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Aktuelle emner bliver taget op
i Ferskvandsfiskeriforeningen
På denne side i Ferskvandsfiskeribladet er
det almindeligvis formanden, der skriver
om et aktuelt emne og begrunder Ferskvandsfiskeriforeningens stillingtagen
til sagen, som den tegner sig ud fra de
grundholdninger der er baggrunden for
synspunkter og interesser, der ligger bag
den nu 112 år gamle tværfaglige fiskeriforening.
I denne udgave af Ferskvandsfiskeribladet benytter vi imidlertid pladsen til
at henvise til en række aktuelle sager,
som foreningen netop i øjeblikket tegner
sig for.
Læs f.eks. om FFDs brev til samtlige
medlemmer af Folketinget vedrørende

”glemte” penge til at få bragt forholdene
i Tange Sø til en værdig afslutning. Læs
også om foreningens generalforsamling,
hvor der er fuld opbakning til de ålekisteejere, der rejser sag mod staten for at få
erstatning for ekspropriation. På generalforsamlingen blev der også rejst kritik
af, at der er afsat alt for få midler til at
realiserer vandplan 2.
Læs også om FFDs deltagelse om den
fælles plan for det rekreative fiskeris
fremtid.
Alt sammen stærke beviser på, at
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
i år 2014 som altid gennem mere end 100
år er med ”fremme i skoene”.
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Ministeren ”glemte” at
sende penge med
Dermed løb miljøministeren fra sit tilsagn om ændringer ved
Tange Sø, mener Ferskvandsfiskeriforeningen i brev til
Folketingets medlemmer
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark må konstatere, at Miljøministeren
ikke kan huske det givne tilsagn om at 2.
generation af vandplanerne ville bringe
en løsning på problemerne i Gudenåen
med Tangeværkets opstemning af åen.

Et tilsagn der blev givet til Folketingets
Miljøudvalg den 26. november 2013 som
svar på Ferskvandsfiskeriforeningens
henvendelse til samtlige folketingsmedlemmer af 23. november omkring
Tangeloven.

Tangeværket er endnu engang blevet aktuelt på Christiansborg.
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Et omfattende omstryg vil være den bedste løsning, mener Ferskvandsfiskeriforeningen.

Så stærkt og uden omsvøb skriver Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark i
et nyt brev til Folketingets medlemmer,
hvor man i stærke og klare vendinger
fastslår, at miljøministeren er løbet fra
sine tilsagn og har ført medlemmerne af
Folketinget bag lyset.
I den nye henvendelse til folketingsmedlemmerne gør Ferskvandsfiskeriforeningen opmærksom på miljøministerens
svar i sin tid til Folketingets Miljøudvalg.
Citat: Der skal i 2. vandplanperiode
tages stilling til, hvilke indsatser der skal
gennemføres i Gudenåsystemet med hen-
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blik på at nå målet om god økologisk tilstand. Der vil herunder skulle tages stilling
til, om virkningerne af spærringerne ved
Tangeværket skal imødegås ved etablering
af et omløbsstryg.
I de økonomiske rammer for vandløbsindsatsen er der kun afsat 53,4 mio. kr.
for Gudenåsystemet til brug for 12 km.
vandløb og fjernelse af 19 spærringer.
Alene et omløbsstryg ved Tange Sø vil for
den billigste løsning koste omkring 94
mio. kr. Det betyder, at ministeren har besluttet, at der ikke skal ske, de med rette
forventede, ændringer ved Tange Sø.

At ministeren løber fra sine tilsagn, kan
også ses ved den tilkendegivelse om drøftelse, for at finde løsninger, ikke er blevet
gennemført. Ministeren tilkendegav klart:
citat
Naturstyrelsen vil løbende og i forbindelse med udarbejdelse af vandplanerne
for 2. vandplanperiode gerne drøfte
mulighederne for etablering af løsninger i
området med alle relevante interessenter,
herunder Ferskvandsfiskeriforeningen.
Disse drøftelser, endsige indbydelse
eller henvendelse herom er ikke sket.
Ferskvandsfiskeriforeningen finder
derfor ikke, at der med initiativer i 2.
vandplanperiode sker en sikring af faunapassage, fiskepleje og vandføring med
videre til gavn for naturen – tvært imod.
Tangeværket og Tange Sø vil fortsat
medføre næsten total dødelighed for den
rødlistede og udrydningstruede ål. Det er
også dybt bekymrende, at der ikke sikres
en indsats der kan genskabe selvproducerende ørred- og laksebestande i Gudenåen.
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark mener heller ikke at det giver nogen
mening, at man ikke fjerner den spærring der er nærmest fjorden, inden man
fjerner andre spærringer i vandløbene.
Det gælder især både i Gudenåen og i
Storåen ved Holstebro.
Det er Ferskvandsfiskeriforeningen for
Danmarks opfattelse, at I som Folketingets medlemmer er ført bag lyset i Miljøministerens svar, og det må forventes, at
der kommer reaktioner fra jer, sådan at
konsekvenserne af den største vandløbs-

spærring i Danmark bliver imødegået i
vandplanerne.
På vegne af Ferskvandsfiskeriforeningen
for Danmark
Formand Niels Barslund
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Organisationssekretær
Hilmar Jensen
Hilmarjensen47@gmail.com

Det nye brev til samtlige
medlemmer af Folketinger blev afsendt, så alle havde det
i hænde senest den 21. maj, og det
kan således blive læst og vurderet
inden sommerferien. Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark har
også udsendt pressemeddelelse til
landets medier med deres begrundelse, hvorfor de mener, Folketingets
medlemmer er blevet ført bag lyset.

REPARATION AF DAMBRUG
Udførelse af nye kummeanlæg
Indhent uforbindende tilbud.

Holstebrovej 79, Hee, 6950 Ringkøbing
Tlf. 9733 5360 / 9732 1274 Fax: 9733 5560
info@hee-entreprise.dk www.hee-entreprise.dk
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Lukkede ålekister
er ekspropriation
af privat ejendom
Ferskvandsfiskeriforeningen vil støtte ålekiste-ejerne i sag mod
ministeriet
På generalforsamlingen i Ferskvandsfiskeriforeningen den 26. april i Langå
Kulturhus lovede foreningen, at støtte
de ejere af lukkede ålekister som
bisiddere i sagen mod ministeriet.
Ferskvandsfiskeriforeningen er enig
med ålekiste-ejerne i, at der er tale om
ekspropriation af privat ejendom i forbindelse med lukning af ålekisterne.
Formanden Niels Barslund var i sin
beretning også inde på de forhadte
randzoner, der nu var blevet halveret. Han mente at miljøgevinsten ved
randzonerne måtte være stærkt overdrevet.
Ellers var det først og fremmest spørgsmålet om Tangeloven, hvor alle foreninger i §7-udvalget havde været enige
om at slippe Gudenåen fri så hurtigt som
muligt – men måden at komme til dette
resultat på var der delte meninger om.
Enkelte foreslog fjernelse af Tange Sø, ved
simpelthen at sænke vandstanden som
før Tangeværket blev bygget.
Ferskvandsfiskeriforeningen for
Danmark valgte at skrive vores mening
til alle Folketingets medlemmer. Vores
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Niels Barslund:- Lukning af ålekister er ekspropriation af privat ejendom!

brev til Folketingets medlemmer førte
til, at Folketingets Miljøudvalg stillede
spørgsmål til miljøministeren angående
Tangeloven. Ministeren svarede, at i 2.
vandplan-periode (den er i høring nu
med 23 vandråd samt flere delvandråd),
skal der tages stilling til, hvilke indsatser
der skal gennemføres i Gudenå-systemet
for at opnå økologisk tilstand. (se artikel

om Ferskvandsfiskeriforeningens nye brev
til Folketingets medlemmer vedrørende
Tangeloven på siderne 2-4).
Formanden fandt, at det interessante
ved anden vandplans periode 2015-2020,
er at de afsatte midler på 696 mio. kr.
efter miljøministeriets egen vurdering
kun dækker 20 pct. af de problemer som
skal løses i forhold til EUs krav om så
god en tilstand i vandløbet som muligt.
Hvis beløbet ikke bliver væsentligt hævet,
vil det vare 4x5 år – i alt 20 år efter
2020, inden målet er nået, fastslog Niels
Barslund, som i øvrigt sluttede med tak
til de udvalg og ministerier, foreningen
havde været i kontakt med, tak til bestyrelsen og andre for godt samarbejde i det
forløbne år.

Underskud på regnskabet

Bjarne Bach gennemgik regnskabet.
Indtægterne havde været på 192,575 kr.,
mens udgifterne udgjorde 155.862 kr., og
efter bladomkostninger og renter var der
samlet et underskud på 11,065 kr.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.
Et forslag til ændring af vedtægterne
blev vedtaget, således at det kommer
til at fremgå, at foreningen tegnes af
formanden.
Foreningens kontingent fik en stigning
på 2 pct., og det vedtoges at fastsætte
1000 kroner pr. dag til dagpenge og
eventuelt løn til bestyrelsen ved deltagelse i møder m.m. for Ferskvandsfiskeriforeningen.

Torben Salling og Bjørn Bach drøfter Ferskvandsfiskeriforeningens regnskab.
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Lasse Mikaelsen og Ole Andersen lytter på formandens beretning.

Alle valg til bestyrelsen var genvalg.
Det var Ove Ahlgreen for dambrugerne,
Max Thomsen og Torben Salling for lystfiskerne og Niels Barslund for lodsejerne.
Også bestyrelsessuppleanterne blev
alle genvalgt, og det samme var tilfældet
med valg af revisorer, hvor Claus Rasmussen og Jens Salling Jensen genvalgtes.
Undr eventuelt oplyste Lasse Mikaelsen, at der var forsøg på at få Karup
Å-foreninger med Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark og brug af 17
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millioner kroner til forskning. Han roste
i øvrigt FFD for samarbejde med andre
foreninger – også fritidsfiskerne.
Max Thomsen kommenterede på
problemerne med at komme med i
Vandrådet for Gudenå/Randers Fjord, og
han orienterede også om sin deltagelse i
Bi-Erhvervsfisker-udvalget.
Niels Barslund supplerede de fremkomne indlæg, hvorefter mødets dirigent
Hilmar Jensen kunne afslutte generalforsamlingen.

Det er bare
så naturligt!!

- Det er den mest naturlige måde at udklække fiskeyngel på, og det er også den
helt rigtige måde at gøre det i det vandløb,
fiskene vil vende tilbage til senere i deres liv.
Lasse Mikaelsen viser her på Ferskvandsfiskeriforeningens generalforsamling, hvor enkelt og ligetil det foregår, når
befrugtede ørredæg udklækkes i rugekas-

ser. Ildsjælen fra Karup Å undlader ingen
mulighed for at fortælle om sine resultater, der bare bliver bedre og bedre – og
alligevel igen og igen afvises af ”dem
med forstand på den slags”.
Her er det næstformand i Ferskvandsfiskeriforeningen Max Thomsen, der får en
lektion af Lasse. ( Foto: Hilmar Jensen)
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Store visioner for det
rekreative fiskeri
Spærringer for vandrefisk skal fjernes, og alle fiskebestande skal
være selvproducerende, mener det fælles fiskeriudvalg
De fire store danske landsorganisationer
for rekreativt fiskeri har efter opfordring
fra Naturstyrelsen udarbejdet et udkast
til et fælles oplæg vedrørende fremtiden
for netop dette fiskeri. Vi har fra det
nedsatte udvalg modtaget referat af
udkastet som vi bringer her på siden.

Der skal sikres fri passage for vandrefisk i de
danske vandløb.
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Nedenstående visioner er udarbejdet i
fællesskab af :
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Amatørfiskeriforening
Dansk Fritidsfiskerforbund
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
Det rekreative fiskeri har stor betydning i
Danmark som har store kyststrækninger
og mange ferske vande som er tilgængelige for rekreativt fiskeri. Det anslås
at hver dansker på et tidspunkt i livet er
aktiv i det rekreative fiskeri.
Det rekreative fiskeri omfatter fiskeri
med håndredskaber som stang og line
og fiskeri med mindre stående redskaber
som ruser, garn, krogliner m.m. i de antal
og typer som fastlagt i lov om fritidsfiskeri.
Ovenstående organisationer har
følgende fælles vision for det rekreative
fiskeri:
• at alle danske borgere har ret til og
mulighed for at udøve rekreativt
fiskeri, idet udfoldelsesmuligheder og
livskvalitet heri bør fremmes gennem
miljøforbedringer og ophjælpning
af fiskebestande og naturpleje frem

for fangstreduktioner og forbud.
Samtidig skal turist potentiellet i det
rekreative fiskeri udnyttes i det omfang det kan ske på bæredygtig vis.
• at alle former for rekreativt fiskeri
bør udøves efter et bæredygtighedsprincip. Det vil for eksempel sige, at
der skal arbejdes for at alle fiskebestande på sigt bliver selvreproducerende. Herunder skal der i nødvendigt
omfang arbejdes for reduktioner af
prædatorer som påfører fiskebestandene en unaturlig belastning.
• at alle former for fiskeri bør udøves
under hensyntagen til miljøet og
etiske aspekter. Det vil for eksempel,
sige at fisk og agn ikke må påføres

unødvendig lidelse og at anvendte
redskaber og agn ikke må påvirke
miljøet negativt.
• at fiskevande og -bestande udvikles
og forbedres gennem miljøforbedringer og bestandsophjælpninger
for reetablering og vedligeholdelse
af bæredygtige fiskebestande. Alle
fiskevande der udpeges som biotop
for en eller flere danske fiskearter der
indgår i det rekreative fiskeri, skal på
sigt have så robuste bestande, at der
kan udøves et bæredygtigt rekreativt
fiskeri på disse arter.
• at fiskebestande, flora og den øvrige
fauna i helt eller delvist isolerede
vande som f.eks. søer skal være i

Rekreativt fiskeri skaber også spændende miljøer og isolerede vande – som f.eks. søer, der skal være i
naturlig balance.
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naturlig balance og de bestande som
indgår i det rekreative fiskeri skal
være så robuste at der kan udøves
et bæredygtigt fiskeri på disse arter.
Såkaldt ”put and take fiskeri” skal
begrænses til kunstigt skabte vande
eller afspærrede marine områder.
• at der sker en reetablering af de menneskeskabte forringelser af de fysiske
forhold for fiskebestandene. Det vil
for eksempel sige genslyngning af
udrettede vandløb, fjernelse af spærringer for vandrefisk, reetablering af
gydebanker og stenrev og eliminering
af menneskeskabt forurening.

• at enhver ny forringelse af leveforhold og biotoper for vore fiskebestande skal undgås og modvirkes.
• at lovgivningen på området moderniseres og bringes til at afspejle disse
visioner.
• at ovenstående organisationer får
en så høj organisationsgrad og en så
god selvjustits at samfundets behov
for kontrolindsats mindskes mest
muligt.

aber
Dialog sk
sninger
rigtige lø

Stagehøjvej 27 8600 Silkeborg T: 86 82 16 55 www.sb-s.dk
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Indledende drøftelser af
Fiskeplejen for 2015-16
Indløsning af fisketegn forventes at falde med 1 million kroner

Udvalget for Rekreativt Fiskeri – Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje – det såkaldte
§7-udvalget holder sit næste møde den
25. juni, og et af de større punkter på
dagsordenen er indledende drøftelser af
Handlingsplanen for Fiskepleje i 20152016, herunder de økonomiske rammer
og vilkår.
Rammefastsættelsen på finansloven for
de samlede fisketegnsindtægter er fra
2015 nedsat fra 42 millioner kroner til 41
millioner, hvilket i oplægget betegnes
som et realistisk niveau.
På dagsordenen er også drøftelse af
forhold vedrørende den igangværende
fiskepleje, herunder Status for Fiskeplejen. Endvidere foreligger Naturstyrelsens
rapport om Fiskerikontrol i 2013.

Der kommer også et oplæg fra Jens
Kjellerup Larsen, Naturstyrelsen om
Miljøministeriets vandløbsreguleringsprojekter under tilskud til kommunale
vandløbsreguleringsprojekter.
Dertil kommer et oplæg om DTU
Aqua-projektet om reproduktion af ål i
fangenskab.
Vi har tidligere bragt en artikel om
dette emne her i Danske Fritidsfiskere.
Der kommer også et oplæg ved Anders
Koed, DTU Aqua om en undersøgelse
af den samfundsøkonomiske værdi af
laksefiskeriet i Skjern Å, og endelig vil der
være en orientring vedrørende revision af
bekendtgørelser om fredningsbælter m.v.
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Husk at indberette nye
valg til Kontorhjælpen
I mange lokalforeninger under Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark er
det lige nu der afvikles – eller der har været – generalforsamlinger, hvor der også
er forekommet en hel del nyvalg.
Kontorhjælpens leder Gitte Underbjerg
har i den anledning bedt os om at gøre
opmærksom på, at det er vigtigt med
ændringer af eventuelle nye bestyrelsesmedlemmers adresser. Det betyder

bl.a., at det vil være muligt at sende
Ferskvandsfiskeribladet til de nyvalgte
bestyrelsesmedlemmer, men også andre
fremsendelser til foreningernes bestyrelser kan blive aktuelle, så derfor er det
vigtigt, at Kontorhjælpen har de rigtige
adresser at gå ud fra.
Adresseændringer kan sendes på e-mail
gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk eller
pr. telefon på 51 24 02 11.

Alle former for transport af fiskeaffald
s

Bjarne Fisketransport
Dalsvinget 8 · 7200 Grindsted · Tlf 75 32 37 11 eller 40 94 90 66
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Skarv og ﬁskehejre æder løs
af ørredbestanden i Hald Sø
I løbet af et år blev 37% af søens ørreder ædt, viser DTU Aquaundersøgelse
Fiskehejren har altid været en ret så
uvelkommen gæst hos dambrugere og
i nogle haveejers fiskebassin, men nu
viser det sig også, at den sammen med
skarven er en ret så alvorlig trussel mod
bestanden af søørreder i Hald Sø. I løbet
af et år har en undersøgelse, fortaget af
DTU Aqua, fastslået, at 37 pct. af søens
ørredbestand er blevet ædt af skarv og
fiskehejre i nogle kolonier tæt på søen.
Undersøgelsen fastslår, at der er en
sammenhæng mellem tilbagegangen i
ørredbestanden og en nærliggende og
støt voksende skarvkoloni, samt en fiskehejrekoloni et stykke derfra.
I Hald Sø har der i de senere år – frem
til 2012 været observeret en markant
tilbagegang i fangsterne af søørred samt
en nedgang i fisk, som gyder i søens
tilløb.
Både forskere og lokalbefolkningen har
haft en mistanke om, at tilbagegangen
i fiskebestanden hænger sammen med
den voksende bestand af skarver og fiskehejre i nærområdet, skriver DTU Aqua i et
nyhedsbrev.
For at undersøge det nærmere har
DTU Aqua, i samarbejde med Hald Sø`s

Bådelaug, undersøgt hvor mange fisk
skarv og hejre spiser i Hald Sø. I Undersøgelsen, der strakte sig fra 2008-2011, blev
der mærket ca. 3500 ørreder over 12 cm.

Skarven tog godt for sig af søørrederne i Hald Sø.

FERSKVANDSFISKERIBLADET · 3· 2014
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fra søens tilløb. Fiskene blev mærket med
såkaldte PIT-mærker de første tre år.
Det viste sig, at skarv og fiskehejre i
løbet af et år åd mindst 37 pct. af søens
ørreder. Andelen af ædte ørreder kan
i realiteten være noget højere, idet de

Fiskehejren betegnes i en populær fuglebog fra
30èrne som en almindelig dansk ynglefugl.
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37 pct. er dokumenteret ved fund af
PIT-mærker i nærheden af kolonierne,
men da det ikke er alle spiste ørreder,
som blev registreret, er der altså tale om
minimumstal for, hvad fuglene har ædt
årligt – beregnet som et gennemsnit
over fire år.
I 2009 blev 20 ørredsmolt fra søens
tilløb desuden mærket md radiosendere
og deres bevægelse fulgt i 3-4 uger i den
periode, hvor smoltene vandrer ud fra
søens tilløb. Radiotelemetrien viste, at
41 pct. af ørrederne, som vandrede ud i
søen, endte i skarvkolonien, og at 36 pct.
endte i fiskehejrekolonien, oplyser DTU
Aqua.
Undersøgelserne peger dermed således på, at skarv og fiskehejre gjorde et
betydeligt indhug i ørredbestanden ved
Hals Sø, og at det er sandsynligt, at en
fremgang i skarvbestanden ved søen har
været stærkt medvirkende til nedgangen
i søørrederne.
Antallet af gydebanker fra ørred i tilløbene til Hald Sø steg kraftigt i den første
halvdel af 1990èrne, efter at man havde
udført restaureringer i bækkene, reduceret næringstilførslen til søen og iltning
af søen. Stigningen i antal gydende
søørreder skyldtes, at søen blev klarere,
og gydeforholdene blev forbedret.
Fra kun at have været et besøgsmål for
skarver etablerede skarvkolonien sig ved
søens bred sidst i 1990èrne. Samtidig
med at skarvkolonien voksede, faldt antallet af gydebanker i bækkene. I samme
tidsrum voksede hejrekolonien også, dog
ikke så markant.

Søørreden har det svært i Hald Sø.

Efter en hård vinter i 2010, hvor skarv
og fiskehejre havde svært ved at finde
føde, er antallet af skarv og fiskehejre
reduceret. Hvilket ser ud til at have medført en stigning i antallet af gydebanker.

Dette understreger så kun de undersøgelser DTU Aqua har fremlagt, nemlig
at stigende skarv- og hejrebestande
betyder store indhug i bestanden af
søørreder.
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Blåkilde Møllebæk ﬁk 3.800
nye laks fra rugekasserne
Hidtil mest vellykkede samarbejde med efterskoleeleverne
I tre sæsoner har ”Logen til Havørredens
Ve og Vel” i samarbejde med Blåkilde
Efterskoles natur-linje udklækket
ørredyngel ved hjælp af de omdiskuterede rugekasser, som først og fremmes
Lasse Michalsen har været en energisk
forkæmper for.

Den 9. april blev et nyt hold ørreder
udklækket og sluppet ud i Blåkilde Møllebæk, og Knud Pedersen fra ”Logen til
Havørredens Ve og Vel” siger, at netop
denne sæson kan betegnes som den
mest vellykkede, man endnu har gennemført i samarbejde med efterskolen.

Elever fra Blåkilde Efterskole har i tre sæsoner medvirket i de såkaldte rugekasse-klækninger. Her
studere de det seneste meget vellykkede resultat.

18
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Old boys-medlemmer fra Herning Sportsfiskerforening viste også stor interesse for at høre og se Lasse
Michaelsen i bækken med sine rugekasser.

Ved dette års udklækning fik man den
1. december 2013 i hver rugekasse tilført
2000 stk. nybefrugtede æg, idet man
havde fået rogn og sæd hver for sig. Som
noget nyt kunne eleverne fra Blåkilde
Efterskole derfor overvære selve befrugtningen samt udklækningen i rugekasserne.
Den ene af rugekasserne var forsynet
med et lag gydegrus, idet man havde
fået oplyst, at laksefisk født på et glat
underlag, angivelig skulle udvikle mindre
hjerne, end laksefisk født i gydegrus.
Forskellen på resultatet fra hver kasse
var dog ikke umiddelbart til at se, fortæller Knud Pedersen. I kassen med gydegrus var ynglen ikke nemme at få øje på,

de gemte sig simpelthen mellem stenene.
I kassen uden gydegrus, hvor der ingen
skjul var, forsøgte ynglen at gemme sig i
kassens hjørner.
Det endelige resultat blev, at ca. 3.800
nye laks nu er i færd med at besætte Blåkilde Møllebæk, og forhåbentlig vender
en god del af tilbage for at gyde i bækken
om 3-4 år efter en tur til havs.
Udover elever fra Blåkilde Efterskole
samt nogle lokale interesserede, var der
også mødt en delegation op fra old boys
klubben i Herning Sportsfiskerforening,
og de fulgte også med stor interessen,
hvordan de næsten 4000 nye havørreder
fik lov til at smutte ud i Møllebækken fra
de kasser, de var udklækket i.
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700 millioner kroner
til renere vandløb
Vandplanerne ventes at være på plads i år
Regeringen har fremsat en plan som
betyder 700 millioner kroner til forbedring af de danske vandløb – og dermed
også til at sikre en mere miljøvenlig

udledning til vore fjord- og havområder. Dermed kan Danmark måske også
undgå at blive slæbt for EU-retten på
grund af manglende vandplaner.

Miljøminister Kirsten Brosbøl: - Sagen med EU har været ”træls”.
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Det er kommunerne og de 23 nyoprettede
vandråd, der kommer til at stå for den
nærmere udformning af vandplanerne.
Vandrådene består af lokale landboforeninger, Danmarks Naturfredningsforening, fritids- og lystfiskere, Friluftsrådet
samt andre organisationer med interesse
for vand og natur. Vandrådene blev
opfundet sidste år som en del af den
nye lov for vandplanlægning, der danner rammen om de kommende planer
for vandområderne, som skal gælde fra
2016-2021.
Vandrådene består således bl.a. af lægmænd fra lokale organisationer, kommunale embedsmænd og lokalpolitikere.
Et af de emner, de lokale vandråd skal
beskæftige sig med er bl.a., hvordan man
kan sikre naturlige fiskebestande m.m. i
vandløbene.

Det er Naturstyrelsen, der udpeger de
steder, hvor der skal gøres en indsats for
at forbedre miljøtilstanden, og det er så
kommuner og vandråd, der skal udarbejde forslag til, hvor der skal laves en
miljøforbedrende indsats.
Miljøminister Kirsten Brosbøl har
tidligere betegnet sagen med EU som
værende ”træls”, og hun regner nu med,
at vandplanerne er på plads i løbet af
indeværende år, og derfor regner hun
også med at EU-Kommissionen vil droppe
en retssag mod Danmark.
Sagen om Danmarks manglende
efterlevelse af EU‘s vandrammedirektiver
har ulmet i EU-systemet i flere år, og
Danmark har i den forbindelse fået flere
advarsler.

NYETABLERING AF DAMBRUG - OMBYGNING AF DAMBRUG

N Y HED

· Brugsmodelbeskyttede
dambrugskegler i beton.
· Montage i én
arbejdsgang.
· Sikker gulvforbindelse.
· Hurtigt videre

Konsulent Leif Poulsen, Give Elementfabrik A/S,

GIVE ELEMENTER,
SÅ ER DU SIKKER!

tlf. 40 21 24 60

· Standardelementer
elementer på
„mål“
· Lynhurtig
montering
gerne i samarbejde med din
entreprenør

Tilbud, brochurer, konsulentbesøg ufb.
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Krebsene er tilbage
i sø ved Haderslev
Engang var Vedsted Sø en af landets bedste krebsesøer
AF: ANDREAS NØRREGAARD

Vedsted sø vest for Haderslev var
engang kendt som én af landets bedst
kendte krebsesøer. Den var ideel til krebseavl med sine 8 ha. store krystalklare

vand og 12 meter på det dybeste, skrånede bund jævnt ud mod bredderne,
som er typisk for en dødis sø med sten
og grus jævnt fordelt på hele bunden
som isen efterlod den ved afsmeltningen.

I forbindelse med restaureringen af Vedsted Sø er der også foretaget en renovering af beplantningen
rundt om søen.

22
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Søen var engang Sønderjyllands reneste
sø, men den blev forurenet i 1970èrne
af spildevand og næringsrigt drænvand.
Haderslev Kommune og Syddansk Universitet har nu renset søen med aluminium,
så søen igen er ren og klarvandet.
Søens ferskvandskrebs døde ved aluminiumbehandlingen i 2009, men der er
så igen udsat krebs i søen, som i generationer har været kendt for en rigtig god
bestand.
Syddansk Universitet skriver i 2011, at
søen er i klar bedring. Vandet er blevet
mere klart og planterne breder sig igen,
men andet end fosfor påvirker vandkvaliteten, bl.a. kvælstof som kommer med
regn og luft kan også gøde algerne. Dyreplankton kan ikke gemme sig i bundvandet om sommeren, fordi der mangler ilt.
De kunne måske ellers ”græsse” algerne
ned.
Syddansk Universitet konkluderer i
øvrigt , at de genudsatte krebs lever godt
i søen nu.
Indtil nu er der udsat 2500 krebs, og
500 mere vil blive sat ud til efteråret.
2/3 af de udsatte krebs er hunner og 1/3
hanner – så må det da lykkes.
På grund af uheldige omstændigheder
ved restaureringen måtte man dog gentage behandlingen og dermed kom der
også et fangstforbud.
Søen ejes af Vedsted Menighedsråd og
restaureres af Haderslev Kommune og er
lejet af Haderslev Sportsfiskerforening.

Annoncepriser
1/1 side (131 x 192 mm) ....................
1/2 side (131 x 94 mm) .......................
1/3 side (131 x 60 mm) .......................
1/4 side (131 x 44 mm) .......................

kr. 2.250,kr. 1.400,kr. 1.250,kr. 1.000,-

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

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

Al henvendelse vedr. annoncer rettes til:
Susanne Jahnsen
Silkeborg Bogtryk,
Postbox 305
8600 Silkeborg,
Tlf. 4698 1630
e-mail: sj@sb-s.dk

FERSKVANDSFISKERIBLADET · 3· 2014

23

Tryggevælde-gedderne
bliver udspioneret af DTU
Projekt skal undersøge om åens gedder trækker ud i saltvand
I marts blev der fanget 30 voksne gedder
i Tryggevælde Å - den å der blev berømt
gennem det nationale danske skuespil
”Elverhøj”.
Lige nu er det ikke så meget spørgsmålet om Christiand den Fjerde, Mor Karen
eller Højerup, der optager de lystfiskere,
der afprøver deres fiskelykke i Tryggevælde Å.
Det er derimod spørgsmålet om, hvorvidt åens gedder trækker ud i brakvand
– et spørgsmål man ingen konkret viden
har om.

Gedde opsnappet af DTU Aquas undervandskamera.
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Derfor har DTU Aqua som et led i Handlingsplanen for Fiskepleje iværksat et
projekt, der skal forsøge at finde ud af
hvor gedderne i Tryggevælde Å i grunden
opholder sig.
I marts blev der fanget og mærket 30
voksne gedder i den berømte å syd for
Køge. Gedderne fik indopereret en lydsender, der udsender lydsignaler og dermed
fortæller, hvor gedderne opholder sig det
næste års tid.
Projektet er betalt af fisketegnsmidlerne
og er udarbejdet i samarbejde mellem

En rigtig ﬂot gedde – dog ikke fra Tryggevælde Å.

DTU Aqua og Københavns Universitet.
Undersøgelsen går ud på at finde ud af,
hvor gedderne i Tryggevælde Å opholder
sig i åen gennem hele året – eller om de
kun er i åen for at gyde, for så derefter at
vandre ud i brakvandet i Køge Bugt. Undersøgelserne kan også ende med, at der
er flere bestande i åen, hvoraf kun nogle
vandrer ud i brakvand. Undersøgelsen
skal også vise, hvor gedderne gyder og
hvornår, fortæller Lene Jacobsen fra DTU
Aqua i en artikel i Fiskepleje DK.
Vi vil også belyse, hvor langt gedderne
vandrer, og hvad det er der afgør, om de
vandrer, siger hun.
De gedder, der indgår i undersøgelsen,
blev fanget på stang og ved elfiskeri, hvorefter de fik indopereret en lille lydsender i

bughulen. Desuden blev gedderne mærket
med et pit-mærke, der vil vise om gedderne går op i den øverste del af åen. Her
er der nemlig placeret en pit-antenne, der
så afslører de fisk, der passerer.
Lydsenderne på gedderne udsender
små kodede lydbølger i over et år, og i
hele den periode følger biologerne så
geddernes færden. Der er oprettet små
lyttestationer flere steder i åløbet samt i
selve udløbet til Køge Bugt.
Det er vigtigt for forsøget, at gedderne
ikke dør i forsøgsperioden. Derfor er det
også vigtigt, at alle gedder, der fanges i
Tryggevælde Å bliver genudsat så skånsomt som muligt, og DTU Aqua vil også
meget gerne have oplysninger om fangst
af mærkede gedder.
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De rekreative ﬁskere til
møde med ministeren

26

Udvalget for det rekreative fiskeri – det
er repræsentanter for de store landsforbund, Dansk Sportsfiskerforbund,
Dansk Amatørfiskerforening, Dansk
Fritidsfiskerforbund og Ferskvandsfiskerforeningen for Danmark havde den

22. maj et møde med fødevareminister
Dan Jørgensen.
Mødet fandt sted i Korsør Lystfiskerforenings hus på Halskov Odde, og blev
indpasset i den travle ministers kalender
under en rejse fra København til Odense.

Fødevareminister Dan Jørgensen fandt de kreative fiskeres oplæg meget interessant.

På mødet blev ministeren orientret om
det oplæg de fire landsorganisationer i
samarbejde er blevet enige om som visioner for det rekreative fiskeris fremtid (se
siderne 10-12 her i bladet).
Udvalget bag oplægget udtrykte på
mødet håb om et godt samarbejde med
Ministeriet, styrelser og andre relevante
partnere. Det blev også fastslået, at
en vigtig præmis er at den fremtidige
forvaltning på området skal være med til
at sikre, at det rekreative fiskeri skal være
bæredygtigt.
Ministeren viste stor interesse for det
udarbejde oplæg og gav udtryk for, at det
indeholdt mange spændende aspekter,
og specielt var han glad for, at oplægget
var skabt i fællesskab mellem de fire
landsorganisationer af rekreative fiskere,
som hver især har deres interesseområde.
Mere om mødet med fødevareminister
Dan Jørgensen i næste udgave af FERSKVANDSFISKEREN.
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Kort nyt
Køb en laks og sæt den ud!
På Skjern Å Lystfiskerfestival, der fandt
sted 24.-25. maj, var der mulighed for at
lave sin egen udsætning af laks. Man
kunne nemlig købe nogle af de 200 små
levende vildlaks fra Danmarks Center for
Vildlaks til 30 kr. pr. stk. eller 5 stk. for
100 kr. Betingelsen for købet var dog, at
laksene straks efter af køberen blev udsat
i Skjern Å under kyndig vejledning.
Salget af køb og udsætning gik ubeskåret til ophjælpning af laksefisk i Skjern Å,
og det er vel unødvendigt at fortælle, at
alle de små vildlaks nu svømmer rundt i
Skjern Å.

tons. Priserne er steget på alle kategorier,
dog mest på fersk/kølet som steg med
13 %.
Ål har tidligere ligget med høje prisstigninger, men i 2013 faldt prisen. Afsætningen af ål faldt med godt 200 tons (18
%) og priserne på eksport af ål faldt med
5 % - til i alt 88 mio. kr.

Vandremuslingen truer fortsat
i søer og vandløb

Ørred-eksporten
gik tilbage i 2013

Danmarks Statistiks beregning for eksporten i 2013 viser en lille tilbagegang for
eksport af ørred med 1 % til i alt 828 mio.
kr. Det skyldes, at afsætningen er faldet
med knap. 3000 tons (9 %) men at den
gennemsnitlige pris til gengæld er steget
med 2,11 kr. pr. kg., hvilket svarer til en
stigning på 9%.
Eksporten af fersk/kølet/frosset ørred
faldt med ca. 3.200 tons, mens eksporten
af røgede ørred filetter steg med ca. 1000

En af de invasive dyrearter som truer den
danske natur, er vandremuslingen Dreissena polymorpha, som i flere år har bredt
sig i Gudenå-systemet.
Naturstyrelsen og forskere har i samarbejde udarbejdet en liste over ”invasive
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arter”, som truer den danske natur, og en
af arterne der er kommet på den danske
liste, er netop vandremuslingen.
Kurt Thomsen Jensen er forsker i marin
biologi på Aarhus Universitet, og han
fortæller til Jyllands Posten, at vandremuslingen kan have store konsekvenser
for den danske natur.
- Vandremuslingen er et godt eksempel på en invasiv dyreart. Den har
tendens til at monopolisere et område
og dermed blive meget dominerende i
åer og søer.
Eksempelvis har den været meget
udbredt i de store nordamerikanske søer,
og den er her skyld i en omformning af
søernes økosystem. Den danner nogle
meget tætte af bestande, og filtrerer en
masse vand. Derved tager den meget af
det planteplankton i vandet, som andre
kunne have haft glæde af. På den måde
skaber vandremuslingen meget negative
konsekvenser for andre dyr og planter,
siger Kurt Thomsen Jensen.

bekendtgørelse fastsat til 40 centimeter.
Der er fastsat 3 års totalfredning af
stalling, og derfor er mindstemålet for
stalling da også helt fjernet fra bekendtgørelsen.

Alge-rens kan
dræbe ﬁsk

Gedden skal være
60 centimeter

Efter høring og udtalelser bl.a. DTU Aqua
er de endelige mindstemål for fisk i ferskvand nu fastsat i en ny bekendtgørelse.
I forhold til det oprindelige udkast er
der sket en ændring, således at mindstemålet på en gedde nu er fastsat til 60
centimeter, mens det hidtidige mindstemål var på 40 centimeter.
Også for laksen er der sket ændring. Det
hidtidige mindstemål var 60 centimeter,
men dette mindstemål er nu i den nye
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Miljøtekniker Sten Bøgild Frandsen:- Vigtigt
at det anvendte rensemiddel er godkendt til
formålet

Det kan være farligt at benytte Alge-rens til forårsrengøring af tage og
andre større eller mindre bygninger, hvis
disse genstande ligger i nærheden af en
sø eller et vandløb.
Det har bl.a. betydet, at Kolding Kommune har advaret husejere mod at benytte algerens, hvis det ikke er godkendt
til formålet.
Det sker efter at der er fundet ret
mange døde fisk og padder i nogle
småsøer i nærheden af Almind i Kolding
Kommune.
Politiet er gået ind i sagen, og det undersøges nu om fiskedøden kan skyldes
en ret omfattende rensning af 21 hustage i Almind. Det var et større firma,
der stod for tagrensningen, og man
mener, spildevandet med bl.a. en form
for algerens via det kommunale kloaknet
er løbet ud i søerne.
-Ud fra de oplysninger, vi har fået fra
det firma, der stod for algebehandlingen, kan vi konstatere, at der formentlig er benyttet et middel, som ikke er
godkendt til formålet, siger miljøtekniker
Sten Bøgild Frandsen fra Kolding Kommune til TV Syd.
De forurenede søer benyttes som
regnvandsbassiner, og i første omgang
har man fået standset udløb fra disse
søer af frygt for, at vandet kunne løbe
ud i Kolding Å-systemet.
Det er heldigvis ikke sket.
Miljøstyrelsen har kun godkendt èt
produkt, som firmaer må anvendes til
algebekæmpelse af tage. Det hedder
”Algefri N”. Hvis man hyrer et firma til

at rense taget, er det vigtigt at spørge
grundigt ind til, hvorvidt det benyttede
rensemiddel er godkendt. Hvis man
renser sig eget tag med kemikalier, skal
man læse etiketten omhyggeligt og
være sikker på, at midlet er godkendt til
tagrensning, understreger Sten Bøgild
Frandsen til TV Syd.

De undslupne regnbueørreder
kom langt omkring

Indberetninger fra lystfiskere rundt om i
landet til Danmarks Sportsfiskerforbund
viser, at mange af de regnbueørreder der
slap ud fra havdambrug under stormen
”Bodil” i december sidste år, er kommet
langt omkring.
Således er der fra den jyske østkyst meldinger om store regnbueørreder i vandløbene fra Voer Å i Nordjylland til Als i syd.
Der er registreret massive mængder regnbueørreder i f.eks. Kolindsund
Kanalerne ved Grenå og i Giber Å syd for
Aarhus.
I Vejle Å er de undslupne ørreder observeret mindst 20 km. fra havet. Længere
øst på er de svømmet op i et lille langelandsk vandløb, og ligeledes har flere af
de sjællandske vandløb i flere tilfælde
oplevet en sand invasion.
Mern Å og Stensby Møllebæk på Sydsjælland og rundt om Vestsjælland til Isefjorden har mærket besøget af regnbueørreder. Så langt væk som i Byåen i Rønne
på Bornholm er dr observeret undslupne
regnbueørreder.
I Tude Å i Vestsjælland har en enkelt
lodsejer fanget 190 store regnbueørreder,
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og i både Tude Å og Tuse Å er der set
eksempler på ødelæggelser af de vilde ørreders gydninger foretaget af undslupne
regnbueørreder.

40.000 kroner i bøde for at
sende valle ud

Bornholms Andelsmejeri i Klemensker og
ejeren af Simlegaard I/S er blevet idømt
en bøde på 40.000 kroner for at have
forurenet Bagå. Desuden skal de samlet
betale 11.192 kr. i erstatning til Bornholms
Regionskommune.
Det skriver netavisen ”bornholm.nu”.
Formanden for Vandpleje Bornholm,
Johnny Mertz, er glad for dommen, men
han mener godt den kunne have fået et
hak op ad, bl.a. fordi de dømte i første
omgange forsøgte at skjule et udslip af
valle.
Forureningen sket i august sidste år,
da en rørledning med valle fra andelsmejeriet sprang læk i nærheden af
Simlegaard. Konsekvensen af udslippet
var at iltet i vandløbet Bagå forsvandt
og tusindevis af fisk og fiskeyngel døde.
I dag er det bedre med åen, men forureningen sætter stadig sine spor. siger
Johnny Mertz.

Retssager om
bræmmer udsat

Som følge af, at der er lovændringer på
vej med hensyn til de udskældte bræmmer langs vandløb, har landsretten i
Viborg nu udskudt en del sager, hvor
landmænd er anklaget for at have overtrådt de nuværende nugældende love.
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Det er sket efter at regeringen og de
borgerlige partier er på vej til at indgå
en aftale om halvering af antallet af
randzoner i Danmark fra 50.000 hektar
til 25.000.
Efter de gældende regler har det ikke
været tilladt at dyrke jorden tæt på
vandløb og søer, og det har heller ikke
været tilladt at benytte sprøjtegifte eller
at gøde jorden.
De retssager, der er rejst overfor landmænd som har tilsidesat de regler der
trådte i kraft i 2012, ventes udsat, indtil
helt nye regler er vedtaget i Folketinget.
Det er statsadvokaten i Viborg der har
udsat alle berammede og forberedelse af
yderligere sager, indtil en ny lov foreligger.

Fisk faldt ned fra himlen efter
en skypumpe

I en lille landsby i det vestlige Sri Lanka fik
beboerne sig noget af en overraskelse, da
der under et stormvejr begyndte at falde
fisk ned fra himlen.
Der var dog hverken tale om en ny art
af flyvefisk eller et tegn fra guderne, men
derimod om en større skypumpe, der
var trukket ind over land fra Det indiske
Ocean.
Skypumpen havde under sin hærgen
løftet fisken op fra en flod og under sin
færden ind over land gav den så slip på fiskene og meget andet, den havde suget op.
Under en kraftig hvirvelvind kan
fladvand blive til en skypumpe, der suger
næsten alt levende i vandet med sig. Det
forklarer forskere til det britiske nyhedsprogram Mirror.co.uk.

Det er i øvrigt ikke første gang Sri
Lanka har fået fisk sendt fra himlen. I
2012 regnede det simpelthen med rejer
over et landområde nær kysten.

FERSKVANDSFISKERIFORENINGEN for Danmark
Formand
Niels Barslund (ansvarshavende redaktør)
Vormstrupvej 2, 7540 Haderup.
Tlf. 9745 2046 · Mobil 29 26 51 11
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

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

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

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

Medlemsskab og kontigent
Personligt medlemsskab kr. 520,- årligt
(inkl. Ferskvandsfiskeribladet)
Foreningsmedlemsskab kr. 1.040,- årligt
(afhængigt af medlemsantal)
Kontorhjælpen
Gitte Underbjerg, Norgesvej 1,
8700 Horsens. Tlf. 5124 0211
gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Telefontid alle hverdage kl. 08.00-13.00

Erhvervsﬁskere
Leif Olesen

tlf. 7578 2201

Lystﬁskere
Max Thomsen
Hilmar Jensen
Torben Salling
Bjarne Bach

tlf. 8646 6053
tlf. 4029 6881
tlf. 9868 3381
tlf. 2169 9200

Bredejere
Schneider Philipsen tlf. 9745 2271
Niels Barslund
tlf. 9745 2046
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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

B

Vi er med til
at sikre bredden

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

FERSKVANDSFISKERIBLADET
REDAKTION
Henning Nielsen
Halsebyvej 30, 4220 Korsør
Tlf. 5838 7225
henviol@dlgtele.dk

INDLEVERINGSFRISTER
Indlevering af redaktionelt stof og annoncer til næste
blad skal ske senest den 20. juli 2014.
TRYK
Silkeborg Bogtryk
Stagehøjvej 27, 8600 Silkeborg
Tlf. 8682 1655

Stof til bladet indsendes til redaktionen som e-mail,
på diskette eller CD-ROM. Bladet påtager sig intet
erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer.
Bladets artikler udtrykker ikke nødvendigvis foreningens officielle politik.
FORSIDEFOTO
Fødevareminister Dan Jørgensen fangede sit livs
første hornfisk, da han var til møde med de fire
rekreative fiskeriorganisationer.

FERSKVANDSFISKERIBLADET
N.P. Danmarksvej 79
8732 Hovedgård

ANNONCER
Henvendelse vedr. annoncer til Niels Lauritsen,
Silkeborg Bogtryk
Tlf. 4698 1592
nl@sb-s.dk

