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Urimelig forskelsbehandling
På generalforsamlingen i Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
kritiserede formanden,
Niels Barslund, i stærke vendinger genopretningsplanen for den
europæiske ål.

De høringsberettigede foreningers svar til
Fiskeridirektoratet bærer selvfølgelig præg
af, at foreningerne ønsker så lille en begrænsning i deres medlemmers ålefiskeri som vel
muligt. Undtagen Danmarks Sportsfiskerforbund, som direkte er gået efter at fjerne lodsejerne ved ferskvands lovlige fiskeredskaber
for at koncentrerer sig om, hvordan man får
genoprettet den europæiske ålebestand.

Formanden sagde bl.a.:
Ifølge EU-Kommissionen kan et land godt
erklærer hele dets åleopvæktsområde for
ferskvand. Danmark vælger tilsyneladende
at kalde de marine områder for saltvand på
trods af, at ca. 85 pct. af ålens opvæktsområde i Danmark er i de marine områder, Limfjorden, Isefjorden, Ringkøbing Fjord m.fl.

Dambrugernes mulighed for at fortsætte
deres erhverv i form af modeldambrug foregår i et roligt tempo. Modeldambrug adskiller sig fra de traditionelle ferskvandsdambrug ved en betydelig større fodertilladelse
og meget lidt vand fra vandløb. Ellers ser det
desværre ud til, at der ikke er ens muligheder
for dambrugserhvervet i alle kommuner.

Vi har i Ferskvandsfiskeriforeningen som
høringsberettigede selvfølgelig svaret, at vi
syntes, det er meget klart uretfærdigt, at de 15
pct. opvækstområde ( ferskvand) skal betale
næsten hele Danmarks bidrag til genopretning af den europæiske ålebestand.

Der er i øjeblikket mange ankesager omkring vandindvindingstilladelser, og flere af
dem har ligget i tre år. Der er også problemer
med reglerne for medicin og hjælpestoffer.
Her er der 150 sager. – Det er urimeligt, at
der ikke sker noget i disse sager!
Niels Barslund
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Bestyrelsesmøde gik »i fisk«

Konstitueringen i den nye
bestyrelse brød sammen
Ferskvandsfiskeriforeningen har derfor netop afviklet en ekstraordinær generalforsamling
Af: Henning Nielsen

Når disse linjer læses, har Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark afviklet en
ekstraordinær generalforsamling, og der
er formentlig valgt en bestyrelse, som kan
drive foreningen videre.
Efter sidste generalforsamling ( se siderne
3-6) skulle der nogle dage senere holdes
konstituerende bestyrelsesmøde, men dette møde endte i kaos og resulterede i, at bestyrelsen nedlagde sit mandat og indkaldte til ekstraordinær generalforsamling den
3. juni i Silkeborg.
Dette er så netop sket, mens dette blad har
været under produktion eller forsendelse, så
vi kan først i næste udgave af Ferskvandsfiskeribladet fortælle om den ekstraordinære
generalforsamling.
Baggrunden for det drastiske bestyrelsesmøde skal nok søges i den debat, der allerede var fremme på årets generalforsamling,
hvor formanden Niels Barslund og bestyrelsesmedlem Villy J. Larsen havde nogle verbale sammenstød.
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Næstformand Max Thomsen overtog ledelsen af
mødet, der så besluttede at holde en ekstraordinær generalforsamling

Det var så kommet så vidt, at der forud
for bestyrelsesmødet havde været kræfter i
gang for at få ”væltet” formanden, hvilket
fra flere sider blev stærkt kritiseret. Bestyrelsesmødet endte i øvrigt med, at både Niels
Barslund og Villy J. Larsen forlod det konstituerende bestyrelsesmøde, som derefter blev
gennemført under ledelse af næstformanden
Max Thomsen.
Mødet mundede ud i en beslutning om
at afholde en ekstraordinær generalforsamling. Muligvis kan du læse resultatet
af den ekstraordinære generalforsamling
på hjemmesiden www. ferskvandsfiskeriforeningen.dk, men ellers i næste udgave af
FERSKVANDSFISKERIBLADET.

Det ser sort ud for ålefiskeriet

Det ser sort ud for ålefiskeri i
ferskvand
Fiskeridirektoratets gæst på ferskvandsfiskernes generalforsamling spredte ikke
optimisme
Tekst: Henning Nielsen
Foto: Viola Mathiasen

Formanden for det såkaldte § 7-udvalg,
Birgit Bolgann, Fiskeridirektoratet, var
indbudt til at overvære generalforsamlingen i Ferskvandsfiskeriforeningen for
Danmark den 26. april på Dansk Vildlaks
Center ved Randers – måske med et lille
håb om, at der kunne komme lidt optimistiske bemærkninger om den forestående
plan for bevarelse af den europæiske ål,
men det blev nok mere til de barske kendsgerningers realitet om, at fremtiden tegner
meget sort for fiskeri efter ål i netop ferske
vande.
Birgit Bolgann kunne fortælle, at der sikkert ville komme et færdigt udkast til

EU-Kommissionen på det kommende §
7-udvalgs møde i juni (måske er mødet i
7-udvalget afviklet, når dette blad udkommer) I givet fald vil du så også allerede
kende indholdet af det danske svar til EUKommissionen.
Vi vil dog alligevel her referere lidt af de
bemærkninger, der faldt på generalforsamlingen i Ferskvandsfiskerforeningen, hvor det
for det meste var formanden, Niels Barslund,
der stillede nærgående spørgsmål til § 7-udvalgets formand – og dermed Fødevareministeriets repræsentant, Birgit Bolgann.
Niels Barslund ville først gerne vide, hvor
langt man var komme med den nye åleplan,
og hertil kunne Birgit Bolgann så oplyse, at
der ellers var planlagt møde i § 7-udvalget i
maj, men af hensyn til at flere medlemmer

Selvom der var stor uenighed mellem Ferskvandsfiskeriforeeningens formand Niels Barslund
og §7-udvalgets formand Birgit Bolgann fra Fiskeridirektoratet, var der alligevel let til et smil
til fotografen.
Ferskvandsfiskeribladet • juni/juli • 2008 • 2008
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Det ser sort ud for ålefiskeriet

Det kunne der ikke svares på lige nu, men
ikke kunne deltage, var mødet udskudt til engang i juni, og her regnede hun helt bestemt vi ved, der kommer restriktioner i ferskvand
med at kunne forelægge udkastet til den en- med hensyn til ruser og ålekister, sidstnævnte
delige åleplan, der skal kunne træde i kraft er jo i dag at betragte som en direkte spærpr. l januar 2009. Inden planen sendes til Bru- ring.
Der udspandt sig også en debat om, hvorxelles, bliver der dog mulighed for kommentarer fra organisationerne. Det korte og lange vidt indskrænkninger i anvendelse af ålekier dog, at der lægges op til begrænsninger på ster, som ofte var meget gamle privilegerede
50 % af ålefiskeriet i saltvand og en delvis to- tilladelse, kunne betragtes som ekspropriatal udfasning af ålefiskeriet i ferskvand. Der tioner.
- Hvis åleplanen kommer til at indeholde
er netop også kommet høringssvar fra DTU
( tidligere DFU), og det ligger helt klart, at en fredning af ålen i ferskvand, vil der ikke
det vil komme til at betyde begrænsninger være tale om ekspropriation, mente Peter
for alle. – Vi er også forberedt på, at der fra Geertz-Hansen fra DTU Aqua i Silkeborg.
Nu er der så kun tilbage at afvente det
alle sider kommer stærke reaktioner på planen, sagde Birgit Bolgann. Hun kunne til- endelige udkast til EU, og så se om man
lige oplyse, at Ferskvandsforeningens forslag herfra er tilfreds med den danske handom at se hele ”lille Danmark” som ét fersk- lingsplan.
Seneste nyt som redaktionen netop har
vandsområde, ikke havde været i tankerne
fået oplyst er, at § 7-udvalget på sit møde
hos dem, der udarbejdet udkastet.
Niels Barslund fandt det
meget uretfærdigt, at ferskvandsfiskeriet i den grad
skulle rammes, da ålens opvækstområder for 85 pct.s
vedkommende er salte vande. Niels mente, at Fiskeridirektoratet frygtede for voldsomme protester fra 30.000
fritidsfisker, hvis hele Danmark blev betragtet som
ferskvandsområde.
Hertil bemærkede Birgit
Bolgann, at det ikke er et
spørgsmål om uretfærdighed
mod den ene eller anden interessegruppe. For os er det
simpelthen et spørgsmål om,
hvordan vi får ålen tilbage,
og der er slet ikke tilslutning
til at gøre hele Danmark til
ét ferskvandsområde, fastslog Birgit Bolgann.
Niels Barslund spurgte
også om, over hvor lang tid
en udfasning skulle strække Leif Olesen er erhvervsfisker i Moss Sø, og for ham kan en udfassig.
ning af ålefiskeriet få store konsekvenser
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i juni har fået forelagt et udkast til ny
åleplan, der meget falder i tråd med det
ovenfor refererede fra Ferskvandsfiskeriforeningens generalforsamling.

Dambrugerne behandles ikke
ens i kommunerne

®

MacroVital

I sin beretning var Niels Barslund inde på
de aktuelle emner, foreningen havde beskæftiget sig med i årets løb, bl.a. naturgenopretning og vandløbsrestaureringskursus.( se
også formandens leder side 1) Familiedagen
i udvalgte fiskesøer blev afviklet i efterårsferien, og det var nok ikke nogen god dag. I
år vil man vende tilbage til første week-end
i sommerferien eller i forbindelse med ”Fiskens dag”.
I 2007 blev der igen fanget pænt med laks
og ørrered i de fleste danske vandløb. Der er
nu tre halvstore vandløb, hvor den naturlige
produktion af smolt er så stor, at udsætning
af havørredyngel er stoppet, og flere vandløb
følger efter. Gudenå, Skjern Å og Store Å er
dog langt fra selvproducerende.

Omtalt blev også kampagnen ”Slip Gudenåen fri”, men politikerne på Christiansborg
havde som sædvanlig udskudt beslutningen.
Dambrugernes muligheder for at fortsætte
deres erhverv i form af modeldambrug foregår i et roligt tempo. Desværre ser det ud til,
at der ikke er ens muligheder for dambrugerne i alle kommuner. Love og bekendtgørelse kan som sædvanlig fortolkes, og der er
i øjeblikket mange ankesager omkring vandindvindingstilladelser, og flere af dem har nu
ligget i tre år.
Der er også problemer med reglerne for
medicin og hjælpestoffer. Her ligger der 150
ikke færdigbehandlede sager. Det er helt urimeligt, at der ikke sker noget i disse sager,
sagde formanden.
Omtalt blev også åleplanen( omtalt ovenfor), og sluttelig rettede formanden en tak
til bestyrelsen, samarbejdspartnere, Kontorhjælpen og alle øvrige foreningen havde haft
forbindelser til.

MacroVital®

- godt for både økologi og økonomi
Videnskabelige forsøg sætter tal på
erfaringerne fra praksis.
• Stærkt forbedret overlevelse ved smitte
• Bedre produktionsresultat
• Mere rationel drift
• Øget indtjening
MacroVital® kræver ingen tilbageholdelsestid.
For maksimal, forebyggende effekt anbefales
brug 1 uge hver måned.
VETREPHARM A/S
Postboks 16 . Øgelundvej 7 . 7330 Brande
Tlf. 7534 5344 . Fax 7534 5211 . e-mail: vp@vetrepharm.dk
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Skal bestyrelsen have mødepligt?

Skal der være mødepligt
til bestyrelsesmøderne?
En stor del af generalforsamlingen i Ferskvandsforeningen kom i år til at handle om
bestyrelsens virke og om vedtægtsændringen hen mod større retfærdighed med hensyn til brug af suppleanter.
Det var medlem af bestyrelsen, Villy J.
Larsen, der til generalforsamlingen havde
stillet to forslag vedrørende de to emner,
men selvom ingen af forslagene blev vedtaget, ville bestyrelsen dog tage punkterne
op, så der kunne foreligge forslag til vedtagelse på næste års generalforsamling.
Det ene forslag fra Villy J. Larsen var fremsendt på grundlag af eksempler på for ringe
interesse i at deltage i bestyrelsens møder.
Villy foreslog derfor, at hvis et medlem uden
afbud to gang i træk udeblev fra et bestyrelsesmøde, skulle bestyrelsen kunne indkalde

Villy J. Larsen og Jürgen Vogt fra dambrugerne
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en på generalforsamlingen valgt suppleant.
Det andet forslag omhandlede et medlems
afgivelse af stemme ved et andet medlem
med behørig skriftlig fuldmagt, dog kun med
indtil fem medlemmers fuldmagt.
Der var for så vidt tilslutning til opstramningen, men problemet var så, at det jo ikke
var sikkert, at der var en suppleant indenfor
den gruppe, hvor et bestyrelsesmedlem svigtede, og derfor blev resultatet også, at bestyrelsen til næste generalforsamling fremkommer med et forslag, der om ikke kræver
mødepligt, så dog strammer op for betydningen af at være valgt til en bestyrelsespost i
Ferskvandsfiskeriforeningen.
Formanden, Niels Barslund, sagde, at det
kunne være ”træls”, hvis der kun mødte 6-7
medlemmer til et bestyrelsesmøde, men på

Skal bestyrelsen have mødepligt?

den anden side står medlemmer jo ikke ligefrem i kø for at komme med i en bestyrelse.
Derfor skal vi heller ikke gøre det for svært at
deltage i en bestyrelses arbejde, mente Niels
Barslund.

Underskud på
14.387 kroner
I kassererens fravær var det Niels Barslund, der forelagde regnskabet. Der havde
været indtægter på 233.848 kr., og udgifterne havde været 196.121 kr., hvortil kom et
underskud på 67.139 kr. på Ferskvandsfiskeribladet, således at det samlede årsresultat
viste et underskud på 14.387 kr. mod budgetteret et overskud på 3.500 kr.
Indeværende års regnskab er budgetteret
med et overskud på 1000 kr.
Foreningen har aktiver for i alt 332.401 kr.,
hvoraf egenkapitalen udgør 312.372 kr.. som
så også er den samlede nettoformue.

Til bestyrelsen var der flere nyvalg, fordi
nogle af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke ønskede genvalg. Således ønskede
Peter Holm fra dambrugerne ikke genvalg,
og i hans sted valgtes
Jürgen Vogt, mens Ole Valgaard Holang
genvalgtes. Hos lystfiskerne ønskede Jesper
Høgsted Olsen ikke genvalg og ny hos lystfiskerne blev Henrik Rosendahl, mens Max
Thomsen og Hilmar Jensen genvalgtes.
Hos lodsejerne ønskede Torben Petersen
ikke genvalg og ny her blev Palle Ørsted
Jensen.
Som suppleanter nyvalgtes Peter Holm og
Per Brøndum for henholdsvis dambrugere og
lystfiskere.
Som revisorer valgtes Claus Rasmussen og
Jens Salling Jensen.

Spar på driften…
Rådved Maskinfabrik
Rådvedvej 95
8700 Horsens
Tlf: 75 68 99 66
Fax: 75 68 99 65

Levering af ROBUSCHI kvalitets kapselblæsere i alle størrelser til
beluftning og recirkulering
¾Langsomtløbende og støjsvage
¾Lang levetid
¾Små vedligeholdelsesomkostninger
¾Olieskift kun 1 gang pr. år
Levering af dieseldrevne nødpumpeanlæg med automatisk opstart
¾Undgå driftstab ved strømsvigt og andet pumpesvigt
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Aborrer som ny nicheproduktion

Aborrer kan blive den
nye niche-produktion
På Danmarks Center for Vildlaks i Randers har man allerede en god eksport af
aborre-yngel til Sydeuropa og Irland
Tekst: Henning Nielsen
Foto; Viola Mathiasen

Det er jo ikke meningen, at der fortsat skal
udsættes yngel af laks og ørreder i danske
vandløb. Målsætningen er at de vilde bestande skal være selv-reproducerende, så
det bliver helt overflødigt at udsætte yngel.
Der vil dog fortsat være et udsætningsbehov, men på Dansk Center for Vildlaks i
Randers har man set ”skriften på væggen”
er begyndt at arbejde med nye opgaver,
f.eks. er man kommet et godt stykke med
aborrer som en ny nicheproduktion.
Det fortalte administrerende direktør i vildlakscentret, Gert Holdensgaard, en meget
interesserede gruppe af medlemmer fra
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark,

da der forud for foreningens generalforsamling i april var arrangeret en rundvisning på
centeret.
Danmarks Center for Vildlaks blev oprettet
i Randers i 1987, først og fremmest som et
produktionsskole projekt under kommunen.
Senere er der kommet en helt ny afdeling til
i Skjern, og der er også etableret en samarbejdspartner i Nordtyskland, og Danmarks
Center for Vildlaks er nu en erhvervsdrivende fond, der har til formål at arbejde for
bevarelse og ophjælpning af hjemmehørende
stammer af laksefisk.
Det betyder så bl.a., at de vildfisk, der produceres udsætningsfisk på, skal være af
Gudenå-stammen på centret i Randers, mens
det er særlige vestjyske laksestammer der
produceres i centret ved Skjern, skal være af

I mange europæiske lande er aborren en eftertragtet spisefisk.
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de oprindelige gamle vestjyske stammer.
El-fiskede laks stryges i efterårsmånederne,
og i april maj kan nye fisk så udsættes – de
fleste som smolt, men der er også næsten færdige 1-års fisk til udsætning.
På Danmarks Center for Vildlaks produceres
der ca. l00.000 stk. smolt til Gudenå-systemet, men produktionen som sådan er større,
og den resterende del af lakseyngelen går så
til eksport.
Gert Holdensgaard oplyste også, at begge
centre i Randers og Skjern er 100 pct. recirkulerende med hensyn til vandindvinding og
forbrug. Deltagerne fik også lejlighed til at se
udsætningsfiskene klar i de store bassiner, og
så snart fiskene begynder at gå mod strømmen, er de klar til udsætning – netop lige
hvad de var i slutningen af april.
Det blev oplyst, at det koster ca. 5 millioner
kroner af drive DCV, og ca. 2 millioner kroner skaffes gennem eksport af fiskeyngel.
Dansk Center for Vildlaks arbejder også med
naturgenopretning og vandløbsrestaureringer. Der er nemlig lang vej endnu før tidligere tiders grove indgreb mod naturens egne
vandløb er genoprettet. Værst har det været
med de mange udretninger af vandløb, så disse vandløb nu kan genslynges i deres naturlige ådale, men også spærringer af forskellig
art skal fjernes, så vandløbenes frie passage
kan genoprettes.
Gert Holdensgaard kunne fortælle, at de vestjyske laks nu udelukkende er baseret på den
vilde stamme, og at der her ikke længere er
behov for udsætninger, idet vildlaksen her er
selv-reproducerende, og i de seneste år har
der været mange flotte resultater at henvise
til i de vestjyske å-løb.
Der er også lavet undersøgelser af, hvor mange af de udsatte laks, der kommer tilbage for
at gyde i deres udsætningsløb, og det viser
sig, at det faktisk kun er ganske få. I Gudenåsystemet vandrer kun 2 pct. tilbage, mens man
i de vestjyske å-løb regner med 4-5 pct. Det
blev i øvrigt også oplyst, at de store moderfisk
efter aftjent indsats på vildlakscentrene -3-4
år, bliver solgt til udsætning i put and take-

Gert Holdensgaard: - Det er lidt ”bøvlet” at producere aborrer!

søer, hvor laks af denne størrelse forståeligt
er meget eftertragtede.

Stor interesse for
aborrer – bare
ikke i Danmark
For at være på forkant med udviklingen er
man på Danmarks Center for Vildlaks i Randers i fuld gang med at arbejde frem mod nye
nicheproduktioner i takt med, at behovet for
udsætning af laks er for nedadgående, netop
fordi laksen er langt fremme med selvreproduktion.
Gert Holdensgaard fortalte, at aborren er en
spændende fisk med henblik på opdræt, og
derfor er man gået ind i en sådan produktion
i Randers.
- Der er meget stor interesse for at aftage
aborre-yngel til videreopdræt i mange sydeuropæiske lande, men også Tyskland og
Irland har meldt sig som stor importør af
aborrer. I Danmark er der endnu ingen interesse for at opdrætte aborrer til spisefisk, men
Ferskvandsfiskeribladet • juni/juli • 2008
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Der blev med stor interesse kikket i vildlakscentrets store bassiner.
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med hensyn til yngel har vi gode muligheder for at skabe en nicheproduktion, oplyste Gert Holdensgaard.
Der er lidt mere ”bøvl” med at producere
aborrer. For det første skal vi ”snyde” fiskene for en halv årstid, så de faktisk springer
vinteren over, og dertil kommer, at vi ikke
kan undgå at benytte levende foder til de
små aborrer, hvilket gør det hele mere kompliceret. Netop for at springe vinterhalvåret
over, skal aborreyngel opbevares i isolerede
tanke, men forsøgene har vist gode resultater, og vi kan opnå en pris af 7-8 euro pr.
kg. aborreyngel med fisk på ca.2 gr. pr.stk.
Det svarer til ca. 1,5 kr. pr.fisk.
Der er også gjort forsøg med sandart, men
det har vist sig, at der blandt sandarter er
udpræget kanibalisme, og derfor er der
også større svind, når man skal oprette
sandart-yngel, kunne Gert Holdensgaard
slå fast overfor eventuelle potentielle sandartopdrættere

Susåens bredejere fik »en lang næse«

Bredejerne fik ingen
kanoudlejning licens
Susålandets Natur-og Oplevelsescenter blev helt forbigået ved kanoudlejningen i
Næstved Kommune
Tekst: Henning Nielsen

En gruppe af bredejere langs Susåen har
- som det fremgik af artikel i sidste udgave af Ferskvandsfiskeribladet – i kampen
for at komme høj musik, drukgilder og natursvineri til livs i forbindelse med kanoturismen - dannet et bredejerlav Susålandets
Natur- og Oplevelsescenter. Man håbede
ved oprettelsen af centret at kunne få del
i de 150 tilladelser til kanoudlejning, som
Næstved kommunes Natur-og Vandkontor fordeler.
Men det blev ikke til én eneste udlejningstilladelse.
Kommunen gav til gengæld Susålandets
Natur-og Oplevelsescenter ”en lang næse”
med den begrundelse, at kommunen ikke
kan udpege en enkelt ejer af selskabet, og

det er nødvendigt ifølge reglerne for at få
del i udlejningstilladelserne, fastslår Næstved Kommune.
Bredejerne ved Tystrup-Bavelse Søerne og
langs Susåen frem mod Næstved havde oprettet deres Oplevelsescenter for at kunne få
indflydelse på udlejningen og dermed sortere
de mindst respektfulde kanoturister fra, men
nu er tilladelserne fordelt for de kommende
tre år til fire udlejningsselskaber – og så har
Næstved Kommune som noget nyt selv sat
sig på syv tilladelser, uden dog at repræsentere en enkelt ejer, som man ellers forlanger
af det nye center.
Susålandets Natur-og Oplevelsescenter har
ikke umiddelbart tænkt sig at klage over afgørelsen. I stedet vil man bruge kræfterne på
at ”finde sine ben”, så man er bedre rustet til
der igen om tre år skal fordeles kanoudlejnings licenser.

Alt til dambrug, hav- og ålebrug
6I ER I FULD GANG MED AT FYLDE BUTIKKEN MED AL TNKELIG GREJ
3AMTIDIG LAGERFRER VI STADIG ALT I PLASTRR OG SLANGER OG TILHRENDE lTTINGS

Søges: Brugt udstyr til eksport
Vi er med til at sikre bredden

MIDTJYSK AQUA ApS
6ESTERMARKEN  s  +LOVBORG s 4LF     s &AX    

Se netbutikken på: www.midtjysk-aqua.dk
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Lystfiskerne svigtede
i kampen for Gudenåen
Lystfiskerne har åbenbart nok i deres eget lille fiskevand, sagde formanden på
Gudenå-sammenslutningens generalforsamling

I Max Thomsen: - Lystfiskerne svigtede kampagnen for at slippe Gudenåen fri.

På generalforsamlingen i Gudenåsammenslutningen rettede formanden, Max
Thomsen, et stærkt angreb på de organiserede sportsfiskere, som i stor udstrækning
havde svigtet i kampen for at få Gudenåen
gjort fri. Den omfattende kampagne, der
bl.a. gik ud på at samle underskrifter mod
Tangeværkets fortsatte ret til at spærre
Gudenåen og bruge vandet til strømproduktion.
- Gudenåsammenslutningen startede sammen med Sportsfiskerforbundet og Dansk
Laksefond , støttet af Ferskvandsfiskeriforeningen og Fritidsfiskerne, en kampagne under navnet ”Slip Gudenåen Fri” med underskriftindsamling over nettet og med frivillige
underskriftindsamlere.
Der blev gjort et stort stykke arbejde af
de mennesker der stillede op ved storcentre
og mange andre steder for at få folk til at
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skrive under på ” Slip Gudenåen Fri”, sagde
formanden i sin beretning.
Vi uddelte klistermærker plakater og andre ting med vores slogan på. Mange af os
skrev læserbreve og vi kontaktede nogle af
de politikere som skulle være med til at tage
beslutningen om Tangeværkets ret til forsat at
spærre Gudenåen og bruge vandet til strømproduktion, så vi fik i høj grad vores mening
ud i dagspressen både i t.v. og radio, oplyste
Max Thomsen, og fortsatte:
- Så alt var jo godt - troede vi! Men vore
lystfiskervenner her i landet har åbenbart nok
i deres eget lille fiskevand, selv med Sportsfiskerforbundets 30.000 medlemmer lykkedes
det kun at få knap 10.000 underskrifter, mange af dem var slet ikke fra lystfiskere.
Her en opfordring til alle lystfiskere: Stå
sammen, det er måske jeres fiskevand, det
går ud over næste gang!
Det er selvfølgelig en skuffelse for os i
Gudenåsammenslutningen at vi ikke kunne
samle flere underskrifter, men en lille trøst
var, at sø-foreningen ikke fik mere end ca.
3500 underskrifter for deres forslag om at
gøre ingenting, sagde Max Thomsen.
Men 10.000 er jo trods alt lige så mange
mennesker som der bor i Hobro, og så har
debatten om spærringen i hvert fald skabt opmærksomhed i medierne.
Der blev udskrevet folketingsvalg lige midt
i behandlingen af Tangeloven, så den blev
udsat til efter valget.
Sportsfiskerforbundet blev nød til i hast at
aflevere de indkomne underskrifter til Folketingets miljøudvalg, da vores foretræde for
miljøministeren blev aflyst.
De er dog senere blevet afleveret til den
nye miljøminister.

Lystfiskerne svigtede Gudenåen

Men folketingsvalget ændrede ikke på de
aktuelle holdninger hos en del af de politikere der skulle tage beslutningen om Tangeloven.
Oplægget til den nye Tangelov var blot en
gentagelse af tidlige tiders fejltagelser, som
vi i vores høringssvar protesterede kraftig
imod.
Særlig seks års forlængelse uden nogen
form for betingelser, syntes vi ikke passede
med den beslutning som skulle tages efter 3
år, når vandplanen for Gudenåen er færdig.
Vi mente at 3 års forlængelse måtte være
nok, og herefter kunne værket køre så længe,
at det ikke forhindrede udførelsen af naturgenopretningen af Gudenåen og hermed fjernelsen af spærringen.
Vi ville også have fjernet den del af den
gamle lov, der giver Tangeværket lov til lave
en ny spærring ved Kongensbro. Vi mener
at den ingen berettigelse har i dag, for hvem
kunne dog her i 2008 finde på at spærre Gudenåen en gang mere? men nej, det kunne
man heller ikke finde ud af at fjerne fra lovteksten.
Torben Hansen kæmpede i Folketinget for
at få disse vigtige ændringsforslag indføjet i
den nye lov så retten til fortsat at spærre Gudenåen og bruge dens vand til el-produktion,
kan bringes til ophør.
Desværre var der ikke flertal for disse æn-

dringsforslag i Folketinget. Man kan undre
sig over, at politikerne ikke snart strammer
sig an og arbejder på at forbedre miljøet og
opfylde vandrammedirektivet, i stedet for at
lytte til et par lokale meget enøjede lokale
politikere, sagde Max Thomsen.
En demonstration ved Tangeværket har vi
også deltaget i. Den var startet af Danske
Fluefiskere
med Henrik Leth som leder, jeg tror det
mest var folk fra Ans og Tange der fik noget
ud af det…
gratis øl og pølser (søpølser) men vi andre fik dog vist vores tilstedeværelse og fik
fremført vores meninger under stor hujen fra
modstandernes side, de var ikke særlig demokratiske.

Randers byråd ønsker
Gudenå-spærringen væk

Formanden for Gudenå-sammenslutningen, Max Thomsen, har i øvrigt som noget
positivt skrevet fra generalforsamlingen, at
et enigt byråd i Randers har meldt ud, at
man går ind for en fjernelse af spærringen
af Gudenåen ved Tangeværket, man anbefaler model 7—8 den som fører hele åen
uden om søen.
En positiv ting mere:
Et forslag fra energiministeren om et væsentlig lavere el-tilskud til Tangeværket. Det er
en af de ting der hjælper os i vores
kamp for en fri Gudenå.
I Gudenåkommiten er der også
flertal for at løse problemerne ved
Tangespærringen, her går man
også ind for at føre hele åen uden
om søen , vi må håbe at det holder,
når man skal til at opfylde vandrammedirektivet.
Formanden kunne videre fortælle, at der er blevet elfisket igen
i 2007 , efter en opstart med de
sædvanlige problemer fra de samme personer med blandt andet forslag om at elfiske oven for Tange
Det omstridte Tangeværk fortsætter, og ”trappen” har kun
ganske få fisk
sø . Problemerne blev løst, og man
Ferskvandsfiskeribladet • juni/juli • 2008
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blev enige om hvordan og hvor der skulle
elfiskes.
Der blev ved fælles hjælp fanget de fisk der
skulle bruges, man måtte dog ikke el-fiske
inde på værkets grund.

Kun få laks gik i fiske-fælden
Der blev som noget nyt opstillet en fælde
i fisketrappen, det var dog et krav fra Tangeværkets direktør, at DCV`s folk ikke måtte passe fælden. De var uønsket på værkets
grund, og det skulle være folk fra Gudenåens
Ørredfond der tømte fælden.
Så nu forventede vi en masse laks der ville
gå i fælden! De laks som bestyrelsesformanden for Gudenåcentralen altid omtalte i pressen som ”alle de tusinder af fisk der gik op
gennem fisketrappen hvert år” og som fiskeloggeren fotograferede i fisketrappen.
Men det skulle snart vise sig, at man ikke
kan stole på Tangeværkets udtalelse, der var
kun nogle få laks imellem, ellers var det havørreder, der gik i fælden, selv ved høj vandføring. Antallet var dog så beskedent, at hvis
Gudenåens Ørredfond og Dansk Center for
Vildlaks ikke satte henholdsvis ørreder og
laks ud, så ville fiskebestanden i Gudenåen
for længst være reduceret til en lille brøkdel
af hvad de er i dag.
Det syntes jeg folk og ikke mindst politikere skulle tage og tænke over, når de står
og forsvarer spærringen af Gudenå.
Nyhedsbrevet
er
blevet
nedlagt
Vi blev nød til at nedlægge vores gode nyhedsbrev i år , efter trusler fra Jyllandsposten,
nærmere betegnet journalist Erik Nørby.
Med henvisning til ophavsretten og trusler
om retssag valgte vi at betale de 4000 kr.,
han forlangte for at gengive nogle af hans
artikler i vores nyhedsbrev, selv om vi er en
profitløs forening, der blot kæmper for Gudenåens naturgenopretning.
Jeg vil opfordre jer til at bruge vores hjemmeside i stedet for, den styrer Torben Ludvigsen for os på en god og saglig måde.
Der er også i år samlet penge ind til laks:
Bjerringbro Sportsfiskerklub 35.000 kr.,
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Langå Sportsfiskerforening 35.000 kr., Randers Kommune 340.000 kr., Fisketegnsmidlerne 200.000 kr. Men det er jo ikke nok til at
betale hele lakseudsætningen i Gudenåen.
Jeg opfordrer folk til at støtte de ansøgninger fra DCV om penge til Lakseprojektet,
de møder i deres kommuner og andre steder. Ellers kunne det ende med at lakseprojektet må skæres ned eller i værste fald helt
må stoppe.
Der kan ikke opfordres nok til alle jer, der
går ind for en frit løbende Gudenå med et
godt miljø og en fauna der skal være i en å
af den størrelse.
Stem kun på de politikere som går ind for
en frit løbende Gudenå, dem som man kan
stole på vil forbedre miljøet i Gudenåen.
Nu jeg er ved politikerne, så skuffer det
mig, at erfare gennem læsning af referatet fra
Folketinget efter lovforslagets behandling, at
en lokal politiker, oven i købet tidligere borgmester i Randers, IKKE under hverken 1.- 2.
eller 3. behandling af lovforslaget om Gudenåcentralens koncessionsforlængelse, tog
ordet og støttede initiativerne for en naturgenopretning af Gudenåen.
Det var der ellers en oplagt lejlighed til,
idet den herboende og lokal valgte Torben
Hansen kæmpede en saglig og tapper kamp
fra talerstolen.
Hele tre politikere fra forskellige partier
med tilknytning til Ans, Kjellerup og Viborg
deltog i lovforslagets behandling, og talte
varmt for en status quo løsning ved Tangeværket. Ingen af disse medlemmer af Folketinget var miljøordførere eller medlemmer
af miljøudvalg. Måske kan vi her i Randers
og kommunerne langs Gudenåen klæde VORES politikere bedre på til næste gang, og
lade dem vide, at vi lægger mærke til den
slags.
Her til sidst vil jeg gerne takke alle dem
som har bidraget til at samle underskrifter ind
for kampagnen ”SLIP GUDENÅEN FRI”.
 Formand for Gudensammensammenslutn.

Max Thomsen

Skarvens går til ålene i Mossø

Skarvens værk i Mossø
Skarven er for ingen ting af fiskere betragtet som noget af en rovfugl. Talrige og vel
gennemdokumenterede undersøgelser har
vist, at netop skarven gør stor indhug i fiskebestande i såvel ferske som salte vande.
Det er også ved flere lejligheder bevist, at
skarven udøver stor skade på fiskernes redskaber i deres forsøg på at komme til de fisk,
der allerede er i net og ruser, og alligevel bliver man gang på gang overrasket, når skader
bliver fastslået.
Erhvervsfisker Leif Olesen, der har fiskeplads i Mossø, har mange eksempler på skarvers hærgen, og han har også taget billeder
af bl.a. ål, som skarven har haft fat i – et af
disse fotografier ses på denne side, hvor der
er tale om en ål, som er blevet angrebet i Leif

Olesens ruse. Det er ikke lykkedes skarven
at få ålen ud af rusen, selvom den med sit
specielle skarpe næb har gjort sig store anstrengelse med at ødelægge rusen.
- Skarver er meget ihærdige med at skaffe
sig føde, og de kan dykke rigtig dybt og opholde sig længe under vand, så de kan beskadige både ruser og fisk, siger Leif Olesen.
En ål, der er massakreret som den på billedet, er naturligvis kun til at smide ud, og
desværre er de ål vi finder på denne måde,
så kun et lille fåtal af de mange der fortæres
af de grådige fugle. Skarven gør store indhug
i ålebestanden her i Mossø, så det var måske mere passende at rette opmærksomheden
mod skarven, frem for os ferskvandsfiskere,
siger Leif Olesen
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Vagthund overfor kommunerne

Ferskvandsfiskeriforeningen
»vagthund« overfor
kommunerne
Debatindlæg om kommunernes forurening fra rensningsanlæg
Af: Jan Ferdinansen
Formand for Teknisk Udvalg, Gribskov Kommune

Det er med glæde, at jeg i formandens leder i februar/marts bladet kan konstatere, at
Ferskvandsfiskeriforeningen i 2008 vil sætte
særligt fokus på forurening af vandmiljøet
fra de kommunale rensningsanlæg. Det hævdes, at rensningsanlæggene ikke har tilstrækkelig kapacitet. Dette medfører overløb fra
anlæggene med urenset spildevand når det
regner kraftigt. Overløbene udgør en væsentlig belastning af vandområderne, og vil med
al sandsynlighed øges med de fremtidige klimaforandringer.
Det anføres, at kommunerne plejer at undskylde sig med, at der ikke er plads i budgetterne.
Det ER et stort problem for kommunerne
at sikre tilstrækkelig kapacitet på rensningsanlæggene, forsinkelsesbassiner og kloakledninger. Og det er ikke kun et problem i
forhold til det kommunale budget. Spildevandsområdet er som bekendt ikke skattemen bruger-finansieret. Så kommunerne er
ikke bundet af skattestoppet og kan princi-

pielt ”bare” skrue op for spildevandsafgifterne, så der bliver råd til de nødvendige investeringer.
Problemet er nærmere hvad de nødvendige investeringer er. Investeringer og udbygninger skal stå i passende forhold til de
forbedringer i vandmiljøet, som kan opnås.
Alle kommuner vurderer spildevandskapaciteten mod forventede klimaforandringer.
På sigt vil dette minimere udledningen af
urenset spildevand – men de ekstreme nedbørsmængder i 2007 kom bag på os alle. Det
gode var, at vi fik set hvor problemerne var.
Så er det op til kommunerne at vise ansvar
og prioritere indsatsen derefter. I det lys er
det et godt initiativ fra Ferskvandsfiskeriforeningens side at være ”vagthund” over for
kommunerne.

Uvedkommende spildevand skal
undersøges
Et andet – og måske lige så stort problem
– oplevede vi i Gribskov Kommune i forbindelse med den megen nedbør i 2007. Kloakledningerne i de store sommerhusområder

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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ved nordkysten er kun beregnet til husspildevand – alligevel blev de overbelastede under regnvejret. Det burde ikke kunne ske,
når kloakken kun indeholder husspildevand.
Det har vist sig, at der tilledes meget store
mængder ”uvedkommende” vand til kloaksystemet. Dette vand stammer fra ulovlige
tilslutninger af regnvand og fra direkte indsivning af overfladevand til kloakkerne. Og
det er årsagen til, at kloakkerne løber over
ved store nedbørshændelser. Sammen med
grundejerforeningerne i området har vi i
Gribskov Kommune iværksat et samarbejde
for at undersøge kilderne til det uvedkom-

mende vand. Samarbejdet arbejder også med
information til beboerne om, hvad man selv
kan gøre for at undgå vandproblemer.
At sikre et godt vandmiljø står højt på
Gribskov Kommunens ønskeseddel. Vi er i
bogstavelig forstand en grøn kommune med
store natur- og vandområder, som vi ønsker
at bevare. Derfor søger vi forbedrede og
holdbare løsninger på spildevandsområdet –
og vi arbejde med frilæggelse af værdifulde
å-strækninger og tiltag på eksisterende åer til
gavn for bl.a. fiskeinteresserne.
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Fra en ferskvandsrejse i Polen

Hvo som søger krebse i
Polen skal søge længe
Polen har udmærkede betingelser for ferskvandsfiskeri, men
krebseavlen er truet i landet
Af: Andreas Nørgaard

Da jeg efterhånden er rutineret Polensfarer, interesserer jeg mig for at forske i
krebsene dèr. Det fører mig også mange
spændende steder hen med rige kulturminder.
Følgende er en sammenskrivning af flere
ture til Polen.
Krebs i Polen er i dag mindst lige så truede
og usædvanlige, som de er det i Danmark.
Polen har ellers udmærkede betingelser for
ferskvandsfiskeri. Det drives i stort omfang
i søer og opstemmede damme med karper og
mange andre ferskvandsfisk som bifangst.
Wisla og Odra og et tæt netværk af bifloder
afvander næsten hele Polen mod nord ud i

Østersøen. Der er mange flade områder med
dårlige afstrømnings-og afvandingsforhold i
meget af landet med våde og fugtige flodenge
og søer til følge.
Mit søgeområde begynder ved Berlins Havel Spreefloder og søer. Byen Cottbus i det
sorbisk/polsk Spreewald har en krebs i sit
byvåben fra 1156. Området er ca. 75 X 18 kilometer forsænkning af Spree floddalen, som
udgør et frugtbart marskområde med grønsagsdyrkning og elletræssumpe – og hvor kanaler udgør vejene.
Krebs er der, men de er ikke så interessante
for polakkerne som det almindelige ferskvandsfiskeri.

Polen har store sø arealer velegnet til ferskvandsfiskeri og dambrug.
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Hjemmelavet vandhjul, der også fungerer som ”pumpe”.

Næste interessante sted er Prezemkow 50
kilometer nord for Legnica i Nedre Schlesien. Her købte de sidste augustenborske
hertuger et 12.000 hektar stort skovgods for
penge de fik for at forlade Danmark i 1853.
De augustenborske hertuger anlagde blandt
andet et 1.000 hektar stort karpedambrug,
som endnu er i fuld drift med en produktion
af 200 ton karper årligt.
Her kendte de også krebs, nemlig ”Der
amerikaner” (signalkrebs), men de nuværende krebseavlere ville gerne købe ædelkrebs
af mig til næste år.
Derefter gik turen til de store fiskedamme ved Milisz – 60 km. nord for Wroclaw.
Byens biskop begyndte i år1241 at anlægge
damme til karpeopdræt ved opstemninger i
Barysz floddalen.
I dag er opdrætet på 5.324 hektar. Alene
dammenes vandoverflade er 3,807 hektar,
og må nærmest betegnes som oversvømmede enge. Dammene og de store skovområder omkring dem er et enestående økosystem

både i polsk og europæisk forstand. Det er alt
sammen fredet som fuglereservat og nationalpark. Fiskeproduktionen er begrænset til
2000 ton fisk, men det er alligevel en betydelig ressource-udnyttelse.

Krebseavlen er
truet i Polen
Ved et tilfælde og lidt goodwill fik vi det
mest interessante at se, nemlig håndtering af
fiskene i magasin dammene(opbevaring af
salgsklare fisk) med 10 ton i hver sæson. Desuden var der også yngle-og klækkedamme på
måske 10 hektar.
Når fiskene skulle leveres, åbnede man et
skot, så fisk og vand flød ud i en hovedkanal, som førte gennem et hus, hvor de blev
stoppet i en stor tremmekasse, som kunne
hæves. På den måde blev fiskene fanget, og
fiskehandlerne slap for meget arbejde med at
få fiskene over i deres biler med tanke. Det
var helt sikkert en flaske vodka værd at få lov
til at se denne form for ”fiskeri”.
Ferskvandsfiskeribladet • juni/juli • 2008

19

Fra en ferskvandsrejse i Polen

Byvåbenet ved indkørslen til byen Krasnystaw
( Karpedam) viser, at her er der karpedamme
forude

Polakkerne vidste, hvad krebs er, men så
ved de heller ikke mere. Så man må nok sige,
at krebseavlen i Polen er truet på grund af
manglende interesse. Selv i nærheden af en
millionby som Wroclaw eksisterer der ingen
interesse for krebse.
På det fornemme hotel Wierzynek på Torvet i Krakow brugte man virkelig mange
krebse, men det var dog mest som ingredienser i fonde til supper og sovse, hvor den
kraftige smag i skallerne kom frem ved at
blende og koge en fond på krebsene.
Det var i øvrigt på dette hotel den danske
konge Valdemar Atterdag i 1364 spiste middag sammen med seks andre fyrster og konger ved en fest som den polske konge Kazimirz den Store holdt.
Menuen fra den gang kendes ikke, men
gad vide, om ikke også krebse og karper
har været en del af en sikkert meget omfattende menu?

Fem nye i bestyrelsen
På den ekstraordinære generalforsamling den 3. juni blev der valgt
fem nye medlemmer til bestyrelsen.
Formanden Niels Barslund blev valgt for to år.
28 deltog i generalforsamlingen og repræsenterede i alt 90 stemmer.
Villy J. Larsen var én af dem, der ikke blev genvalgt.
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Fisk af egen avl udsættes i Køge

Første lokale fisk udsat i Køge Å
Efter klækning på Hvilested Dambrug er de nye lokale havørreder nu igen i
Køge Å
For første gang nogensinde er der blevet
udsat yngel af havørreder fra Køge Å i
netop Køge Å, altså afkom af egen lokal
bestand.
Det skete fredag den 16. maj efter at avlsmaterialet har været en tur over Hvilested
Dambrug ved Kolding.

Det er Køge Sportsfiskerforening, der står
for det spændende projekt, som startede helt
tilbage i november 2007.
Den gang havde man fire dage med elektrofiskeri, og resultatet blev fangst af 115 havørreder ( 66 hanner og 49 hunner. Af disse
blev 32 hunner og 15 hanner strøget, og på
Hvilested Dambrug, som tidligere har bidraget med udsætninger i Østsjælland, blev de
befrugtede æg så i løbet af de seneste måneder til små havørreder.
Det var en historisk dag, da de lokale fisk
kom tilbage til deres eget vandløb, da det
altså er første gang, man har benyttet æg fra
moderfisk i Køge Å. Hidtil har det været avlsmateriale fra Kolding Å, der har været anvendt ved udsætninger i Køge Å, og det er da
også oprindeligt afkom af Kolding-stammen,
der nu er blevet udsat i Køge, men altså efter
at de pågældende havørreder har haft deres
tilværelse i Køge Å.
Henrik Jacobsen fra Køge Sportsfiskerklub
siger, at det er stor ting, at man nu kan anvende sine egne Kolding havørreder til udsætning i det østsjællandske. Det første spæde
resultat var 4000 småørreder, men til efteråret skal vi sætte 15.000 halvårs ørreder ud,
og vort mål er naturligvis at vi helt kan opnå
en selvproducerende bestand – men det er
nok et mål der ligger ti år ude i fremtiden,
mener Henrik Jacobsen.
Iøvrigt er der en god og sund bestand af
havørreder i Køge Å. Ved elektro-fiskeriet i
efteråret blev der fanget eksemplarer på helt
op til 9 kg.
Her ved siden ses et foto fra begivenheden, hvor de små havørreder nænsomt blev
sat tilbage i det vandløb, hvor deres forældre
har haft deres liv, siden de blev overført fra
Kolding Å.
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Når bæklampretter elsker

Når lampretter elsker
er der fart over feltet

Dambrugsmedarbejder fra Hvilested har lavet spændende videooptagelse
Bæklampretten er ikke i egentlig forstand
en fisk, men den lever som navnet siger i nogle bække og andre vandløb. Den er en truet
dyreart og i de vandløb, hvor den findes skal
der tages særlige hensyn til lampretten.
Det er nok de færreste, der har set en bæklampret, men nu er der mulighed for at se
lampretten på internettet , takket være nogle
meget spændende videoptagelser, som dambrugsmedarbejder Bernt Renè Voss Grimm
på Hvilested Dambrug har optaget og lagt ind
på nettet på www.runkebjerg.dk
Optagelserne viser lampretters parring/
leg, og René oplyser, at der er tale om et
forsøg, der nok skal forbedres med bedre lyd
og redigering, men det er nu et spændende
kik ind i en særlig natur.

Et enkelt foto fra videoen, hvor der er stor aktivitet.
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Godt nok siger Renè, at optagelserne jo
ikke er natur ( de er foretaget i et akvarium).
Temaet må blive at vise arten, ikke et forsøge på at sige ”sådan er det”.
Videre fortæller Renè , at han har planer
om at lave små korte klip som viser specifikke ting, f.eks. 10-20 sek. Med parring, lidt
deres styrke, når de flytter sten og så næroptagelser af de syv gællehuller eller en rognfyldt hun. På hjemmesiden kan du i øvrigt
nu også se en ret enestående optagelse af en
bæklampret-larve.
Prøv www.runkebjerg.dk - spændende oplevelse venter

Hen-

Kort nyt

t
y
n
Kort

Største laks i 68 år
fanget i Varde
I Varde Å er fanget en laks – den største i
68 år. Fisken vejende 16.5 kg. og var 119
cm. lang.
Rekord laksen er endnu et tegn på, at laksen er i fremgang i de vestjyske vandløb, skriver DTU Aquas ”Fiskepleje”.
Statistikken viser, at fangsterne af laks i
både 2006 og 2007 blev de største i mere end
40 år i Danmark, og den positive udvikling
er fortsat i 2008.
Fremgangen er glædelig, og såfremt fiskene igen får fri adgang til gydeområderne i
vandløbene, vil bestanden kunne blive langt
større, skriver ”Fiskepleje”.
Der er i øvrigt langt op til den største vestjyske laks, som blev fanget i påsken 1954
af cigarhandler D.C. Dinesen, København.
Denne laks var på 25,5 kg. og blev fanget
i Skjern Å.

Det er muligt med mindre
skadelige stoffer i dambrug
Mængden af formalin og brintoverilte,
der benyttes mod fiskedræbende parasitter i
dambrug, kan reduceres drastisk.

Det viser forsøg som Danmarks Miljøundersøgelser ved Århus Universitet har gennemført sammen med forskere fra Københavns Universitet, DTU-Aqua og Dansk
Akvakultur.
Det er muligt effektivt at bekæmpe parasitter, der slår dambrugsfisk ihjel med blot
en femtedel af den stofmængde dambrugerne
sædvanligvis anvender, skriver DMU-Nyt.
Løsningen er at forlænge behandlingstiden
til 4-6 timer mod i dag, hvor fiskene reelt
kun er eksponeret i få minutter og dammen
i en times tid. For en enkelt parasit, fiskedræberen, skal den forlængede behandling med
formalin eller brintoverilte dog gentages med
nogle dages mellemrum i dambrug, der er
stærkt inficerede med parasitten.
Samtidig viser de praktiske forsøg, som
DMU-forskere har gennemført med de to
stoffer, at parasitdødeligheden i den forlængede behandling øges ved højere temperatur,
oplyser DMU-Nyt.

Større EU-krav
til kinesiske ål
Der vil fra EU nu blive stillet større krav
om kontrol på ål, der importeres fra Kina.
Tidligere har det været sådan, at alle leverancer skulle vedlægges en erklæring om,
at produktet er kemisk analyseret for, at,det
ikke udgør en risiko for fødevaresikkerheden.
Testen har hidtil kun omfattet chloramphenicol og nitrofuran, men det skærpede krav
vil betyde, at ål fra Kina til EU nu også skal
testes for malkit grønt og krystal violet.
De skærpede regler skal bl.a. ses på baggrund af skærpet kontrol af ål, der blev importeret fra Kina til USA i juni sidste år. Dette medførte at importen af ål fra Kina til
EU steg drastisk, og fra dansk side har man
frygtet, at den voldsomme stigning i importen af ål, har kunnet udgøre en fødevarerisiko
for EU's forbrugere. Derfor havde man fra
dansk side gerne set en totalkontrol indført,
frem for en stikprøvekontrol, som resultatet
er blevet.
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Fiskene skal have
skridsikre gulve
Dansk Akvakultur har afviklet en række
éndageskurser for chauffører der transporterer fisk. Det er sket som en følge af den Transportforordning , EU vedtog i 2004.
- Der findes i Danmark mellem 30-40 professionelle fiskevognmænd, og derfor var det
en stor overraskelse, at der meldte sig ikke
færre end 130 deltagere til det første kursus, siger dyrlæge i Dansk Akvakultur, Niels
Henrik Henriksen, til Landbrugsrådets magasin ”FoodCulture”.
I virkeligheden skete det som en fejl, at EU
vedtog en Transportforordning, der omhandlede alle hvirveldyr. Man troede nemlig derved at slippe uden om at forordningen også
skulle gælde for fisk, men det gør den altså.
- Vi har moret os lidt over reglerne i transportforordningen, som bl.a. siger, at dyrene
under transporter skal have adgang til rigelige mængder drikkevand og skridsikre gulve,
siger dyrlæge Niels Henrik Henriksen. Vi er

Stiftet 1902

Fisk må ikke
trækkes i halen
En af de lidt ejendommelige bestemmelser
i forordningen om fiskevelfærd er, at akvakulturbrugerne ikke må løfte fisk i halen, når
man tænker på den måde hvorpå fisk indfanges på havet og ved lystfiskeri. Men det er under alle omstændigheder positivt, at der tages
stilling til fiskenes velfærd, slutter dyrlægen
sin kommentar i ”FoodCulture”.
Endnu er der altså kun tale om anbefalinger, men Dansk Akvakultur forventer, at
anbefalingerne snart vedtages til gældende
love.

Ferskvandsfiskeriforeningen
for Danmark – www.ferskvandsfiskeriforeningen.dk

FORMAND

BESTYRELSE:

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

Erhvervsfiskere

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

NÆSTFORMAND

Jesper Høgsted Olsen...................... Tlf. 9633 0718
Lars Kielsgaard............................... Tlf. 8646 1171
Max Thomsen................................. Tlf. 8646 6053
Henrik Rosendahl............................ Tlf. 3095 9523
Torben Salling................................. Tlf. 9868 3381

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

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

24

dog glade for, at fisk er blevet en del af regelsættet, idet vi har den opfattelse, at danske fisketransportører i forvejen er gode til
at tage hensyn til fiskenes velfærd.
Det er stadig uklart, om fisk kan føle smerte, men vi mener, at man bør lade tvivlen
komme fisken til gode, siger dyrlægen med
speciale i fisk
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Lystfiskere

Akvakultur
Villy J. Larsen................................. Tlf. 8689 3699
Jürgen Vogt...................................... Tlf. 9862 1572
Søren Mikkelsen............................. Tlf. 9710 1321
Ole Valgaard Holanng..................... Tlf. 7577 0151

Bredejere
Palle Ørnsholt Jensen...................... Tlf. 7573 6173
Niels Barslund................................. Tlf. 9745 2046

Nødstrømsanlæg!
KVA Diesel Skjern er Danmarks førende leverandør af generator-anlæg til alle formål.
Med mere end 26 års erfaring og et stort udvalg af produkter kan vi opfylde ethvert
behov, samt service over hele landet .
Pris eksempel på fabriks nye diesel generator anlæg komplet med automatisk opstart ved strømsvigt.
Anlæggene er opbygget på Cummins diesel og Stamford generator, der gives 2 års garanti.
Priserne er inklusiv levering i Danmark
175 KVA kr. 112.500,00
200 KVA kr. 121.500,00
250 KVA kr. 154.800,00

60 KVA kr. 56.500,00
100 KVA kr. 72.000,00
130 KVA kr. 88.200,00

KVA diesel

Borrisvej 10
6900 Skjern
Tlf. 97364111

+ moms

Mail info@kva-diesel.dk
www. Kva-diesel.dk

Annonce Priser

2008

Alle annoncepriser er inkl. 4-farver og ekskl. moms.
Stiftet 1902

1/1 side (131 x 192 mm) .......kr. 2.000,-

1/3 side (131 x 60 mm) .........kr. 1000,-

1/2 side (131 x 94 mm) .........kr. 1.200,-

1/4 side (131 x 44 mm).........kr.

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,
HU
rin Ann
er den 20. i måneden før udgivelse.
SK
g t on
!
fis il Fe cein
Al henvendelse vedr. annoncer
ind ke rs dl
en rib kva eve
rettes til:
de lad nd n 2 et s0.
Niels Lauritsen
Ry Bogtrykkeri, Postbox 1100, 8680 Ry
Tlf. 8722 5361
e-mail: nl@ry-bogtryk.dk

800,-
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Ferskvandsfiskeribladet
Kirkedalsvej 4
8732 Hovedgård

Alt i udstyr til
dambrug, hav- og ålebrug
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!LUPLADER BALJER SPANDE HANDSKER
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Vi er med til at sikre bredden

MIDTJYSK AQUA ApS
6ESTERMARKEN  s  +LOVBORG s 4LF     s &AX    

Se netbutikken på: www.midtjysk-aqua.dk
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Henning Nielsen
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