havdambrugene 
mangelfulde

Kammeradvokatens undersøgelse af hav-
dambrugenes tilladelser viser en fødevare-
produktion som åbenbart ikke har haft en 
særlig effektiv miljø- og fødevarekontrol.

Viborg Kommune skal lave en ny behand-
ling af Tangeværkets muligheder og eventu-
elle skader (faunapassage m.m.). Den sidste 
blev kasseret af miljøklagenævnet.

Den gruppe som vil købe Tangeværket 
er selskabet Eniig. Det blev ikke til noget i 
denne omgang!

Niels Barslund, formand for
Ferskvandsfiskeriforeningen 

for Danmark

Workshop om de næste tre års
Handlingsplan for Fiskepleje

Fiskeripolitisk Kontor, der i øvrigt er 
blevet flyttet fra Udenrigsministeriet 
til Miljø- og Fødevareministeriet, har 
indkaldt til en workshop om nærmere 
planlægning af de næste tre års Hand-
lingsplan for Fiskepleje 2020-2022.

Workshoppen er planlagt til at finde 
sted mandag den 23. september 2019.

Det har tidligere været almindeligt 

med et udvidet møde i §7-udvalgets 
regi i forbindelse med udfærdigelse af 
de 3-årige handlingsplaner.

Fiskeripolitisk kontor meddeler i øvrigt 
at holde et ordinært møde i §7-udvalget 
i slutningen af året med henblik på at 
færdiggøre Handlingsplanen for Fiskepleje 
for 2020.
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Formand
Niels Barslund (ansvarshavende redaktør) 
Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. 
Tlf. 9745 2046 · Mobil 29 26 51 11
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

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

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

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

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

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

Erhvervsfiskere
Leif Olesen tlf. 7578 2201

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tlf. 51 24 02 11

                              NP Danmarksvej 79, 
8732 Hovedg  rd
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FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN for Danmark

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

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

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

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

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

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

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

tlf. 7578 2201 / 2324 4410

Peter Holm                        tlf. 2323 2220
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Sæler går efter 
mærkede fisk
Forskere har fundet ud af, at sæler har 
lært at finde fisk, der af forskere er mær-
ket med en chip oplyser Ritzau.

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

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

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

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

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

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

tlf. 6029 0828

Claus Nielsen                    tlf. 9855  5033 / 4046 0333

Max Thomsen tlf. 8646 6053
Torben Salling tlf. 4081 1381
Bjarne Bach tlf.2169 9200
Morten Nielsen tlf. 5240 4195
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Hilmar Jensen  
er død 

Det var en rigtig trist nyhed, der lå på computeren, da jeg var inde 
for at kikke efter, om der var kommet nyt til Ferskvandsfiskeri-
bladet… det var der! Hilmar Jensen fra foreningens bestyrelse var 
ikke iblandt os længere. Det var en helt uforståelig meddelelse, 
som kun blev bekræftet efterhånden som dagene gik.
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Det var jo ikke så mange dage siden, 
jeg havde haft kontakt med Hilmar, som 
havde lovet at sende både referat og 
billeder fra Ferskvandsfiskeriforeningens 
generalforsamling – alt var som altid 
perfekt, enkelt og velformulerende, Det 
var, som det altid var, når man bad Hilmar 
om hjælp til at lave et alsidigt blad. Jeg 
talte samme dag også med vores lands-
formand, Niels Barslund, og vi havde det 
meget svært. Det havde jo altid været 
sådan, når der var et eller andet kompli-
ceret eller vanskeligt problem, vi skulle 
have belyst, ja, så var vi da enige om, at 
vi hellere lige måtte få Hilmar til at skrive 
en kommentar, men sådan var det altså 
ikke den dag, da meldingen om Hilmar 
Jensen død nåede ud til os. Der var nu in-
gen Hilmar, vi kunne spørge til råds efter 
den chokerende melding.

Hilmar var fundet død i sin båd på 
Mariager Fjord med sin elskede fiske-
stang knuget i hænderne – og der havde 
været fisk på krogen – døden havde brat 
stoppet et liv i omgivelser som ingen 
lystfisker og naturelsker vel kunne have 
ønsket sig bedre. Og dog - Hilmar havde 
fortjent mange flere af de oplevelser, 
der stod ham så højt. Det var ikke bare, 
når han i pagt med naturen dyrkede sin 
altoverskyggende hobby, han fandt også 
glæde i at ”tage slæbet”, når der skule 
udlægges grus til gydebanker for fiske-
bestandenes velbefindende i hans lokale 
fiskevande i det nordjyske, og så havde 
han også stor interesse for at kommen-
tere fiskeripolitiske holdninger, som han 
selv levede op til.

Hilmar Jensen var nordjyde, og fra 2009 
til 2018 var han formand for Nordjysk 
Lystfiskeriforening, og det var også i 
denne egenskab, han blev valgt ind i be-
styrelsen for den gamle sammenslutning 
og moderforening Ferskvandsforeningen 
for Danmark. Hilmar Jensen bestred også 
posten som formand for Sammenslutnin-
gen af foreningerne langs Lindenborg Å. 
Han nåede i sagens natur også at blive 
æresmedlem og efter Hilmars død skriver 
NL i deres medlemsblad bl.a.:”Han efter-
lader sig nogle tomme poster, som det 
bliver en udfordring at udfylde for hans 
efterfølgere.

Vi kan være stolte af og glade for, at vi 
i vores forening havde den store ære at 
have ham som formand. Nordjysk Lystfi-
skeriforening havde ikke været, hvor den 
er nu uden Hilmars store indsats.”

I Ferskvandsfiskeriforeningen for Dan-
mark er der også blevet en svær plads 
at udfylde, vi er mange der kommer til 
at savne Hilmars uvurderlige indsigt og 
kampgejst.

Æret være hans minde!

Niels Barslund, landsformand 
Ferskvandsfiskeriforeningen 

for Danmark.

Henning Nielsen, 
redaktør af 

Ferskvandsfiskeribladet.
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Danmarks nye fiskeminister   
er kendt parodist 

Mogens Jensen har stor kulturhistorisk baggrund, mens hans
interesse for det rekreative fiskeri er ubekendt

Hvis man havde lidt svært ved lige at 
huske navnet på Danmarks nye fiskeri-
minister, så kunne man jo bare tænke på 
den person, der var så professionel god 
til at parodiere tidligere statsminister Poul 
Nyrup Rasmussen.

Tilbage i 90`erne havde han stor succes 
med at optræde bl.a. i DRs radioprogram 
Station 3 med Trine Gregorius, men ellers 
er det den politiske karriere, der præ-
ger Mogens Jensens tid, siden han blev 
formand for DSU – Danmarks Socialistiske 
Ungdom på Mors og i Viborg Amt 1979-
82.

Mogens Jensen opnåede også at be-
klæde en post som handels- og udvik-
lingsminister i Helle Thorning-Schmidts 
sidste regering.

Mogens Jensen er født i Nykøbing Mors 
31. oktober 1963 og er student fra Morsø 
Gymnasium 1982. Han har stort set altid 
beskæftiget sig med politik, fagbevæ-
gelse og kultur, men ellers er der intet, 
der tyder på, at Mogens Jensen hverken 
erhvervsmæssigt eller på hobby-plan 
har beskæftiget sig med nogen form for 
fiskeri. Dette kan dog i mange tilfælde 
også være en fordel, da han så ikke på 
forhånd kan blive mistænkt for særin-
teresser – fiskeri er nemlig mange ting, 
mere end de fleste forstiller sig, men det 
skal vores ny fiskeriminister helt sikkert 
hurtigt selv finde ud af.

Mogens Jensens ny ministerium hed-
der helt officielt Ministeriet for fødevare, 
fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.
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Flere hundrede års erhvervsfiskeri    
på Arresø snart slut

I mere end 30 år har Erhvervsfisker 
Tom Nielsen fra Gilleleje forpagtet 
erhvervsfisket i Arresø, som ellers ejes 
af staten. Senere kom sønnen, Thomas, 
også med i forpagtningen, som nu er 
ved at være slut, og far og søn vil i 
løbet af sommeren ikke længere kunne 
kalde sig for ferskvandsfiskere, fordi 
Naturstyrelsen ikke har ønsket at forny 
kontrakten, der har været gældende i 
perioder på ti år ad gangen. En forny-
else har ikke kunnet finde sted, fordi 
staten ikke længere har villet tillade 
ålefiskeri i Arresø – og når ålene nu 
pludselig er taget ud af forpagtningsaf-
talen, har det ikke længere kunnet be-
tale sig at leje fiskeretten i Arresø, hvor 
der så stort set kun har været sandart 
tilbage i rimelige mængder, men slet 
ikke så fiskeriet har kunnet betale sig, 
siger Tom Nielsen, der også fisker i 
saltvand(Kattegat fra Gilleleje). Her er 
det først og fremmest jomfruhummere 
og tunger, de fiskes efter, og det kan 
på visse årstider være godt nok.

Der er dog ingen tvivl om, at de to 
fiskere kommer til at savne fiskeriet på 
Arresø, der er Danmarks største fersk-
vandssø med et areal på 39 kvadratkilo-
meter. Søen er meget lavvandet med en 

Den grønne bølge rammer Arresøens ferskvandsfiskere 
efter forbud mod ålefiskeri

I mere end 30 år har Tom Nielsen forpagtet 
fiskeriet i Arresø i mere end 30 år.
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middeldybde på 3,1 meter og en maksi-
maldybde på 5,6 meter.

Der er netop udarbejdet en plan for 
søens naturbeskyttelse og det stilfærdige 
friluftsliv, som prioriteres meget højt, 
bl.a. med hensyn til naturbeskyttelse og 
søens naturrigdom skal sikres en gunstig 
bevaringsstatus gennem udmøntning af 
NATURA2000 handleplanen. Friluftslivet 
på og i tilslutning til søen søges under-
støttet med faciliteter som fugletårne, 
havne broer m.m. og det er altså den 
grønne bølges mange planlagte tiltag, 
der nu også sætter en stopper for Tom 

og Thomas`s fremtid som erhvervsfiskere 
i Arresø. Miljø- og Fødevarestyrelsen har 
simpelthen ikke ment at kunne gå ind 
for fortsat ålefiskeri i Danmarks største 
ferskvandssø.

Såvel Tom som Thomas ser med bekym-
ring på fremtiden, efter at de nu skal sige 
farvel til at måtte drive fiskeri Arresø.

- Jeg skal nok klare mig, siger Tom 
Nielsen, der nærmer sig de 70 år, men 
det bliver da en mere usikker fremtid for 
Thomas, der kun er 30 år, og som har 
fisket sammen med sin far siden han var 
15 år.

I de seneste 15 år har Thomas været medforpagter på Arresø. Her er han klar til at tage til søs.
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- Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor vi 
ikke længere må fange ål, for man kan 
ikke rigtig se, at der er så stor en tilbage-
gang i ålebestanden i Arresø, som nogle 
godt nok hævder, siger Tom. Vi har da

nu også gjort en hel del selv for at hjæl-

pe bestanden ved at udsætte 400.000 
stk. opdrætsål i Arresø sidste år, og der er 
da også konstateret en rimelig tilgang af 
vild åleyngel, siger han.

Nu venter der os et meget omfattende 
oprydningsarbejde her i fiskerlejet, hvor 

Far og søn mindes de mange spændende fiske år på Arresø.

NYETABLERING AF DAMBRUG - OMBYGNING AF DAMBRUG
Standard moduler - let - enkelt - økonomisk

Konsulent Torben Jensen, Give Elementfabrik A/S, tlf. 75 73 26 76  Tilbud, brochurer, konsulentbesøg ufb.

•	Brugsmodel-
 beskyttede
	 dambrugs-
 kegler i beton.
•	Montage	i	én
 arbejdsgang.
•	Sikker	gulv-
 forbindelse.
•	Hurtigt	videre

•	Standard-
 elementer
 elementer på
 ”mål”
•	Lynhurtig
 montering
	 gerne	i	sam-
 arbejde med
 din entreprenørFindes i 2 og 

3 mtr. stykker
GIVE ELEMENTER,
SÅ ER DU SIKKER!
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vi har en del bygninger liggende, og det 
er svært at se, hvordan det hele skulle 
bliver mere grønt af den grund, tilføjer 
han. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan 
dette her fantastiske fiskermiljø kommer 
til at tage sig ud, når miljøet bliver slået i 
stykker, for det kan jo ikke undgås, når vi 
pludselig holder op med at pleje området, 
og når vore fiskehuse bliver revet ned.

I stenalderen var Arresø-området en 
lavvandet fjord med forbindelse til Kat-
tegat. Strandvolde og landhævninger af 
det flade land nordvest for søen afspær-
rede efterhånden fjorden fra havet og for 
2-3000 år siden blev Arresø en fersk-
vandssø med afløb til Roskilde Fjord.

Arresø er en af Danmarks mest forure-
nede søer. Det skyldes, at søen i en lang 

Her medvirker Tom og Thomas i en turistfilm om netop fiskeriet på Arresø.
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vand, som vi pumper op af jorden og ud i 
vandhanerne.

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

De første vandplaner gælder til udgan-
gen af 2015, hvor de bliver fulgt op af nye 
vandområdeplaner, der gælder for peri-
ode 2015-2021. Vandplanerne er ændret 
væsentligt i forhold til den oprindelige 
version, som har været til høring i flere 
omgange. De er bl.a. skåret til, så de kan 
fungere bedre i praksis.

- Vi har lært meget af arbejdet med de 
første vandplaner, og vi har justeret og 
tilpasset arbejdet i flere omgange. Men det 
er ikke nok. Allerede nu er det besluttet, 
at de næste vandplaner i 2015 vil få langt 
større lokal forankring. Var en fælles inte-
resse i et renere vandmiljø, og det under-
støtter vi bedst, når vi tager lokale kræfter 
med ind i arbejdet, siger Kirsten Brosbøl.

Selvom vandplanerne først ligger helt 
klar nu, er mange kommuner allerede i 
fuld gang med indsatsen med eksem-
pelvis at etablere nye vandområder og 
gennemføre vandløbsrestaureringer.

Miljøminister Kirsten Brosbøl

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

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

Al henvendelse vedr. annoncer rettes til:  
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De tre landsdækkende organisationer in-
denfor det rekreative fiskeri, Dansk Ama-
tørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerfor-
bund og Ferskvandsfiskeriforeningen for 
Danmark, har som nævnt i fællesskab 
udarbejdet et idè- og visionskatalog 
med et meget udførligt oplæg til det 
fremtidige rekreative fiskeri.

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

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

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

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

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

Mange muligheder for at
udvikle lyst-og fritidsfiskeri
Det rekreative fiskeri har stor betydning for Danmark, hedder det 
bl.a.i det nye oplæg fra de tre organisationer

årrække modtog stort set urenset spilde-
vand fra omegnens større byer, Hillerød, 
Helsinge, Skævinge og Frederiksværk.

Det gik for alvor galt i 1950èrne, hvor 
mængden af spildevand øgedes.

Arresø har en stor bestand af brasen, 
skalle, sandart og ål. Af andre fisk kan 

nævnes gedde, re, aborre, løje, rudskalle 
og hork. Sandarten, som blev udsat i 
1927, er en særdeles fin spisefisk. 2001 
blev det anslået, at 24 pct. af fiskebestan-
den udgjordes af sandart.

Det er stadig muligt at fange ål i Arresø, men snart er ålefiskeriet fredet hele året.
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Det var li`godt kattens!
Var du klar over, at katte i særlige 
tilfælde kan være bedre til at fange ål, 
end mennesker kan være det?

Jo, vi kan da godt huske, der var 
engang, det var muligt at få fraskåret 
fiskeaffald med hjem til katten fra fi-
skehandleren, men i dag vil sundheds-
myndighederne naturligvis ikke tillade 
at vilde katte løber rund i fiskeforret-
ninger for at sikre sig en lækkerbisken. 
Vi har sikkert alle hørt beretninger om 
katte, der har gjort sig en ekstra fangst 
hjemme i havebassinet, men at en kat 
ligefrem kommer på fast besøg for at 
snuppe sig en ål, når fiskeren er kom-

met i havn med sin fangst – det hører 
vel mere til sjældenheder…eller gør 
det?

Her er i hvert fald et motiv, som vi 
fandt, da vi var på reportagetur ved 
Arresø i Nordsjælland, for at høre 
om Tom og Thomas, der nu er gået i 
gang med at rydde området, hvor de 
i mange år har forpagtet fiskeriet i 
Danmarks største sø.

En pæn ål er smuttet ud i friheden 
efter landingen, missen var hurtigst i 
ålefangst på landjorden, og den firebe-
nede ålefanger var stolt som en pave.
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DTU Aqua opfordrer lystfiskere  
til at anmelde syge laks

I den seneste tid er der fundet eller 
fanget flere vildlaks med betydelige 
skader i form af sår, bl.a. i Norge, 
Sverige, Skotland, Irland og Danmark, 
fortæller DTU Aqua, som samtidig 
oplyser om et større internationalt 
samarbejde som DTU Aqua i øjeblikket 
er i gang med for at finde ud af, om de 
samme symptomer kan observeres på 
forskellige lokaliteter, samt om der er 
tale om en egentlig smitsom sygdom 
eller om sekundære infektioner efter 
mekaniske skader fra net spærringer, 
lus m.v.

I første omgang handler det om at få 
taget prøver af syge fisk og få undersøgt 
dem med forskellige mikrobiologiske 
metoder. Dermed håber vi på, at vi kan 
få en nærmere forståelse af situationen, 

siger professor Niels Jørgen Olesen fra DTU 
Aqua – Enhed for Fiske- og Skaldyrsyg-
domme.

Desværre kan man ikke bare fryse fisken 
ned med henblik på senere undersøgelse. 
Derfor opfordrer DTU Aqua lysfiskere eller 
andre, der støder på syge fisk med symp-
tomer tilsvarende dem på artiklens foto, 
til at få fiskene undersøgt, siger Niels 
Jørgen Olesen

- Vi har endnu ikke et overblik over 
problemernes eventuelle omfang i Dan-
mark, men vi tager naturligvis den slags 
sygdomsudviklinger særdeles alvorligt – 
især, når det viser sig, at der er lignende 
mulige sygdomsudbrud i andre lande, 
fortæller Niels Jørgen Olesen i en artikel 
fra Fiskeplejen med titlen ” Vildlaks ramt 
af sygdom.”

Internationalt samarbejde om bekæmpelse af sygdomme 
blandt vildlaks i mange lande 

Norsk laks med sygdomstegn
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Her kan du henvende dig
Da man ikke kan diagnosticerer ud fra 
billeder alene, er det vigtigt, at der også 
bliver indsendt materiale fra fiskene til 
laboratorieundersøgelser. Hertil er der fire 
muligheder:

1.  Send hele fisken eller eventuelt kun
 hovedet ekspres og med kølelegemer
 til DTU Aqua, Enhed for Fiskesygdomme,
 Henrik Dams Allè, Bygn. 205B, 
 2800 Kgs. Lyngby, att. Seniorrådgiver

 

Irsk laks med tydelige sygdomstegn
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vand, som vi pumper op af jorden og ud i 
vandhanerne.

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

De første vandplaner gælder til udgan-
gen af 2015, hvor de bliver fulgt op af nye 
vandområdeplaner, der gælder for peri-
ode 2015-2021. Vandplanerne er ændret 
væsentligt i forhold til den oprindelige 
version, som har været til høring i flere 
omgange. De er bl.a. skåret til, så de kan 
fungere bedre i praksis.

- Vi har lært meget af arbejdet med de 
første vandplaner, og vi har justeret og 
tilpasset arbejdet i flere omgange. Men det 
er ikke nok. Allerede nu er det besluttet, 
at de næste vandplaner i 2015 vil få langt 
større lokal forankring. Var en fælles inte-
resse i et renere vandmiljø, og det under-
støtter vi bedst, når vi tager lokale kræfter 
med ind i arbejdet, siger Kirsten Brosbøl.

Selvom vandplanerne først ligger helt 
klar nu, er mange kommuner allerede i 
fuld gang med indsatsen med eksem-
pelvis at etablere nye vandområder og 
gennemføre vandløbsrestaureringer.

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

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

 Tine Iburg med oplysninger om fangst-
 sted, tidspunkt, art, kontakt m.v.

Du kan også efter aftale aflevere fisken 
direkte til et af de følgende tre steder, 
hvor de nævnte personer kan udtage 
det konkrete materiale til videre under-
søgelser:
1.  DCV Randers, Danmarks Center for
 Vildlaks, Brugsgårdsvej 15, 
 8960 Randers SØ, tlf. 86 44 72 98 
 v/ adm. direktør Gert Holdensgaard.
2.  DCV Skjern, Ånumvej 163, 
 6900 Skjern, tlf. 24 40 69 21 
 v./ fiskemester Søren Larsen.
3. DTU, Vejlesøvej 39, 8600 Silkeborg, 
 tlf. 35 88 31 00 v./ fiskeplejekonsulent
 Finn Sivebæk. 

Regler for at lande/hjemtage laks er 
fortsat gældende, også selvom man 
fanger en syg laks.
Regler for laksefiskeri er beskrevet af 
den sammenslutning, som administre-
rer laksefiskeriet i de enkelte vandløb.
(Læs mere om regler og laksekvoter)

Man bør desinficere fiskeudstyr. Når man 
færdes mellem forskellige lande og for-
skellige vandløb.
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Slagelse Kommune har politianmeldt     
firma for vandløbsforgiftning

Jernbjerg Å og Tude Å har fået udledt farlig
Insektgift, der har givet deforme tanglopper

En måned efter at Slagelse Kommune 
blev opmærksom et giftudslip i Jern-
bjerg Å og Tude Å har kommunen nu 
anmeldt udslippet til Sydsjællands og 
Lolland Falsters Politi, oplyser kommu-
nen i en pressemeddelelse.

I juni blev det opdaget, at der fra 
firmaet Flux Waters rensningsanlæg 
ved SK Forsyning blev ledt farligt og 
forbudt insektgift ud i de to vandløb i 
kommunen. Der var tale om såkaldte 
neonikotinoider, som er meget giftige 
for vandorganismer og menes at på-
virke hjernefunktioner hos bier, skriver 
”Sjællandske”.

Det er nu op til politiet at efterforske 
udslippet og tage stilling, hvem der 
eventuelt skal rejses tiltale imod, skriver 
kommunen i sin pressemeddelelse.

Ifølge Nikolai Mikkelsen, der er miljø-
medarbejder i Slagelse Kommune, og 
som har siddet som sagsbehandler på 
sagen om Flux Water, har man først nu 
indgivet politianmeldelsen, da kommu-
nen har brugt den seneste måneds tid 
på at indhente oplysninger i sagen, bl.a. 
har man således foretaget prøver i både 
Jernbjerg Å og Tude Å, og begge steder 
er konstateret betydelige mængder af 
deforme tanglopper.
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Lokale foreninger  
kan få støtte til friluftsprojekter

Lokale foreninger under Friluftsrådets 
medlemsorganisationer, herunder 
Ferskvandfiskeriforeningen for Dan-
mark, kan søge om støtte til at styrke 
foreningernes arbejde med friluftsliv.

Der uddeles i alt 2.425.000 kr. og for-
eninger kan søge op til 50.000 kr.
Ansøgningsfristen er 1. september 
2019.

Der kan søges op til 50.000 kr. og 
fristen for at søge Friluftsrådet er 1. september

Der ligger mange kroner til støtte for foreninger under Friluftsrådet.
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Mangler din lokalforening penge til nyt 
udstyr til friluftsaktiviteter. Møbler til klub-
lokalet eller uddannelse af instruktører? 
Friluftslivets foreninger kan nu igen søge 
om tilskud fra lokalforeningspuljen, som 
Friluftsrådet administrerer.

For at søge Friluftsrådets lokalforenings-
pulje skal foreningen været tilsluttet en af 
de 85 organisationer, som er medlem af 
Friluftsrådet.

Man kan søge om op til 50.000 kroner til 
aktiviteter, materialer eller faciliteter, der 

kan styrke lokale foreningers arbejde med 
friluftsliv, og der er ikke krav om medfi-
nansiering.

- Med lokalforeningspuljen kan vi give 
tilskud til alt det kedelige, som andre 
fonde normalt ikke støtter. Det behøver 
hverken at være innovativt eller sexet, 
og der er ingen krav om, at man skal 
lægge en bondegård i egenfinansiering. 
Det skal bare være noget, der vil gøre en 
forskel for lokalforeningernes aktivitet 
og udvikling, siger Jan Ejlsted, direktør i 
Friluftsrådet.

Da friluftslivets lokalforeningspulje blev 
uddelt for første gang i starten af året, 
blev der givet tilskud til både elinstalla-
tioner, it-udstyr og grillriste. Friluftsrådets 
direktør, Jan Ejlsted, understreger dog, at 
det ikke er noget krav, at det man søger 
om støtte til skal være til noget kedeligt.

Lokalforeningspuljen er et resultat af 
den politiske aftale, som regeringen 
indgik i 2017 om en ny og permanent 
fordeling af de såkaldte spillehalsmidler 
til lokale, almennyttige foreninger.

Otte hovedorganisationer inden for det 
frivillige foreningsliv er udpeget som 
puljeansvarlige for hver deres pulje. Fri-
luftsrådet er udpeget som ansvarlig for en 
pulje til friluftsforeninger som i 2019 er 
2.2425.000 kroner.

Foreninger der tidligere 
har fået tilskud
Rollespilsforeningen Dragonfactrory har 
fået støtte til låneudstyr, så alle børn kan 
blive klædt flot på og låne sværd, selvom 
de selv har råd til at købe det.

Brede Å Lystfiskerforening har fået støtte 

Direktør for Friluftsrådet Jan Ejlsted: - Vi kan 
give tilskud til alt det kedelige som andre 
fonde normalt ikke yder støtte til.
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til en shelterplads til gavn for lystfiskere og 
alle andre.

Toftelund Modelflyveklub har fået støtte 
til en brændeovn i klubhuset, så flere 
medlemmer også kan komme ud og flyve 
om vinteren.

Danmarks Civile Hundeførerforening, 
Svendborg, har fået tilskud til indhegning 

af et område til træning af hvalpe.
Assens Amatørfiskerforening har fået 

støtte til et mobilt rørebassin med levende 
fisk og skaldyr til formidling om fritids-
fiskeri ved ”gågadearrangementer”, 
træskibstræf og lignende.

Assens Amatørfiskerforening har tidligere modtaget støtte til mobilt rørebassin med levende fisk 
og skaldyr som specielt benyttes af de helt unge.
.
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Undervisningsprojektet blev afsluttet den 15. marts, hvor elever og lærere 
fik lejlighed til at se nogle af de små nyklækkede yngel. Som det fremgår af 
nedenstående foto var der stor interesse fra både elever og lærere. 
 

Årets resultat blev meget forringet af 
den kraftige sanddrift og den megen 
okker i vandet. Det anslås, at der kom 
ca. 15-20 stk. bækørreder ud af vore 
anstrengelser. 
 
Nu gå skoleeleverne i gang med at 
forbedre kvaliteten af vandløbet ved at 
udlægge gydegrus i samarbejde med 
Ikast-Brande Kommune, ligesom 
eleverne også vil få til opgave at 
udplante diverse relevante vandplanter 
i bækken. 
 
 
 
Med venlig hilsen 

 
Knud Pedersen  /  Bjarne Staulund  
knudp@privat.dk          staulund@hotmail.com 

 

 

Den rigtige
formand
Da vi i blad nr.1 i forbindelse med en 
reportage fra Brande Å, hvor børn fra Dal-
gasskolen var med til at indfange ørreder 
til strygning, fortalte vi også, at ”Logen til 
Havørredens Ve og Vel” skulle have en ny 
formand i stedet for Knud Pedersen, der 
har beklædt formandsposten, siden Lasse 
Mikaelsens død året før.

Desværre var både navn og foto forkert, 
så vi bringer her et foto af den rigtige nye 
formand for ”Logen til Havørredens Ve og 
Vel”, nemlig Bjarne Stavlund Jakobsen, 

der var i fuld aktivitet med indfangning 
af havørreder med henblik på at skaffe 
materiale til rugekasserne, da vi og 35 
skolebørn besøgte Brande Å.

Resultatet blev desværre ikke som 
forventet, idet der kun kom 15-20 stk. 

bækørreder ud af bestræbelserne. Det var 
den betydelige sanddrift og det meget 
store indhold af okker i vandet, der for-
ringede resultatet.

Nu er skoleeleverne så gået i gang med 
at forbedre kvaliteten i vandløbet ved 
at udlægge gydegrus i samarbejde med 
Ikast-Brande Kommune, ligesom børnene 
også vil få til opgave at udplante diverse 
relevante vandplanter i bækken.

På fotoet t.v. ses den nye formand, 
Bjarne Stavlund, mens han var med til via 
elfis-keri at vise børnene, hvordan de nye 
fisk bliver til.

På fotoet nedenunder er det en af Dal-
gasskolens lærere, der forklarer en elev 
om fiskelivets opståen i Brande Å.



 FERSKVANDSFISKERIBLADET · 4 · 2019 21

 

Aborren kan også jage     
i uklart vand

Den store rovaborre er en populær 
sportsfisk i vores søer. Aborren er mest 
kendt for at trives i de mere klarvande-
de søer, hvilket ofte forklares med, at 
den jager ved hjælp af synet og derfor 
ikke kan klare sig, når vandet bliver 
grønt og uklart.

Denne kendsgerning viser sig dog 
ikke at holde, skriver fiskekonsulet 
Finn Sivebæk, DTU Aqua i en artikel, 
som netop er baseret på undersøgelser 
fra DTU Aqua, som overraskende viser, 
at store aborrer også kan trives i uklart 
vand og er i stand til at fange byttefisk.

Undersøgelser hos DTU Aqua viser, at den store rovaborre lever rigtig
godt med bare 40 centimeters sigtbarhed.

Aborren klarer sig godt med hensyn til fangst af byttefisk i uklart vand.
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Store aborrer findes af og til i uklare 
søer, hvilket er lidt af en gåde, hvis den 
ikke er i stand til at jage her.

Denne kendsgerning har DTU Aqua 
undersøgt ved hjælp af en række ekspe-
rimenter, dels i store kar og dels ved en 
feltundersøgelse af aborens adfærd i søer 
med henholdsvis klart og uklart vand.

Forsøgene viste, at aborrerne æder lige 
så mange byttefisk i det uklare vand som 

i det klare vand, især ved høj byttetæt-
hed.

Det viste sig også, at de store aborrer 
i den uklare sø var lige så store og fede 
som aborrer i den tilsvarende klarvandede 
sø, og de åd masser af små fisk, især 
skaller. Det bekræftede resultaterne fra 
bassinforsøget, nemlig at aborrerne godt 
kan æde fisk i uklart vand, selvom sigt-
dybden var helt ned til 40 centimeter.

Efter en god fiskedag på Stege Nor.
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En rigtig god spiseoplevelse venter dig, når du kommer hjem fra fisketuren og kan tilberede en 
pande med stegte aborrer.

Fjorde og vandløb lider under iltsvind
Flere danske farvande fjordområder og 
også mange vandløb lider nu under 
kraftigt iltsvind efter høje temperaturer og 
tørke. Nogle steder står det så slemt til, at 
iltindholdet i bundvandet er tæt på nul, og 
derfor kan både planter og dyr tage skade.

Det betyder, at fiskene behøver at flygte, 
og at bunddyr risikerer at dø af mangel på 
ilt, oplyser Midt- og Vestjylland/DR.

Både vindforhold, temperatur og 
næringsstoffer i vandet spiller ind, siger 

kontorchef Harley Bundgaard Madsen, 
Miljøstyrelsen.

Der er tale om et tilbageværende fæ-
nomen, men i år ser det særlig slemt ud 
i Limfjorden, i Mariager Fjord, Haderslev 
Fjord, Flensborg Fjord og Det fynske Øhav.

Skal iltsvindet begrænses her og nu, er 
det klassiske svar storm og kraftig vind 
fra nordvest, fortæller Harley Bundgaard 
Madsen.
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Det er ikke så lige til
med hensyn til økologisk ørredproduktion

- Parasitter hos ørredyngel er et stort 
problem. Det er en slags flaskehals, 
fordi der er så stor dødelighed, at det 
er svært for de dambrug, der opdræt-
ter økologiske ørreder, at skaffe yngel 
nok, fortæller seniorrådgiver Alfred 
Jokumsen, DTU Aqua. Han er pro-

jektleder på ShelterFisch, som hører 
under Organic RDD 4-programmet, der 
koordineres af Internationalt Center 
for Forskning i Økologisk Jordbrug og 
Fødevaresystemer og modtager tilskud 
af GUDP under Miljø- og Fødevaremini-
steriet.

Statskontrollerede økologiske ørreder.

Bekæmpelse af parasitter og bakterier følger med
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Mindre sygdom, reduceret medicin-
forbrug og lavere dødelighed blandt 
økologisk opdrættede ørreder; det er 
målsætningerne med et nyt forsknings-
projekt, ShelterFish, som DTU Aqua står i 
spidsen for. Den overordnede grundtanke 
er således, at mindre stress giver sundere 
fisk og færre problemer med sygdomme.

Projektet skal forsøge at tage livtag med 
især to sygdomme, der står i vejen for 
produktion af økologiske ørreder her-
hjemme, skriver DTU Aqua i sit nyheds-

brev. Den ene er en bakterieinfektion der 
giver de voksne fisk sår. Den anden er en 
parasitinfektion, der rammer de helt små 
fisk, og som forårsager en høj dødelighed.

- Parasitter hos ørredyngel er et stort 
problem. Det er en flaskehals, fordi der 
er så stor dødelighed, at det er svært for 
de dambrug, der opdrætter økologiske 
ørreder, at skaffe yngel nok, siger senior-
rådgiver Alfred Jokumsen, DTU Aqua. 
Han er projektleder på ShelterFish, som 
hører under Organic RDD 4-programmet, 

Projektleder på ShelterFish, seniorrådgiver Alfred Jokumsen, DTU Aqua.
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der koordineres af ICROFS (Internationalt 
Center for Forskning i Økologisk Jordbrug 
og Fødevaresystemer)

Hvis en fisk sælges som økologisk, må 
den højst have været behandlet med 
medicin mod parasitter to gange om året. 
Siden 1. januar 2016 har økologiske fisk 
skulle være økologiske fra æggene er 
befrugtede, til fiskene opnår relevante 
markedsstørrelser og ligger i køledisken 
efter 14-36 måneder.

- Behandles fisken mod parasitter en 
tredje gang indenfor 12 måneder, kan 

dambrugsejeren ikke længere sælge 
den som økologisk, men den kan stadig 
sælges som konventionel fisk – til en 
væsentlig lavere pris.

En anden sygdom, projektet skal forsøge 
at dæmme op for, er en bakterieinfektion 
kaldet rødpletsyge. Denne sygdom har 
ikke en særlig stor dødelighed, men den 
er meget smitsom.

Fisken får sår, og eftersom de også får 
sårene, når fiskene er store, betyder det 
at op mod 30 pct. kasseres ved slagtnin-
gen, fortæller Alfred Jokumsen.

Økologisk dambrug
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Behovene ændrer sig, 
og vi følger med
Stress fra varierende opdrætsforhold og højere grad af 
recirkulering stiller stadig større krav til foderets performance.

Vi tester og udvikler løbende vores fodertyper. På baggrund 
af de seneste resultater er EFICO Enviro 920 Advance blevet 
opgraderet, for fortsat at sikre fuld udnyttelse af foderet. 

EFICO Enviro 920 Advance har fået et højere niveau af unikke 
komponenter, som sikrer mere vækst og samtidig en endnu 
lavere foderkvotient.

BioMar A/S · Mylius-Erichsensvej 35 · 7330 Brande, Danmark  
Telefon: +45 97 18 07 22 · info@biomar.dk

ØRRED FORBEDRING AF EFICO ENVIRO 920 ADVANCE

enviro

www.biomar.dk
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Gudenåcentralen  
bliver ikke solgt 

Tidligere på året, bl.a. også her i Fersk-
vandsfiskeribladet faldt der noget af 
en bombe i sagen om Tangeværkets 
fremtid, da der forelå bekræftede ny-
heder om, at et konsortium ført an af

SF-politikeren Hans Okholm fra 
Silkeborg ville købe Gudenåcentralens 
Tangeværk – uden at han dog havde 
nogen forklaring på, hvad hans planer 
for værket indebar.

Nu skriver Viborg Folkeblad imidlertid, at 
der allievel ikke bliver nogen handel ud 
af det. På et møde sidst i juni besluttede 
en enig bestyrelse nemlig, at man ikke 
ønskede at sælge Gudenåcentralen og 
dermed Tangeværket.

- Vi fortsætter driften af Gudenåcentra-
len uændret, siger bestyrelsesformand 
hos selskabet Eniig, Christian Greve, til Vi-
borg Folkeblad. Arbejdet med at udforme 
den nye ejer strategi går i gang lige efter 
sommerferien.

Eniigs beslutning om ikke at sælge 
Gudenåcentralen kommer bag på SF-
politikeren Hans Okholm, der håber, at 
den løsning for værket, som Eniig kom-
mer frem til, vil være lige så god som 
den, han og en række erhvervsfolk havde 
planer om.

Enig bestyrelser ønsker alligevel ikke 
at afhænde Tangeværket

Christian Greve
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Energiselskabet Eniig ejer 99,9 pct. af 
Gudenåcentralen i det midtjyske, mens 
Viborg Kommune ejer den sidste lille rest.

Tilbage i Gudenåcentralens fremtidspla-
ner er så også, hvordan det går, når Eniigs 
ejerskab fortsætter, men jeg håber da, de 
også vil arbejde på at udvikle området, og 
jeg ser jo meget gerne, at de også tænker 
Energimuseet ind i fremtidige planer,siger 
Hans Okholm til Viborg Folkeblad.

Hans Okholm

Formand opfordrer: 
- Lad være med at fiske lige nu !
Det varme sommervejr presser lige nu 
ilten i vandløb og søer, og derfor er det en 
god idè at indstille fiskeriet, mens vand-
temperaturen er høj.

Ordene kommer fra Gunnar Pedersen, 
formand for Sammenslutningen af Lystfi-
skerforeninger ved Storåen og har 2000 
medlemmer bag sig.

Vi har valgt at lukke for fiskeri i Storåen, 
fordi vandtemperaturen er så høj som den 
er, siger formanden til TV Midtvest.

- Hvis fiskebestanden i Storå ved Holste-

bro skal komme godt igennem somme-
ren, skal lystfiskerne holde sig fra at fiske i 
varmen, lyder det fra Gunnar Pedersen.

Vandtemperaturen ligger lige nu over 
18 grader, og det giver udfordringer, hvis 
lystfiskerne hiver eksempelvis ørreder 
eller laks op af vandet og efterfølgende vil 
udsætte fisken.

Fisken ophober mælkesyre i kroppen un-
der fighten, når den skal hales op, og det 
tåler den dårligt, når iltindholdet i vandet 
samtidig er meget lavt.
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Spar på porto
til Ferskvandsfiskeriforeningen

Har du lagt mærke til, at er blevet ret 
kostbart at benytte dig af postvæsnet, 
både hvis du skal sende breve eller 
betale opkrævning af kontingent for 
medlemsskab i FERSKVANDSFISKERI-
FORENINGEN FOR DANMARK – herunder 
betaling for abonnement af Fersk-
vandsfiskeribladet.

Nogle af de mange penge til opkræv-
ning af medlemskab og abonnement kan 
spares, hvis du vælger at modtage op-
krævning af kontingent via mail i stedet 
for den dyre porto.

Det bliver dog ikke dig personligt, der 
sparer på portoen, men derimod FERSK-
VANDSFORENINGEN For DANMARK, så 

dermed kan du altså yde et 
lille ekstra tilskud til forenin-
gens kasse.

Det skal naturligvis kun ske, 
hvis vore medlemmer eller 
lokalforeninger er interes-
seret i denne ordning, hvilket 
alle nu har mulighed for.

Næste opkrævning finder 
sted i begyndelsen af januar 
2020 og, hvis du ønsker at få 
ændret i din opkrævnings-
form, skal du bare kon-
takte vores kontorhjælp, Gitte 
Underbjerg på mail gun@
ferskvandsfiskeriforeningen.
dk med angivelse af med-
lemsnummer og hvilke mail, 
opkrævningen skal sendes 
til. Samtidig opfordres vores 
medlemsforeninger til at 
kontakte medlemskontoret 
og melde ind, hvis der er 
sket ændringer i de lokale 
forenings bestyrelser.
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Spis flere fisk  
og spar på bøfferne!
Hvis danskerne spiste flere fisk og færre 
bøffer af oksekød, kunne det redde lige 
så mange menneskeliv herhjemme, 
som der dør i trafikken, hvilket er om-
kring 70 mennesker om året.

Det er resultatet af en beregning, som 
postdoc ved Danmarks Tekniske Univer-
sitet, Sofie Theresa Thomsen har lavet.

De officielle kostanbefalinger siger, 
at vi skal spise minimum 350 gram 
fisk om ugen, mens vi maksimalt må 
fortære 500 gram tilberedt rødt kød.

Desværre er det sådan i dag, at 
mange danskere spiser langt over de 
anbefalede 500 gram rødt oksekød 
om ugen og samtidig mangler et godt 
stykke i at nå op på 350 gr. fisk om 
ugen – til trods for, at det er blevet 
langt bedre gennem de seneste ti år.

Ved at skifte kødet ud med fisk ville 
det give en stor sundhedsgevinst med 

7000 sunde leveår i hele Danmark, 
viser Sofie Theresa Thomsens beregnin-
ger, skriver Fiskeri Tidende.
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