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Der må fortsat fanges ål i ferske vande
Kræver fuld erstatning hvis ålekister forbydes
Der bliver alligevel mulighed for ålegilde

Tværfaglig interesseorganisation for
lystfiskeri - ferskvandsfiskeri - akvakultur og bredejerinteresser

Mistet fiskeri
skal erstattes
Danmark har nu indsendt sin ålegenopretningsplan til EU-kommissionen.
Hvis/når planen er godkendt, træder
den i kraft 1/7 – 2009.
I forhold til første udkast til genopretningsplan for Danmark er der følgende
væsentlige ændringer i ferskvandsfiskeriet efter ål.
Erhvervsfiskere i ferskvand:
Kravet om dokumenteret fangst 20042006 eller 2007 er halveret til 1000 kr.
eller 200 kg. ål pr.år. De skal have tilladelse til ålefiskeri efter 1/7 2009.

Bredejere i ferskvand:
Det bliver tilladt at fiske med ruser i
perioden 1/8-15/10.
Ålekister må fiske i samme periode,
men de skal efter planen i 2013 indrette
deres ålekister, således at de ikke kan
fange ål.
Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark er uforstående overfor dette krav
fra ministeriet. Enten skal ålefiskeriet i
ålekister være tilladt 1/8 -15/10 ligesom
andet ålefiskeri i ferskvand, ellers må
ålekistefiskerne selvfølgelig have erstatning for det mistede fiskeri/fiskeret.
N. Barslund

Kontorhjælpen har fået ny adresse
Gitte Underbjerg, der arbejder for
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, har fået ny adresse.
Postforsendelser til Ferskvandsfiskeriforeningens Kontorhjælp skal fremover
sendes til adressen:

2

Ferskvandsfiskeribladet · 1 · 2009

N.P. Danmarksvej,
8732 Hovedgård.
Telefon, fax og e-mail er uændret:
tlf. 5124 0211
e-mail:
gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Tema-udgave om åleplanen
I denne udgave af Ferskvandsfiskeribladet” har vi gjort en hel del ud af den
nationale åleplan, som måske allerede
nu er godkendt eller afvist af EU-kommissionen, mens dette blad er på vej
ud til læserne.
Dels kan du læse udførligt om, hvad
den nationale plan går ud på, og dels
kan du læse om nogle af de høringssvar, der har fået Fiskeridirektoratet til
at imødekomme ferskvandsfisket, som
ellers var dømt til totalt forbud mod
ålefiskeri.

Vi har besøgt nogle af dem, der benyttede muligheden for at indgive høringssvar, og du kan så også læse om, hvad
den nu foreliggende plan kommer til at
betyde for de enkelte – fra fritidsfiskeren med et par ruser og et ålegilde i ny
og næ – til erhvervsfiskeren med ruser
eller ålekister. Læs også og den storm
af underskrifter, der er sendt til Fødevareministeren, og hør hvad manden,
der satte det hele i gang, forventer af
protesterne.
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Ferskvandsfiskeriforeningen For Danmark
afholder ordinær Generalforsamling
Lørdag den 25. april 2009 kl. 13.00
i Kulturhuset, Bredgade 4, 8870 Langå
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Beretning
3. Regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter
6. Budget for 2009-01-08
7. Dagpenge + evt. løn til bestyrelsen
8. Kontingent 2010
9. Valg til bestyrelsen
		På valg er:
		Dambrugere
		Kurt Petersen, Jürgen Vogt
		Lystfiskere
		Lars Kielsgaard, Hans K. Thommassen
		Lodsejere: Schneider Phillipsen
		Erhvervsfiskere: Leif Olesen
10. Valg til bestyrelses suppleanter
11. Valg af revisorer
12. Eventuelt
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Efter generalforsamlingen fortæller
Mogens Thommassen om oplevelser
som turleder ved lystfiskeri efter laks
i Alaska – film m.m.
Generalforsamlingen starter med
en let frokost samme sted kl. 12.00.
Tilmelding nødvendig
til Kontorhjælpen,
Gitte Underbjerg,
N.P. Danmarksvej 79
8732 Hovedgård, tlf. 51 24 02 11.
På bestyrelsens vegne
Niels Barslund

&

VENTILER

1998

2005

Der må fortsat fanges ål
i de ferske vande
De mange høringssvar fra ferskvandsfiskere
gjorde stort indtryk i Fødevareministeriet
Tekst: Henning Nielsen
Foto: Viola Mathiasen

Ferskvandsfiskerne vandt mindst en
halv sejr i kampen om retten til også
frem over at måtte fange ål i ferske
vande. Mens der stort set hele tiden i
debatten om redningsplanen for den
europæiske ål har været lagt op til et
totalt forbud mod ålefiskeri i alle ferske
vande, så er der åbnet lidt op i den
endelige nationale redningsplan, der er
sendt til godkendelse i EU-kommissionen.

- Vi har taget højde for, at de mange
høringssvar har vist, at ålefiskeriet har
stor kulturel og personlig betydning for
folk, siger vicedirektør Birgit Bolgann i
Fiskeridirektoratet til Ritzaus Bureau.
De endelige regler betyder, at flere får
lov til at fortsætte med fiskeriet. Fritidsfiskere får også lov til at fortsætte med
at fange ål i ferskvand, hvad der ellers
var lagt op til et stop for, siger Birgit
Bolgann.
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Det siger de nye regler:
Mens der i det oprindelige udkast var
lagt op til udfasning og derefter totalt
stop for fiskeri i ferske vande, så er der
som nævnt kommet en lille imødekommelse overfor ferskvandsfiskerne, så
reglerne for fiskeri efter ål i ferskvand
nu ser således ud:
Erhvervsfiskere i ferskvand kan opnå
tilladelse til at fortsætte ålefiskeri, hvis
de har registrerede landinger af ål af
den størrelse, der er nævnt under A for
erhvervsfiskere i saltvand (Indrappor-

terede landinger til Fiskedirektoratet i
perioden 2004-2006 og 2007 på et vist
niveau). Niveauet er 10.000 kr. eller 200
kg. årligt – oprindelig var kravet 400 kg.
For øvrigt ålefiskeri i ferskvand gives
mulighed for fortsat fiskeri med ruser,
der kan fange ål og ålekister i en kortere periode af året (fra l. august til 15.
oktober) For ålekister er det allerede
nu lagt fast i reglerne, at de efter 2013
ikke må være indrettet, så de kan bruges til ålefiskeri.
Redskaber i vandløb
I § 31 vedrørende bekendtgørelse om
rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand
samt redskabsfiskeri m.v.i ferskvand
står der nu:
”Vodredskaber, herunder trawl, samt
sættegarn, nedgarn, flydegarn, toggergarn o.lign. garnredskaber samt ruser
og fiskegårde må ikke anvendes i åer,
bække, kanaler, grøfter o.l. vande”.
§ 32 ”I de i §31 nævnte vande er det
tilladt i perioden fra den 1. august til og
med den 15.oktober at anvende ruse,
hvis fangståbning og arme vender mod
strømmen, og kasteruser (dobbelte og
enkelte).

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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Danmark vil have forbud
mod eksport af glasål
Fødevareministeren ønsker også større kontrol
med import af ål fra Kina

Tekst: Henning Nielsen

Det er ikke kun med hensyn til en
åbning overfor ferskvandsfiskeriet, der
nu er sket en åbning fra Fødevareministeriets side. Også spørgsmålet om
eksporten af glasål fra Frankrig og
Spanien til Østen har taget en vending,
som set med danske øjne må betragtes
som en virkelig ”kovending”. Hidtil har
fødevareminister Eva Kjer Hansen (V)
ellers afvist krav fra danske fiskere om
at få stoppet den urimelige eksport af
glasål fra Sydeuropa, bl.a. Frankrig og
Spanien med den begrundelse, at fangsterne og eksporten af glasål er uden
betydning for den danske ålebestand.
Nu har tonen imidlertid fået en anden
lyd, sikkert også på grund af de mange
høringssvar til handlingsplanen for ål,
idet ministeren nu vil have EU til at
forbyde eksport af åleyngel til Kina,
skriver Ritzau.
Kina importerer halvdelen af den
yngel – de såkaldte glasål – der fanges
ved Europas kyster af den stærkt truede europæiske ål. De europæiske glasål
sælges til åleopdræt i Kina og Japan,
og senere eksporterer lande i Østen så
de voksne ål til Europa og USA, samtidig med at glasål fra Europa er kommet

op i et prisleje, hvor det har gjort det
vanskeligt for danske åleopdrættere at
købe glasål, bl.a. til udsætning i danske
farvande som led i fiskeplejen.
Fødevareminister Eva Kjer Hansen siger
nu, at denne form for eksport af glasål
er rovdrift, som er med til at gøre alvorlig indhugst i den europæiske bestand
af ål, som de seneste 30 år er skrumpet
ind med 99 pct.
Ministeren siger samtidig, at hun vil
have skærpet fødevarekontrollen med
de importerede ål fra Kina., som ifølge
de amerikanske fødevaremyndigheder
ofte er forurenede over tilladte grænseværdier, bl.a.med mineraler og antibiotika til bekæmpelse af svamp og andre
sygdomme.
Kina mistænkes også for at proppe
åleyngel med kvindelige kønshormoner
for at få hanålene til at vokse sig ligeså
store som hunålene.
- Vi vil arbejde for et totalt forbud
mod eksport af åleyngel. I og med at
ålen er så truet, så må vi sørge for at
bevare glasålen i Europa. Det europæiske fiskeopdræt må ikke undermineres
af, at man ser stort på tingene i andre
lande, siger Eva Kjer Hansen til Ritzau.
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Så blev der alligevel
mulighed for ålegilde
- Lad os da kunne blive ved med at udbringe en skål for ål og venner i festligt
lag, skrev Hanne Vestergaard Andersen
i sit høringssvar
- Lad være med at gå i for små sko,
skrev Hanne Vestergaard Andersen
fra Mørke i Syddjurs kommune til
Fiskeridirektoratet, da hun fik lejlighed
til at sende høringssvar i forbindelse
med udarbejdelse af den nationale
handlingsplan for ål. Hanne er tilfreds
med den ændring, der nu er sket med
handlingsplanen, siden det oprindelige

Familietræf og ålegilde i 1976
– et stykke dansk folkekultur.
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oplæg blev offentliggjort med udfasning af alt ålefiskeri i ferske vande, og
så til den endelige handlingsplan, der
er sendt til godkendelse hos EU-kommissionen, og hvori man i nogen grad
har imødekommet ferskvandsfiskeriet.
- Lad mig sige det på den måde, at
planen med ændringerne om - godt
nok reducerede - men trods alt fortsat
ålefiskeri i ferskvand, nu er spiselig,
siger Hanne Vestergaard, som er en af
de rigtig mange, der indsendte høringssvar til Fiskeridirektoratet.

- Jeg blev så vred, da det gik op for
mig, at Fiskeridirektoratet ville forbyde
alle former for fiskeri efter ål i ferske
vande, mens man bibeholdt fiskeriet
i saltvand, hvor langt størsteparten af
ålene fanges. De ål jeg ikke må fange i
Mossø, må jeg godt fange i Kattegat det giver jo ingen mening, siger Hanne.
- Jeg er fritidsfisker, jeg har fanget ål
i Mossø i mange år, og det er vi flere
fra min familie der har gjort, helt tilbage
fra min bedstefars tid. Der har udelukkende været tale om rekreativt fiskeri,
helt uden økonomisk udbytte – tværtimod. Til gengæld har vi et par gange
om året på pladsen og vores fiskehytte
ved søen kunne invitere venner og
familie til gilde med stegte ål og snaps.
Det har været til stor fornøjelse for os
alle, og jeg vil gerne gå så vidt, at kalde
den slags begivenheder for et stykke
dansk folkekultur, fastslår Hanne.
Hvis direktoratets oprindelige plan
blev gennemført, havde det medført, at
det havde været slut med vore ålegilder,
og samtidig havde vi mistet en livsbekræftende og livsforlængende hobby.

der skal opleves, siger Hanne, og hun
har svært ved at forstå, at de forholdsvis få ål, en fritidsfisker i ferskvand kan
få i sine ruser, skulle være til større fare
for den europæiske ålebestand, end
hvis nøjagtig de samme ål blev fanget i
Randers Fjord.
Min erfaring er i øvrigt, at mængden
af såvel fritidsfiskere som redskaber er
faldet naturligt og drastisk gennem de
sidste 20 år som følge af de stærkt reducerede fangsttal – med andre ord –
det regulerer sig selv, når det er noget
du skal bruge tid, penge og energi på,

- Kunne I ikke bare fange en sandart
eller en aborre og så alligevel holde
en fest?
- Man skal have oplevet de traditioner, der er forbundet med familie-og
vennetræf i forbindelse med stegte ål.
Det er noget helt specielt - et dansk
særpræg, som næppe findes i andre
lande, og som mange måske har lidt
svært ved at forstå. Det er den slags,

uden at du kan tjene noget på det.
På den anden side er vi der holder ved
tydeligvis ikke så optaget af, hvor mange kilo der fanges, men nok så meget
af at kunne mødes om denne hobby, at
komme ud og sidde i en båd i al slags
vejr og følge med i årets gang.

- Jeg blev virkelig vred over forskelsbehandlingen,
siger Hanne Vestergaard.

- Hvor har du din fiskeinteresse fra?
- Det har altid ligget til familien, helt
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tilbage fra min bedstefar og senere min
far har jeg haft denne interesse, og
jeg var ikke ret gammel, da jeg kunne
flå en ål. Netop derfor er det også jeg
har fundet det helt urimeligt at forbyde
ålefiskeriet. Jeg har stor forståelse for,
at vi gør en indsats for at redde den
europæiske ål, men jeg har ikke kunnet
forstå, at man i det oprindelige forslag
helt uden saglig begrundelse lagde op
til, at ålefiskeriet i ferskvand helt skulle
udfases, mens man ville bevare ålefiskeriet i saltvand, hvor langt størsteparten af ål i forvejen fanges.
Derfor glæder det mig også, at Fiskeridirektoratet har lyttet til de mange
høringssvar, og det glæder mig også,
at fødevareministeren har taget initiativ
til at foreslå et forbud mod eksport af
glasål fra EU til Østen, siger Hanne
Vestergaard Andersen.
Hanne Vestergaard på vej gennem
rørskoven ved Mossø.
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- Er det udelukkende ål, du satser
på som fritidsfisker?
- Det er det stort set, og det hænger
dels sammen med de gamle familietraditioner og dels det, at vores fiskevand
i Mossø ligger ca. 70 km. fra det sted,
hvor vi bor i dag. Net med sandart eller
aborre skal tilses hver dag, mens en
åleruse godt kan stå nogle dage uden
at blive røgtet.
- Du har selv i dit høringssvar foreslået, at de to slags vande sidestilles, så der må fiskes ål i ruser i
ferskvand undtaget fra 20.5 til 31.7,
og så at droppe ideen om helt at
kvæle denne ferskvandskultur gennem et fuldstændigt stop fra 2012
– men sådan er det jo ikke gået. Kan
du så være tilfreds?
- Jeg havde da gerne set, at fiskeri
i salt- og ferskvand blev sidestillet.
Jeg forstår slet ikke den forskelsbehandling, men jeg vil så alligevel sige,
at de seneste ændringer gør den nye
plan spiselig, og jeg vil nok mene, vi
kan fange de ål, vi skal bruge til et par
ålegilder, selvom det nu skal ske i den
meget korte periode fra 15. august til
1. september. Så vi glæder os til både
at skulle ud og finde porse til vores
kryddersnaps – og til fortsat at kunne
sætte åleruser og forhåbentlig fange de
ål der er nødvendige for at kunne holde
et rigtig ålegilde. Heldigvis er vi da så
flere i familien, der fanger ål, så jeg er
overbevist om, at vi virkelig skal fejre
”sejren” ved det kommende ålegilde.
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Markedets mindste pille
- markedets bedste startfoder
Med markedets mindste varmekstruderede pille tilbyder du din yngel et foder af høj kvalitet fra den
allerførste start. Udsøgte råvarer og BioFocus sikrer god appetit og vækst – samt stærke og sunde fisk.
Kernen i Bio-Optimal START er BioMars særlige teknologi, der gør det muligt at fremstille en pille på kun 0,5
mm. Varmekstruderingen giver en stabil pille af høj fysisk kvalitet. Det sikrer et godt miljø omkring fiskene.
Ekstruderingen afsluttes med en ekspansion, der giver en lettere pille med ideel synkehastighed.

BioMar A/S - Mylius Erichsensvej 35 - DK-7330 Brande - tlf. 97 18 07 22 - info@biomar.dk - www.biomar.dk

Bio-Optimal START er ikke certificeret til økologisk fiskeproduktion.
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Kræver fuld erstatning
hvis ålekister forbydes
Ejeren af Fuldbro Mølle er forundret over
Fiskeridirektoratets håndtering af åle-handlingsplanen
Tekst: Henning Nielsen
Foto: Viola Mathiasen

Rettigheden til ålekisten, samt erstatning fra det offentlige i forbindelse med
fangstmulighederne har ved flere lejligheder gennem årene været anerkendt
af staten, og derfor kan jeg naturligvis
ikke acceptere en erstatningsfri ekspropriation af disse rettigheder nu.
Det siger ejeren af Fuldbro Mølle ved
Skanderborg efter at Fiskeridirektoratet
i den nationale handlingsplan for ål har
gjort gældende, at alle ålekister skal
forbydes fra 2013.
Møllen og dermed ålekisten ejes af
Majbritt Thøgersen, der er fiskeekspor-

tør af en hel del af de ferskvandsfisk,
der fanges i de midtjyske højsøer, bl.a.
også ål i hendes egen ålekiste.
Majbritt Thøgersen købte møllen og
ålekisten for en del år side, og der vil
være tale om et væsentligt økonomisk
tab, hvis ålekisten skal lukkes siger
hun og påpeger, at det offentlige altid
har erkendt erstatning, hvis de tinglyste rettigheder til fangster er blevet
indskrænket.
- Ejendomsretten til ålefiskeri på møllen blev bekræftet ved en højesteretsdom i 1868, og ålekisterettighederne
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er endvidere
blevet anerkendt
af staten både i
1835 i forbindelse
med tabt ålefiskeri
i forbindelse med
bygning af dæmning ved Nybro
og så sent som
i 1975-76 i forbindelse med anlæg af
motorvejen Nybro-Stauning.
Ved vandstandssænkningen i Skanderborg søerne i 1931-32 blev møllen
tilkendt en betydelig kontant erstatning,
og ud over erstatningen, byggede det
offentlige også et nyt anlæg med ålekiste, stemmeværk og bassinhus m.m
til ejeren af møllen, så det ligger helt
klart, at det offentlige i forbindelse med
forringede fangstmuligheder altid har
erkendt sin pligt til erstatninger.
- Der har altid været ført en nøjagtig
fangstjournal, og vi har gennem årene
ligget på 8-1000 kg. ål om året, godt
nok med lidt nedgående fangsttal,
siger møllens ejer gennem mange år,
Thorkild Poulsen, der fortsat arbejder
lidt med i ålekisten.
Han fortæller også, at der privat er
udsat 8-10.000 ål om året efter princippet ”krone til krone” med halvdelen af
udgiften fra fiskeplejen og den anden
halvdel betalt af de fiskeberettigede.

Turbine hakker
ålene i småstykker
I høringssvaret til Fiskeridirektoratet
gjorde Majbritt Thøgersen opmærk-
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som på, at den danske version af
EU-forordningen om beskyttelse af den
europæiske ål, absolut ikke har noget
med ålebeskyttelse at gøre, idet de ål
som ålekisten ved Fuldbro mølle ikke
fanger, vil fortsætte ud gennem Mossø
til opstemningen med Ry-Nørskov, hvor
en del af ålene vil blive hakket i småstumper i turbinerne på stedet.
Når de overlevende ål så fortsætter deres vandring gennem Gudenåsystemet, vil de nå Randers Fjord, hvor
fritidsfiskere, bierhvervsfiskere samt
erhvervsfiskere så i deres redskaber
kan fange en betydelig del af de ål,
bekendtgørelsen fratager ålefiskeriet på
Fuldbro Mølle.
Der er således tale om en omfordeling af mulighederne for fangst af ål, og
ikke en beskyttelsesforanstaltning af
ressourcen, mener Majbritt Thøgersen.
Det er meget vanskeligt for mig at
forstå, at der som påstået skulle ligge
intentioner om at redde den skræntende europæiske ålebestand ved de
ovenfor nævnte foranstaltninger, skriver
Majbritt Thøgersen, og samtidig forbeholder hun sig sin ret til at henvende
sig til EU og stille spørgsmål om rimeligheden i denne form for forvaltning.
- Det er mig helt ubegribeligt, at man
vil fratage ejerne af ålekister samt alle
lodsejere ved ferskvand deres mulighed for at fange ål, samtidig med at
ålefiskere i saltvand, om end med nogle
begrænsninger, kan fortsætte med at
fange ål, siger Majbritt, som samtidig
har opfordret Fiskeridirektoratet til at

sikre ensartede regler for ålefiskeri i
salt- og ferskvand, men skriver også,
at hun vil finde det acceptabelt, hvis
direktoratet vælger helt at forbyde
alle former for fangster af ål i salt- og
ferskvand i en årrække, for på den
måde at beskytte ålebestanden.
Majbritt Thøgersen er også langt fra
tilfreds med den måde udkastet fra
Fiskeridirektoratet er blevet til på.
I sit høringssvar skriver hun bl.a.,
at det er med undren, hun har læst
direktoratets udkast til bekendtgørelse
om nye regler for fiskeri med redskaber
samt ålekister i ferskvand.
Det havde været klædeligt, såfremt
man havde tilsendt ejere af århundrede
gamle ålekisterettigheder udkastet til
udtalelse, og ikke som nu hvor man
noget gedulgt forsøger at fratage
ejendommene deres lovligt erhvervede
ejendomsret til fiskeriet, samt pålægger
ejerne selv at finde frem til eksistensen
af udkast til nedlæggelse af ålekister.

Grevinde Danner
var en god kunde

kød fra dyr med fire ben, og derfor
var ålene jo en virkelig god og hellig
spise – og ålene de var rimelig lette
at fange i vandløbet mellem Skanderborg søerne og Mossø, netop lige her
ved Fuldbro Mølle, hvor vandkraften
i tidligere tider hurtigt blev udnyttet. I
virkeligheden var hele Skanderborg sø
en møllesø for Fuldbro Mølle. Det vides
også, at Øm Kloster i 1225 erhvervede
Fuldbro Mølle gennem et mageskifte
med Kong Valdemar Sejr, men i 1536
gik møllen tilbage til kronen og blev
kongeligt jagtslot.
Fuldbro Mølle har altid været kendt
for sin rige fiskebestand, ikke mindst
sine mange og fine ål, og det fortælles, at Grevinde Danner altid gjorde
ophold på møllen for at købe ål med
hjem, når hun kørte forbi på sine ture
mellem Horsens og Skanderborg. Hun
var en rigtig trofast kunde, og det var
ikke for ingen ting, at Fuldbro Mølle
også havde kongelig privilegeret ret
til ålefiskeri. Det er kort sagt et stykke

Det er langt fra noget nyt med ålefangster ved Fuldbro Mølle. Der er fundet
beviser på, at der har været anlagt
stemmeværk med træer, der har vokset
i Danmark fra 800 til 840 – altså helt
tilbage i jernalderen, og op gennem tiderne har skiftende befolkninger fundet
netop åløbet her for noget helt specielt. Det gælder også de munke som
i 1100-tallet grundlagde Øm Kloster. I
fastetiden måtte munkene ikke spise
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Danmarkshistorie, der ligger her så
smukt ved åløbet der forbinder Skanderborg søerne med Mossø. Men man
må så også sige, at et stykke meget

spændende dansk kulturhistorie forsvinder, den dag det ikke længere vil
være tilladt at fange ål i ålekisten ved
Fuldbro Mølle.

INVESTORER SØGES
TIL PATENTERET FISKEFODERPRODUKTION
Vi er to partnere, der har udviklet et koncept til produktion af fiskefoder,
som i forsøg har vist sig ekstruderet fiskefoder overlegent.
Forsøg har vist, at foderet udmærker sig ved,
at give højere overlevelse/større robusthed blandt fiskene,
at give hurtigere tilvækst/større ædelyst, men på lavere foderkoefficient og
at foderet reducerer miljøbelastningen, som følge af højere fordøjelighed.
Foderet er mere naturidentisk med det fisk normalt spiser i naturen,
og fiskene har derfor kvitteret positivt i forsøg.
Kapitalbehov: < 10 mill. kr.
Venligst kontakt aquatic@stofanet.dk eller ring til Peter Beck 40 60 54 55
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Overvældende opbakning
bag underskrifts-aktion
- Det har overrasket mig, at lodsejere til ferskvand i den grad
har reageret, siger manden der startede protestunderskrifterne
Tekst: Henning Nielsen
Foto: Viola Mathiasen

- Jeg vidste da godt, at det ville skabe
voldsomme protester fra lodsejere og
andre fiskeberettigede, når man fra offentlig side nu pludselig kom og fratog
os alle rettigheder til fortsat at kunne
fange ål i vore fiskevande – men jeg
er alligevel overrasket over den store
opbakningen protesterne har fået.

Det siger manden som i oktober
startede en underskriftsindsamling
mod den foreslåede åleplan, som helt
ville forbyde fangst af ål i alle ferske
vande. Manden er Thorkild Poulsen,
som tidligere har drevet Fuldbro Mølle
med tilhørende ålekiste ved Mossø, og
han blev virkelig harm, da det gik op

De omstridte ål har givet mange protestunderskrifter.
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for ham, at Fiskeridirektoratet var i gang
med at forbyde århundrede gamle fiskerettigheder for lodsejere og grundejere
ved ferske vande. Derfor henvendte
han sig til nogle af dem, han vidste ville
bliv ramt af det foreslåede stop for al
ålefiskeri i ferske vande, og forslaget fra
Thorkild Poulsens side om at starte en
landsomfattende underskriftsindsamling
bredte sig næsten som en skovbrand.
Alle ville bare være med, fortæller Thorkild Poulsen, som gang på gang måtte
sende yderligere underskriftsmateriale
ud til kontaktpersoner, som så formidlede materialet videre.
- Vi har i Danmark ca. 60.000 km.
vandløb med lodsejere på begge sider
, samt store strækninger ved søbredder, hvor der er tinglyste og lovfæstede
fiskerettigheder, og efter min mening er
der slet ikke tale om bevarelse af den
europæiske ålebestand, men nærmere
et spørgsmål omfordeling af ressourcen
ål, fastslår Thorkild Poulsen
Det er efter min mening helt klart, at
direktoratet ved et forbud mod ålefiskeri
i ferskvandsområdet forsøger at fratage
lodsejerne deres lovmæssige ret til ålefiskeri ud for deres ejendom. Hvis der
nu havde været tale om totalfredning af
ål i både saltvand og ferskvand over en
fastsat periode, havde man fra lodsejerside set med forståelse på en sådan
foranstaltning, men her er det noget
helt andet, når både fritidsfiskere og
erhvervsfiskere i saltvandsområder fortsat, godt nok med visse begrænsninger,
kan fortsætte deres fiskeri efter ål.
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Thorkild Poulsen:
- En alvorlig krænkelse af den private ejendomsret.

- Men nu har direktoratet jo så en nogen grad imødekommet saltvandsfiskeriet, er du så tilfreds med resultatet?
- Der er jo fortsat en ikke uvæsentlig
ting i den nu forelagte ålehandlingsplan, nemlig at ålekister vil blive totalt
forbudt fra 2013, og det kan vi naturligvis ikke gå med til uden betydelige
erstatninger.
Der er ikke bare - som fødevareministeren siger – tale om en midlertidig fredning af ålen. Der er tale om
en alvorlig krænkelse af den private
ejendomsret til fiskeri i ferskvand, som
går helt tilbage til Christian den Fjerdes
Danske Lov, som fastslår, at fiskeretten i søer og vandløb indtil midtstrøms
tilhører den der ejer bredderne.
Vi har i vores underskriftsindsamling
protesteret mod forskelsbehandlingen

af ålefiskeri i saltvand og ferskvand, og
vi skriver også, at vi vil søge lovligheden af den forelagte bekendtgørelse
afprøvet ved domstolene. Nu har vi
godt nok fået indrømmelser på nogle
områder, men tilbage står fortsat en
uændret beslutning om, at ålekister
skal forbydes fra 2013, og det kan vi
naturligvis slet ikke godtage uden erstatninger, da der her vil være tale om
direkte ekspropriationer.
Det er da rigtigt, at vi fanger mange
ål i de vandløb og søer, vi har ret til
at fiske i, men vi er da også med til at
betale udsætninger af åleyngel efter
krone til krone-princippet, fastslår
Thorkild Poulsen.

Svar fra ministeren
Da Thorkild Poulsen har skrevet direkte
til fødevareminister Eva Kjer Hansen i
forbindelse med underskriftindsamlingen, har han også fået et svar fra ministeren, hvori hun gør opmærksom på
det store problem med tilbagegangen
i bestanden af ål – og at det derfor er

nødvendigt at alle involverede i fiskeriet
er med til at yde en reel indsats for
beskyttelsen af ålen.

Ministeren slutter
sit brev således:
”Jeres bemærkninger omkring ålefiskeriet i ferskvand og de mange
øvrige høringssvar, der er afgivet fra de
mange interessenter, der er i ålefiskeriet, indgår i de samlede overvejelser
om de tiltag, der skal gennemføres for
at leve op til en ordentlig beskyttelse
og genopretning af ålebestanden.
Med hensyn til bredejernes ålefiskeri
i ferskvand, herunder også anvendelse
af spærrende fangstindretninger, der
beror på særlig ret til fiskeri, er der i
fiskeriloven mulighed for at regulere
anvendelsen af disse redskaber bl.a.
ud fra generelle hensyn til bevarelse af
fiskebestande. Der er således allerede
i de regler, der gælder i dag foretaget
en række reguleringer af anvendelsen
af disse redskaber med henblik på
fiskepassage m.v.”

give elemeNter, så er du sikker
vi leverer og moNterer betoNelemeNter
til alle damme, kaNaler, reNseaNlæg m.v.
• SkridSikre gangbjælker
• elementer er Støbt i flydebeton
• Standardelementer - elementer på “mål”
• lynhurtig montering - til Selvbyggere, medbyggere
• gerne i Samarbejde med din entreprenør

konsulent leif poulSen
give elemeNtfabrik a/s

40 21 24 60
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tilbud-brochurer-konsulentbesøg ufb.

NyetableriNg af dambrug – ombygNiNg af dambrug
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Måske et spørgsmål
om vores eksistens
Peter Dalsgaard har forpagtet fiskeretten på Tystrup Bavelsesøerne, og han kan ikke eksistere uden ålefangster
Tekst: Henning Nielsen
Foto: Viola Mathiasen

Peter Dalsgaard er en af de unge erhvervsfiskere i ferskvand, der altid har
drømt om en tilværelse i naturen med
fiskeri som det daglige arbejde. Han er
ellers udannet i kontorbranchen, men
på et tidspunkt kom han til at tænke
på, at det ville være uudholdeligt at
skulle arbejde inden døre lige til sin
pensionist-tilværelse. Det betød så, at
han tog springet, først arbejde han med
bl.a. akvarier på Kongskilde FriluftsHvor Bavelse Sø løber op i Susåen
har Peter Dalsgaard sit lille fiskerleje.
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gård, hvor han kom i kontakt med en
mand, der havde lejet fiskeretten i en
del af Bavelse Sø og Susåen. Han
stod imidlertid for at holde op, og så
fik Peter Dalsgård noget af sin livsdrøm opfyldt.
- Jeg havde nok nogle planer om at
rejse til Esbjerg og så komme med en
fiskekutter på Nordsøen, men da jeg var
enefar med en lille datter, var det ikke
rigtig en mulighed - og så kom fiskeriet

her på Bavelse Sø lige som det helt
rigtige. Vi kunne flytte ind i det gamle fiskerhus tæt på Susåen og den ålekiste,
som havde været drevet langt tilbage i
tiden, fortæller Peter Dalsgaard.
- Det er ålefiskeriet, der først og
fremmest gør det muligt at opnå en
indkomst – slet ikke som da jeg arbejdede på kontor, men dette her er bare
livet, og derfor ser jeg også med frygt
på, at ålekisten måske vil blive lukket.
Det er simpelthen ålefiskeriet, der er
eksistensgrundlaget, og selvom jeg da
også fanger sandart, brasen aborre
og gedde, så vil der slet ikke være
økonomi i det.
Saltvandsfisk er ikke i stor kurs i
Danmark, så de fleste af de fisk, jeg
fanger her i søen, bliver eksporteret via
Korsør til Frankrig. Her er vi imidlertid,
også hårdt presset prismæssigt af
ferskvandsfisk fra bl.a. Ukraine, men da
vore fisk er fremme i Frankrig få timer
efter at de er fanget, kan vi endnu opnå
en bedre pris end den der betales for
fisk fra Ukraine, fortæller Peter.

Meget hærværk
på fiskeredskaber
- Det er sandelig heller ikke indtægter
alt sammen, fastslår Peter Dalsgaard.
Jeg er til stadighed udsat for både tyveri og hærværk på redskaber, selv mine
bådmotorer har sejlende tyve været ude
efter, og selv noget så banalt som bøjer
og en pøs har tyvenes interesse.

Værst er hærværk
– ofte begået af
fiskere med stang,
der bare snitter
mine ruser og
garn op, fordi de
ikke bryder sig
om, at jeg på fuldt
lovlig vis sætter
garn og ruser – eller anvender den
tilladte ålekiste.

Peter Dalsgaard: - Åleplanen
er meget vagt formuleret!

- Er det så alt besværet værd?
- Jamen, det er jo min livsstil, det er
den tilværelse jeg ønsker, men jeg ville
da gerne have, at mit erhverv bliver
respekteret.
- Hvordan har du det så med den
nye handlingsplan for ål?
- Jeg er aldeles uenig med de fleste
konklusioner, og jeg mener slet ikke,
man løser ret meget med den plan.
Det kan således undre mig, at Fiskeridirektoratet finder det nødvendigt at
ekspropriere de private fiskerettigheder
i ferskvand, når åleforvaltningsplanen
uden problemer kan opfyldes ved regulering af de allerede af staten ejede
salt- og ferskvandsområder.
Fangsten i ferskvand udgør ifølge
direktoratets egne tal under 5 pct. af
de totale landinger i Danmark, dette
endda inklusive de af staten ejede
ferskvandsområder.
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Der er flere forhold som slet ikke
hænger sammen eller er meget vagt
formuleret og kan bruges efter hvad
myndighederne nu finder passende.
Det passer heller ikke, at skarven
hovedsageligt skulle holde til i saltvand, så der er i hvert fald nogle der
har glemt at fortælle skarven det. Jeg
fangede sidste år 40 skarv i torskegarn
i Tystrup Bavelse Søerne.
Jeg har i øvrigt i efteråret forsøgt mig
med et godt gammelt råd for at holde
skarver væk fra fiskeredskaber, nemlig
at hænge en død fugl op i en pæl eller
et træ. Umiddelbart ser det ud til at
hjælpe, men det er også nødvendigt,
hvis man vil undgå at få sine redskaber ødelagt – ud over at skarven tager
voldsomt for sig af fisk, der endnu ikke
er gået i ruser og net.

- Hvordan vil din fiskeret som lejer
tegne sig, hvis spærreretten helt
ophæves fra 2012?
- Det er umiddelbart ikke helt til at
gennemskue. Bekendtgørelsen om rekreativt fiskeri i salt-og ferskvand samt
redskabsfiskeri mv. i ferskvand gælder,
hvis man har fået tilladelse til erhvervsmæssig brug af dem, og spærreretten
er lovlig anmeldt j.f. fiskeriloven, men
hvorom alting er, så vil en eventuel indskrænkning og i 2012 med helt bortfald
af spærreretten, være det samme som
en ekspropriation uden erstatning.
- Men det kan altså komme til at
koste dig dit erhverv?
- Sådan kan det i hvert fald opfattes,
og jeg har da også i mit høringssvar
gjort gældende, at jeg forbeholder mig

Hvor Peter Dalsgaard nu bor i det gamle fiskerhus, har der levet fiskere i mere
end 8000 år. Deres gravpladser ligger tæt ved fiskerlejet og vidner om en stolt fortid.
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min ret til at komme med flere indsigelser, når og hvis det bliver nærmere
klarlagt hvilke indskrænkninger, der
vil blive i fiskeretten, redskabsbrug,
erstatning o.s.v.
I Fiskeriloven står der, at fiskeberettiget er grundejere eller lejere af fiskeretten, der kan dokumentere, at deres
lejeret varer mindst ti år efter, at kravet
er rejst.
Her på stedet, lige udenfor min dør,
har der levet mennesker i hvert fald i
6000 år. De har bl.a. ernæret sig ved
fiskeri i søerne og i åen, og det ville da
være trist, hvis denne epoke skal slutte
nu, siger Peter Dalsgaard , der samtidig
er usikker på, hvad han tør investere af
redskaber og optimisme i fremtiden.

En død skarv hænger til skræk og advarsel
– og det hjælper!
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Ålefiskeri er en livsstil
- resultatet er begrænset
De mange høringssvar vidner om alt fra
betydningsfuldt erhverv til hyggefiskeri
Den foreslåede handlingsplan for ål
har virkelig sat sindene i kog blandt de
berørte ferskvandsfiskere, og selvom
der så i det endelige oplæg til EU-Kommissionen – efter at de seneste høringssvar har været behandlet i Fiskeridirektoratet - er kommet indrømmelser
til ferskvandsfiskerne, så er situationen
dog fortsat alvorlig nok, specielt for
dem der har fiskeri i ålekister som en
del af deres erhverv.
Samtlige høringssvar fra alle der har
ytret sig om åle-handlingsplanen er lagt

ud til offentligheden på Fiskedirektoratets hjemmeside www.fd.dk.
Vi har kikket på de mange høringssvar og bringer på de næste sider
citater fra nogle af svarene, som med
al tydelighed viser, at her er myndighederne kommet for tæt på den private
ejendomsret, og høringssvarene vidner
tillige om, at det for mange ferskvandsfiskere kan betyde betydelige økonomiske konsekvenser med den plan der
om tre år rammer ikke mindste ålekistefiskeriet. Også det folkekulturelle islæt
går igen og igen i høringssvarene.

Skarven har også fået sin sag for i flere høringssvar,
og her et af de mange viser på skarvens hærgen – en skambidt ål.
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Stop hellere fangsten
af glasål gennem EU!
”Som lodsejer ved Brabrand Sø vil jeg
ytre mig. Jeg fanger ål til eget forbrug i
selve søen med ruse, hvor ålen har en
chance. Det er begrænset hvad man
fanger i forhold til indsatsen. Det er en
livsstil.
Stop i stedet for fiskeri i åer og vandløb, hvor, hvor det er en labyrint for
ål og fisk at undvige. Fangst af glasål
burde man se lidt mere på gennem EU.
Har man som lodsejer nogle rettigheder? Det må undersøges!”.
Med venlig hilsen
Ib Hedegaard Kristensen

En vemodig udvikling
Ålekistelauget Glenstrup Sø har eksisteret i mange generationer. Hvor
lang tid vides ikke med bestemthed.
De første eksisterende udskrifter som
forefindes i dag er fra 1804. Siden 1917
er der hvert år ført protokoller over ålekistens virke og fangst. Siden 1804 har
ålekistelauget hovedsageligt gået i arv
fra den ene generation til den anden i
og omkring Glenstrup Sø.
Ålekistelauget har altid bidraget
flittigt med åleyngel til søen. I 1968
udsatte Ålekistelauget eksempelvis
80.000 stk. åleyngel. I forbindelse
med den svigtende tilgang af åleyngel
besluttede vi sammen med lodsejerforeningen i 1993, at vi sammen vil
udsætte åleyngel over mindst ti år på
omkring 35.000 kr. pr. år incl. tilskud.

Afhængig af prisen blev det til ca. 1040.000 stk. åleyngel om året.
Ålekistelauget består i dag af otte
anparter og drives som enhver anden
forretning. Ålekistelauget er registreret med aflæggelse af regnskaber og
godkendt fiskeret.
Det er med stort vemod, at udviklingen er gået i den retning, og at man
har været nødsaget til at lave udkast til
en forvaltningsplan med så drastiske
beslutninger” skriver formanden for
Ålekistelauget, Ove Bisgaard, Fårup.
Samtidig giver foreningen en række
forslag til forbedringer af ålebestanden,
bl.a. gennem en lovpligtig udsætning af
ørredyngel i søer.
Ålekistelauget peger også på
skarven som et kæmpeproblem i og
omkring Glenstrup Sø. Tydelige er de
mange eksempler på ål der fanges
med alvorlige bidemærker efter skarven. Der henvises til Direktoratets egen
undersøgelse fra 2007 som viser at
skarven i yngletiden åd 141 tons eller
27 pct. af søens bestand af ål.

Parate til at
gå til domstolene
Ejeren af Klejtrup Mølle og Ålekiste, Kim
Busted, skriver bl.a. i sit høringssvar:
”Det er for mig helt uforståeligt, at
man fra Fiskeriministeriets side forventer, at man blot med en ny bekendtgørelse kan ”stjæle” ålekisteretten fra de
respektive ejere af en sådan.
Min ålekiste er tinglyst på ejendommen. Den kan føres tilbage til 1300-tal-
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let, og den kan man ikke blot fjerne ved
en ny Bekendtgørelse.
Der er i høj grad tale om ekspropriation af ejendomsretten og må i værste
fald udløse en klækkelig erstatning, hvis
omhandlede udkast bliver en realitet.
Jeg skal gøre opmærksom på, at
undertegnede og ligestillede ålekistejere er parate til at føre sagen ved
domstolene, hvis udkastet fastholdes i
sin udformning.
Fangsterne i ferskvand og i ålekisterne er gået voldsomt tilbage i de 22
år, jeg har været ejer af Klejtrup Mølle.
Det er en kendsgerning. Så jeg kunne
med rette sige, hvad betyder det så, at
ålekisten består?
For mig at se er, at det er et stykke
Dansk Kulturhistorie, der endnu er
tilbage få steder.
Kim Busted med en gang nyrøgede ål
– friske og sunde danske råvarer, hvad man
ikke ligefrem kan sige om importerede ål.
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Jeg har indenfor de seneste år ombyttet min ejendom og fået godkendt røgeri med butik og slagteri og investeret
mange penge i projektet.
Jeg har virkelig forsøgt at gøre
fiskeriet og butikken røgeriet og hele
ejendommen til min levevej. – Derfor er
omhandlede ændringer af ålekisteretten
og indskrænkningerne af ålefiskeriet
meget ubelejligt, set med mine øjne”.

Ferskvandsfiskeriet
rammes meget hårdt
Jacob Schaffalitzky De Muckadell, Brobygaard, sender sit høringssvar som
bredejer af en stor del af Arreskov Sø
og Odense Å og som bredejer af en del
af Skarridsø.
I Arrerskov Sø er der siden 1963
drevet et kommercielt erhvervsfiskeri af
lodsejerne i forening med tilhørende regulativ. Ålen har stedse været den bærende fangstfisk. Der er løbende blevet
udsat sætteål/glasål for at supplere
den naturlige bestand. Ved Arreskov
Sø findes desuden en ålekiste, der i
perioder har bidraget til ålefangsten. De
senere år har ålekisten dog ikke været i
drift, dels p.g.a. af vandstanden i søen,
dels p.g.a. vi har ment, at den svindende ålebestand i søen havde brug for al
den støtte, den kunne få.
Med de foreslåede bekendtgørelsesændringer stryges med et pennestrøg
altså århundredgamle fiskerettigheder.
Et sådant indgreb, der oven i købet
næppe har den tilsigtede virkning (og
hvis endemål kunne nås langt mere

www.df.dk, også om saltvandsfiskeri,
og jeg skal da oplyse, at også Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark har
sit høringssvar med. Det har tidligere
være offentliggjort her i Ferskvandsfiskeribladet, og det ligger også på
vores hjemmeside
www.ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforening har
også sent sit høringssvar. Det går i sin
korthed ud på, at den foreslåede plan
ikke vil hjælpe nok, hvorfor foreningen
foreslår et totalt stop for al fiskeri efter
ål i Danmark pr. 1. januar 2009.

effektivt med andre virkemidler), vil
have karakter af ekspropriation. Dette
spørgsmål forbeholder jeg mig ret til at
få prøvet ved domstolene, og jeg forbeholder mig ligeledes ret til at kræve
fuld erstatning for indskrænkningerne
i både erhvervsmæssige- og kommercialiserede lystfiskeri-interesser.
Slutteligt vil jeg mene, at den foreliggende bekendtgørelse er meget ensidig
i sin udformning, idet ferskvandsfiskeriet
rammes meget hårdt (i praksis udryddes)

Sportsfiskerne ønsker
et totalt åle-stop
Der er masser af andre høringssvar på
fiskeridirektoratets hjemmeside

Først i Danmark - Truxor DM 4700 B

Amfibiske
Multimaskine

l

Golf søer

l

Private søer

l

Put and Take søer

l

Voldgrave

Slut med store hjulspor og trykmærker. Klipning af vegetation
i søer uden ødelæggelse af de omkringliggende arealer.
Nu er det muligt at få klippet vegetationen i søer med et
minimum af belastning for søen. De omkringliggende
arealer skånes for kørsel med maskiner.

Jysk Naturpleje
Vormstrupvej 15 - 7540 Haderup - Telefon: 97 45 22 97 / 40 21 5797
www.jysk-naturpleje.dk - Mail: Jesper@jysk-naturpleje.dk

Sportsfiskerne vil have
Tangeloven prøvet i EU
To EU-direktiver blev overtrådt, da Tangeværket fik forlænget sit virke, mener
Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund er
ikke i tvivl om, at Folketinget ”overså”
flere EU-direktiver, da det sidste år i
januar forlængede Gudenåcentralens
koncession med yderligere seks år.
Tangeloven er altså reelt ugyldig, mener
sportsfiskerne.
- For det første blev det aldrig undersøgt, hvad værket betyder for de beskyttede arter og naturtyper i Randers
Fjord. Det strider mod det såkaldte
habitatsdirektiv.

Det omstridte Tangeværk
- lovgrundlaget ønskes prøvet ved EU.
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For det andet blev der aldrig foretaget
en VVM screening af værket. Det strider mod VVW direktivet, påpeger Jens
Thygesen, miljøkonsulent i Danmarks
Sportsfiskerforbund i en pressemeddelelse.
Danmarks Sportsfiskerforbund har
netop klaget til EU Kommissionen over
de manglende undersøgelser.
- Får vi medhold fra EU, vil det
danske Folketing være nødt til at kalde
Tangeloven tilbage og få foretaget de
nødvendige undersøgelser af værkets
miljømæssige betydning for Gudenåen.
Sådanne undersøgelser vil vise, på-

peger Jens Thygesen, at stort set al
faunapassage i Danmarks største å,
Gudenåen, stoppes ved Tangeværket
til voldsom skade for hele å-systemet.
Tangeværket er et vandkraftværk,
der blev bygget i 1918, og som omdanner Gudenåens strømmende vand til
elektricitet.
Da det blev etableret, stod Tangeværket for knap en fjerdedel – ca. 22
pct. – af elforbruget i Jylland.
I dag udgør produktionen blot 0,3
promille af det samlede jyske elforbrug,
hvilket svarer til forbruget i 3-4000
husstande.
Værket er i dag den eneste tilbageværende spærring i hovedløbet på
Gudenåen.

REPARATION AF DAMBRUG
Udførelse af nye kummeanlæg
Indhent uforbindende tilbud.

Holstebrovej 79, Hee, 6950 Ringkøbing
Tlf. 9733 5360 / 9732 1274 Fax: 9733 5560
info@hee-entreprise.dk www.hee-entreprise.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Stiftet 1902

Formand

Bestyrelse

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

Akvakultur

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

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

Kontorhjælp
Gitte Underbjerg
N.P.Danmarksvej 79
8732 Hovedgård. Tlf. 5124 0211
gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Kurt Petersen.....................................tlf. 2530 3832
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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Til behandling på førstkommende generalforsamling
Ændringsforslag til vedtægter
med nye tekster og paragrafering
Bestyrelsen stiller på generalforsamlingen forslag til ændring af
vedtægterne. De foreslåede ændringer indeholder både enkelte nye
forslag, men også en gennemgribende ændring i opsætningen af
vedtægterne.
Ændringerne er uanset om de er redaktionelle, sproglige eller bestemmende understreget og i kursiv. Bestemmende er endvidere markeret
i fed skrift.
De eksisterende vedtægter findes på Ferskvandsforeningens hjemmeside www.ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Vedtægter – Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
1. Foreningens navn, hjemsted og formål.
§1. Foreningens navn er »Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark.«
Foreningen har hjemsted på sekretariatets adresse.
§2. Foreningens formål er at virke til fremme af ferskvandsfiskeriet til
gavn for den enkelte.
Formålet søges fremmet ved arbejde for:
- at fiskerimulighederne bliver udviklet.
- at fiskerimulighederne ikke bliver forringet, blandt andet ved
bekæmpelse af forurening.
- at påvirke udvalg og råd sådan at fiskerilovgivningen bliver udformet
bedst mulig.
Foreningens virksomhed omfatter alt fiskeri i ferske vande, såvel
lystfiskeri, erhvervsfiskeri, akvakultur samt bredrejernes eget fiskeri.
Foreningen udgiver et medlemsblad med det formål at skabe interesse og øge forståelsen for foreningens virke.
2. Medlemskab
§3. Foreningen har to slags medlemmer: Personlige medlemmer
benævnt som A-medlemmer og medlemsforeninger benævnt som
B-medlemmer. Der kan endvidere jvf. §4 være æresmedlemmer.
Det er overladt til bestyrelsens skøn at afgøre, om en ansøger kan
optages som medlemsforening.
§4. På forslag kan der ved generalforsamlingsbeslutning udnævnes
æresmedlemmer.
Æresmedlemmer er kontingentfrie.
De har samme rettigheder som A-medlemmer.
§5. Indmeldelse i foreningen sker til foreningens sekretariat.
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til sekretariatet inden 15.
december, såfremt udmeldelsen skal anses for gyldig for det næste
regnskabsår.
Eksklusion af et medlem kan kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning, og skal vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
§6. Medlemsforeningerne repræsenteres overfor Ferskvandsfiskeriforeningen ved deres formand eller dennes stedfortræder.
3. Medlemskontingent
§7. Det årlige kontingent for A-medlemmer fastsættes af generalforsamlingen.
Grundkontingentet for B-medlemmer er for foreninger med indtil
25 medlemmer det dobbelte af kontingentet for A-medlemmer. For
hver påbegyndt 25 medlemmer derudover stiger kontingentet med et
beløb svarende til A-kontingentet, dog ikke ud over samlet 15 gange
A-kontingentet.
Kontingentet tilpasses efter det antal medlemmer foreningen ved
afgiven erklæring repræsenterer.
§8. Kontingentet opkræves pr. giroindbetalingskort eller lignende
uden udgift for foreningen, og skal være indbetalt inden hvert års 1.
marts.
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Er kontingentet ikke indgået inden denne dato, kan forretningsudvalget uden yderligere varsel slette vedkommende som medlem. Et
således slettet medlem kan kun på ny optages efter at have betalt sin
gæld til foreningen.
4. Generalforsamlingen
§9. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Meddelelse om indkaldelse af en generalforsamling skal indeholde en
fuldstændig dagsorden.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og afgør selv sin
lovlighed.
Generalforsamlingen fastsætter selv sin forretningsorden.
Generalforsamlingen træffer sine afgørelser med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag.
Ved afstemning og valg tilkommer hvert A-medlem én stemme og
hver repræsentant for et B-medlem lige så mange stemmer, som
det antal gange det pågældende medlems kontingent svarer til
A-medlemskontingentet, dvs. minimum 2 stemmer og maksimum 15
stemmer. A og B-medlemmer er pligtige til at medbringe kvittering for
indbetalt kontingent til dokumentation for antal stemmer.
Medlemmer i restance til foreningen har ikke stemmeret.
Medlemmer kan afgive stemme for et andet medlem med behørig
skriftlig fuldmagt, men ingen kan stemme for mere end ét medlem.
Fuldmagter skal være skriftlige og afgivet til formanden inden generalforsamlingens påbegyndelse.
Medlemsforeningerne har ret til at deltage på foreningens generalforsamling med så mange personer, som de selv ønsker, men har kun
stemmeret ved deres repræsentant.
5. Ordinær generalforsamling
§10. Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år i
marts eller april måned.
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling sker i medlemsbladet
eller skriftligt på anden måde til hvert af medlemmerne med mindst
14 dages varsel.
Dagsorden:
Valg af dirigent
Godkendelse af forretningsorden og valg af stemmetællere
Beretning
Regnskab
Behandling af indkomne forslag
Fremlæggelse af budget for indeværende regnskabsår
Fastsættelse af dagpenge samt fastsættelse af eventuel aflønning af
formand, næstformand og kasserer
Fastsættelse af kontingent
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af 4 bestyrelsessuppleanter
Valg af 2 revisorer
Eventuelt
Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på
generalforsamlingen være formanden i hænde senest 3 uger før
afholdelsen af generalforsamlingen.
Indkomne forslag offentliggøres 14 dage før generalforsamlingen
på foreningens hjemmeside.
6. Ekstraordinær generalforsamling
§11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens
skøn, med mindst 3ugers varsel. Eller efter begæring underskrevet
af medlemmer repræsenterende kontingent svarende til mindst 50
gange A-medlemmers kontingent.
Begæringen skal indeholde de punkter, som ønskes behandlet på
generalforsamlingen. Begæringen tilstilles bestyrelsens formand ved

anbefalet brev, og generalforsamlingen skal varsles med mindst 14
dages varsel i førstkommende medlemsblad efter begæringen er
modtaget og skal være afholdt senest 3 uger efter udsendelse af
medlemsbladet.
7. Bestyrelsen
§12. Foreningen ledes af en bestyrelse på 12 medlemmer fordelt
med: 5 lystfiskere, 4 dambrugere, 1 erhvervsfisker og 2 repræsentanter for lodsejer- eller regulativforeninger.
§13. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 2 år, således at
halvdelen af bestyrelsen afgår hvert år efter tur.
Opstilling af kandidat til bestyrelsesmedlem foretages af eget
forretningsområde.
Generalforsamlingen vælger hvert år desuden 1 suppleant fra
hvert af følgende forretningsområder: dambrug, lystfiskeri,
erhvervsfiskeri, lodsejere. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen
for medlemmer fra eget forretningsområde og fungerer i stedet
for det bestyrelsesmedlem, som de erstatter og i dettes resterende
valgperiode.
Bestyrelsen træder sammen senest 14 dage efter generalforsamlingen og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og
forretningsudvalg.
§14. Bestyrelsen afholder 4 ordinære møder om året. Hvis mindst 4
medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske herom, indkaldes bestyrelsen. Indkaldelse til bestyrelsesmøde foretages af formanden.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
På bestyrelsesmøder træffes beslutning ved almindelig stemmeflertal
blandt de tilstedeværende medlemmer, således at hvert medlem af
bestyrelsen har én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens
stemme afgørende.
Bestyrelsen er ikke beslutningsdygtig medmindre mindst halvdelen
af dens medlemmer, deriblandt formanden eller næstformanden er
til stede.
§15. Bestyrelsen konstituerer et forretningsudvalg bestående af en
repræsentant fra hvert af følgende forretningsområder: dambrug,
lystfiskeri, erhvervsfiskeri, lodsejere samt formand.
Ved formandens forfald indtræder næstformanden som formand frem
til ny generalforsamling.
Forretningsudvalget kan selv behandle forekommende sager, men
kan også forelægge dem for den samlede bestyrelse. Vigtige sager
skal altid forelægges for bestyrelsen.
Der optages referat af forretningsudvalgets møder, som udsendes
til bestyrelsen.
§16. Bestyrelsen bemyndiges til at ansætte og aflønne forretningsfører og afholde udgifter til revision.
§17. Kassereren anbringer foreningens eventuelle midler ud over den
nødvendige kassebeholdning i et pengeinstitut til forrentning eller i
værdipapirer.
Kassereren forvalter de i foreningens varetægt betroede fonds og
legater.
Større udgifter må kun afholdes efter bestyrelsens anvisning.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Årsregnskabet skal
afsluttes inden 1. marts. Årsregnskabet forelægges for foreningens
bestyrelse og revideres af foreningens revisorer.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.
§18. Bestyrelsesmedlemmer har ret til godtgørelse for udgifter til
befordring, ved rejser til bestyrelsesmøder, generalforsamlinger og
andre rejser i foreningens tjeneste.
Bestyrelsen har desuden ret til dagpenge ved rejser i foreningens
tjeneste. Dagpengenes størrelse fastsættes ved hver generalforsamling for det følgende år.
Generalforsamlingen kan beslutte at aflønne formand, næstformand
og kasserer.
§19. Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer.
8. Medlemsbladet

§20. Foreningen udgiver et medlemsblad under navnet »Ferskvandsfiskeribladet«.
Hvert A-medlem har ret til inden for landets grænser at få tilsendt et
eksemplar af medlemsbladet og hvert B-medlem så mange eksemplarer, som dets kontingent berettiger til.
Ønsker et medlem at modtage et større antal blade, end hans kontingent berettiger ham til kan det ske mod betaling, som fastsættes
af bestyrelsen.
Der kan tegnes abonnement på bladet til en pris fastsat af bestyrelsen.
9. Vedtægtsændringer
§21. Ændring af vedtægterne kan kun ske, med 2/3 af de afgivne
stemmer herfor. Vedtægtsændringer skal fremgå af den udsendte
dagsorden til generalforsamlingen og være vedlagt denne.
10. Opløsning af foreningen
§22. Opløsning af foreningen eller sammenslutning med anden
forening kan kun ske, hvis det vedtages med 2/3 flertal herfor på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger.
Hvis forslag om opløsning vedtages på en generalforsamling. Indkalder bestyrelsen snarest til ekstraordinær generalforsamling alene
med dette punkt på dagsordenen.
Ved foreningens opløsning skal foreningens eventuelle formue
anvendes til formål for ferskvandsfiskeriets fremme og oplysning for
samme.
Således vedtaget XXXX den XX. XXXXXX 2009
Ændringsforslag til vedtægter med nye tekster og paragrafering
Bestyrelsen stiller på generalforsamlingen forslag til ændring af
vedtægterne. De foreslåede ændringer indeholder både enkelte nye
forslag, men også en gennemgribende ændring i opsætningen af
vedtægterne.
Ændringerne er uanset om de er redaktionelle, sproglige eller
bestemmende understreget og i kursiv. Bestemmende er endvidere
markeret i fed skrift.
Forslaget til nye vedtægter kan i sin helhed ses på Ferskvandsfiskeriforeningens hjemmeside.
Endvidere findes de eksisterende vedtægter på Ferskvandsforeningens hjemmeside www.ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Nedenstående er alene de bestemmende ændringer.
4. Generalforsamlingen
§9. A-medlemmer kan afgive stemme for til og med 5 medlemmer. B-medlemmer kan ikke stemme for mere end ét andet
medlem.
5. Ordinær generalforsamling
§10.
Valg af 4 bestyrelsessuppleanter
Indkomne forslag offentliggøres 14 dage før generalforsamlingen
på foreningens hjemmeside.
6. Ekstraordinær generalforsamling
§11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens
skøn, med mindst 3 ugers varsel.
7. Bestyrelsen
§13. Opstilling af kandidat til bestyrelsesmedlem foretages af
eget forretningsområde.
Generalforsamlingen vælger hvert år desuden 1 suppleant fra
hvert af følgende forretningsområder: dambrug, lystfiskeri,
erhvervsfiskeri, lodsejere. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen
for medlemmer fra eget forretningsområde og fungerer i stedet
for det bestyrelsesmedlem, som de erstatter og i dettes resterende
valgperiode.
9. Vedtægtsændringer
§21. Vedtægtsændringer skal fremgå af den udsendte dagsorden
til generalforsamlingen og være vedlagt denne.
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Ferskvandsfiskeribladet
N.P. Danmarksvej 79
8732 Hovedgård

Alt til dambrug
hav- og ålebrug

klækkeudstyr
transport og sortergrej
iltfordelere
foderautomater
fugleværn
aluplader
baljer
spande
handsker

arbejdstøj
sko
støvler
net
vod
ketcher
sugekurve
beluftere
waders

Alt i plastrør og slanger
og tilhørende fittings
Vi er med til at sikre bredden

MIDTJYSK AQUA ApS
Vestermarken 3 • 8765 Klovborg • Tlf. 70 23 12 18 • Fax. 76 59 50 20

Se netbutikken på: www.midtjysk-aqua.dk
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