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indholdsfortegnelse

Den danske sommer har i år ikke bare været ”byger der går 
og kommer”, og vi ved heller ikke om

de store nedbørsmængder er en klimaændring, der skal 
regnes med også i de kommende år.

Derfor vil det nok heller ikke være nogen god ide lige nu 
at fastlægge love og regler for, hvordan grødeskæring og 
oprensning af vandløb skal foregå i fremtiden.

Sommerens store nedbørsmængder har ikke bare kostet 
penge for landbruget, fordi høsten er gået tabt. Skaderne 
har også været omfattende for mange andre erhverv og 
danske borgere - sommerhusejere og boligejere helt inde 
i vores hovedstad og mange andre steder i landet har lidt Niels Barslund
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kunnet dække de ønsker, fonden mod-
tager om hjælp.

Derfor søger fonden nu om be-
løb fra andre, der vil støtte arbejdet. 
Store som små beløb kan sendes til 
dansk Laksefond – Konto nr.2191 – 
1485624283, Nordea.

Du kan se meget mere om Dansk 
Laksefond og de projekter, fonden har 
støttet. Arbejdet i fonden er vederlags-
frit, og alle bidrag 
går helt ubeskåret 
til fordel for laks og 
havørred.

Dansk Laksefond har siden oprettelsen 
i 1994 indsamlet og uddelt over 1,5 
million kroner til forbedring af laksefi-
skenes krav til vandkvalitet, passage og 
gydemuligheder.

Alene fra 2004- 2011 er uddelt 
836.000 kr. til en lang række projekter, 
bl.a. til udlægning af gydegrus i sjæl-
landske vandløb, penge til Danmarks 
Center for Vildlaks, der i Jylland produ-
cerer laks og havørred til udsætning i 
jyske åer, samt til North Atlantic Fund, 
Island, der arbejder internationalt på at 
forbedre laksens vilkår.

Dansk Laksefonds hovedsponsor har 
de seneste år været Harboe Bryggeri, 
men bidrag herfra har ikke længere 

Dansk Laksefond søger
bidrag til laksefiskene
de hidtidige bidrag fra Harboe bryggeri slår ikke længere til

store økonomiske tab på grund af de 
store nedbørsmængder med udgif-
ter som så i de fleste tilfælde er gået 
videre til forsikringsselskaberne. I alle 
tilfælde dog betydelige økonomiske tab 
for landet som helhed.

Tiden er nok inde til at lytte til de 
mange forslag, der er fremkommet, 
men det er vel også slået helt fast 
under denne sommers regnmængder, 

at vandløbene i sin tid er blevet skabt 
bl.a. for at lede vandet væk. Derfor er 
planer om at standse vedligeholdelse, 
grødeskæring og oprensning af 7,300 
km vandløb da også forkert beslutning, 
som vil gøre problemerne med over-
svømmelser værre i fremtiden. Fersk-
vandsfiskeriforening for Danmark har 
også gjort dette gældende i sit hørings-
svar til regeringens vandrammeplaner.
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afstand fra søer eller vandløb. Også 
gyllebeholdere beliggende på skrå-
nende terræn er omfattet af de nye 
regler om barriere.

For eksisterende gyllebeholdere skal 
de krævede tiltag være etableret senest 
den 1. januar 2012.

Der kan i stedet for gyllebarriere 
vælges en afviklingsplan for gyllebehol-
deren.

Fra årsskiftet skal der ske ekstra sik-
ringer af gyllebeholdere i Danmark, 
idet en bekendtgørelse fra 15. februar 
i år, da vil træde i kraft. De nye regler 
skal afværge de seneste års alvorlige 
forureninger af søer og vandløb med 
masser af døde fisk til følge.

Miljøstyrelsen har netop udsendt 
vejledninger om, hvordan den nye 
bekendtgørelse skal følges, og der er 
tre hovedpunker i den nye bekendt-
gørelse.

Alarmsystem: Her gælder det et sy-
stem, der kan registrerer pludselig fald 
af overfladen i beholderen til opbe-
varing af flydende husdyrgødning og 
meddele dette elektronisk til landman-
den – f.eks. via SMS.

Terrænændring: Der kan f.eks. 
etableres en gravet fordybning, som 
kan tilbageholde mindst 25 kubikmeter 
flydende husdyrgødning.

Beholderbarriere: Barriere i form af 
jordvold eller en barriere udført i samme 
materiale som beholderen, der kan 
tilbageholde minimum den del af behol-
derens indhold, der ligger over terræn.

Ordningen gælder for alle gyllebe-
holdere, der ligger indenfor 100 meters 

Gyllebeholdere skal
sikres med alarmer
der skal også sikres med barriere seneste ved årsskiftet

De nye stramninger for gyllebeholdere skulle gerne 
hindre denne slags hændelser – vandløb fyldt med 
døde fisk.
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ORBIT 929
Større udbytte i recirkuleringsanlæg 
ORBIT recirkuleringsfoder giver mulighed for at øge produktionen 
med op mod 25% på samme biofilter, sammenlignet med andre højt-
ydende fodertyper. 

Opdræt i moderne recirkuleringsdambrug kræver, at du skal tage vare 
på to levende organismer - fisk og de bakterier, der lever på biofilteret.

Med ORBIT er også bakteriernes behov for optimal ydelse tilgodeset, 
og foderet giver derfor maksimalt udbytte af dit anlæg.

Oveni får du renere og mere klart vand og en reduktion af  
kvælstofudledningen, til gavn for miljøet.

O R B I T  9 2 9 FODER FOR FISK OG FOR BAKTERIERNE I BIOFILTERET

www.biomar.dk
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Vi ved det jo godt - alle os, der har 
forsøgt os som lystfisker – at der er 
et eller andet med held, dygtighed 
eller erfaring, men på ”Fiskens Dag” 
den 10. september var der alligevel 
grund til undren over en lystfiskers 
formåen i Grumstrup Lystfiskercen-
ter ved Skanderborg.

Mens mange havde fanget en en-
kelt fisk, nogle ikke en eneste – så var 
der en af de besøgende, der havde 
nået at hive ni flotte regnbueørreder i 
land indenfor bare et par timer.

Den pågældende er bosnisk flygtning, 
kom til Danmark i forbindelse med 
Balkan-krigen, og han har i mange år 
været en trofast gæst hos Søren Lau-
ritsen i Grumstrup Lystfiskercenter ved 
Skanderborg, som var et af de tre fiske-
centre, hvor Ferskvandsfiskerforeningen 
for Danmark i anledning af ”Fiskens 
Dag” kunne tilbyde assistance med 
hensyn til gode råd om lystfiskeriets 
lyksaligheder, specielt for nybegyndere.

Den dygtige sportsfisker talte kun 
bosnisk, så det var ikke muligt at få 

Tekst: Henning Nielsen
Foto: Viola Mathiasen Nielsen

Bosnier viste hvordan man
fangede mange fisk på
”Fiskens dag” i Grumstrup
en tur til fiskesøen er bedre end medicin, fastslog trofast lystfisker med 
Parkinsons syge

Den bosniske lystfisker må løbe i pendulfart mellem 
rensested og fiskested – han har netop fanget regnbue-
ørred nr. 9.
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været overskud på at have bosnierne 
på besøg, men det afviste han.

- Det kan godt være, at jeg ikke 
direkte har tjent så meget på hans 
besøg i dag, men der ligger alligevel en 
uvurderlig reklame i hans fremragende 
fangster. Han fortæller naturligvis til 
sine venner om sine flotte fangster. Det 
beviser jo så også, at der altid er godt 
med fisk i vore søer – og næste gang 
er vennerne måske blandt de gæstende 
lystfiskere, sagde Søren.

- Mange lystfiskersøer har jo en be-
grænsning for, hvor mange fisk der må 
fanges, hvorfor ikke det i Grumstrup 
Lystfiskercenter?

- Det er nok fordi, jeg mener, de 
besøgende skal kunne fange de fisk, 
de har mulighed for at fange. Jeg ved 

nogen nærmere forklaring på hans 
store fiskelykke, men han viste dog 
beredvilligt, hvad han brugte af mad-
ding, og hvordan han fiskede. Der var 
tilsyneladende slet ingen forskel i hen-
hold til, hvordan de øvrige i fiskeparken 
forsøgte at få bid. Maddingen  var i 
nogle små dåser med en plastlignende 
masse i forskellige farver og duft, som 
han ”nullede” omkring krogen – og så 
bare ud med den…og vente. Flådet lå 
og vippede på søens små bølger, så et 
par ryk og det rød/hvide flåd begyndte 
at løb hen over vandet – der var bid. 
Lidt efter kunne bosnieren hale endnu 
en flot regnbueørred i land – nr. 8 den 
formiddag.

Jeg forelagde Søren Lauritsen den 
kendsgerning, at der næppe havde 

Grumstrup Lystfiskerpark ligger i naturskønne omgivelser.
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bl.a. beregnet for familier med børn 
og nybegyndere. Her koster det 15 kr. 
pr. person, og her må der også fanges 
ligeså mange fisk, det er muligt, men 
så betaler man til gengæld 45 kr. pr. 
kg. levende vægt, inden man forlader 
området. Det er en meget populær 
ordning, og det lader sig nok kun gøre, 
fordi jeg selv opdrætter mine udsæt-
ningsfisk, fortæller Søren Lauritsen.

startede som dambrug
Grumstrup Lystfiskercenter startede 
i virkeligheden som et dambrug. Det 
var Sørens forældre, der i 1965 købte 
et nedlagt landbrug med henblik på at 
etablere et dambrug på området. Der 

godt, at nogle ofte har gode fangster, 
men så er der jo også dage, hvor de 
slet ikke fanger noget – eller måske kun 
en enkelt fisk, men jeg mener nu, det 
er meget vigtigt, når folk betaler for at 
kommer herud med fiskestangen, at 
de så også har mulighed for at komme 
hjem med en fisk. Det er måske også 
derfor, vi har temmelig mange stam-
kunder, sagde Søren.

- Du har også en særlig betalingsord-
ning om betaling af fangst pr. kg.?

- Det hænger igen sammen med, at 
vi gerne vil have at vore gæster skal 
have fisk med hjem, og derfor har vi 
en særlig ”Sø 1”, hvor man stort set 
ikke kan undgå at få bid. Den sø er 

Lille mand – hvad nu? 5-årige Bjørn venter på den store fangst.
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var nemlig et godt kildevæld på area-
let, så der kunne hentes rent kildevand 
op, og det var en betingelse for købet 
dengang, at der senere kunne etableres 
er dambrug. Sørens forældre havde 
op gennem 70èrne  også et omfattede 
røgeri og leverede friskrøgede ørreder til 
COOP Danmark. Efterhånden kom der 
imidlertid så mange krav og restriktioner 
fra myndighedernes side, at det ikke 
længere kunne betale sig at røge fisk, 
og så blev selve røgeriet blev nedlagt.   

Søren overtog dambruget efter sine 
forældre for ti år siden efter at han i 
nogle år forinden havde forpagtet virk-
somheden, og det var dengang tanken 
om fiskesøer opstod. I dag består 
Grumstrup Lystfiskercenter så af tre 
søer, heraf altså søen, hvor der kun kan 
fanges fisk efter afregning pr. kg. Der er 
også mulighed for at leje en hel sø, hvis 
en forening eller en arbejdsplads tilret-
telægger en udflugt med fiskefangst 
for øje, og Søren Lauritsen fortæller, 
at man i lystfiskercentret har et årligt 
besøgstal på 8-10.000 gæster.

Det er udelukkende regnbueørreder, 
der udsættes, og det er ørreder fra det 
fortsatte dambrug, der benyttes. Det 
betyder så også, at det altid er friske 
fisk, der udsættes. Man undgår en ofte 
lang transport, og der kan hele tiden 
udsættes efter behov. På varme som-
merdage kan det være vigtigt med ret 
hyppige udsætninger, og der er også 
en vis psykologisk påvirkning i, at de 
besøgende kan se, vi ret hyppigt sæt-
ter fisk ud.

- Det friske kildevand er en betyd-
ningsfuld del af fiskesøerne, og det 
betyder bl.a. at vi om vinteren kan 
holde søerne isfrie, men nok så vigtigt, 
at vi om sommeren kan holde vand-
temperaturen nede på grader, der 
fortsat giver fiskene bidelyst. På varme 
dage sker det dog, at vi må sætte fisk 
ud tre gange om dagen. Det bliver 
måske bare 15-20 kg. pr. gang, men 
det er vigtigt, at de besøgende kan se, 
der bliver sat fisk ud, hvis de fisk som 

Søren Lauritsen: Vore gæster skal have lov til at fange 
lige så mange fisk, de kan. 
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allerede er i søerne, måske er lidt for 
dvaske i sommervarmen.

Mens vi stod og talte med Søren 
om arbejdet med at drive Grimstrup 
Lystfiskcenter, var den bosniske 
lystfisker trukket over til rensestedet 
med rindende vand, for at gøre sine 
indtil videre otte fisk ”grydeklare”. Han 
havde naturligvis fortsat sin stang ude 
og fulgte med et vågent øje det rød/
hvide flåd, mens han rensede de indtil 
nu fangede fisk. Pludselig måtte han 
dog lade de rensede fisk være og løbe 
over til sin fiskeplads, hvor der tydeligt 
igen var fangst. Efter en lille fight kunne 
han så notere sig fisk nr. 9, helt sikkert 
rekord i Grumstrup Lystfiskercenter på 
denne ”Fiskens dag”.

Fiskesøerne i Grumstrup er i øv-
rigt blevet noget af et internationalt 

område. Bosnierne er trofaste gæster, 
men Søren har også mange hollæn-
dere som gæster, og en hollandsk 
familie hører også til stamgæsterne, 
selvom der jo dog er lang vej fra Hol-
land til Grumstrup. Tyskere på ferie i 
Danmark er også hyppige gæster – og 
så er der altså også dem som kører 
den lange vej fra Tyskland til Grum-
strup udelukkende for at komme på en 
god fisketur.

Blandt gæsterne var også en mand, 
der havde fået en ”fisketur” med alt 
hvad dertil hørte som en fødselsdags-
gave –  alt hvad dertil hørte, var bl.a. 
et par dåseøl og madding med både 
levende orm og farvet ”pasta”.

Så mødte vi også en lystfisker, der 
havde en helt særlig grund til at komme 
i lystfiskercentret.

Det var tredje gang på én uge, de hollandske lystfiskere besøgte Grumstrup.
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- Det er simpelthen bedre, end medi-
cin, forklarede Roy Hedgecack.

Han er ramt af Parkinsons syge, der 
giver sig udtryk i rysten, muskelstivhed, 
langsomme træge bevægelser og ba-
lancebesvær. Roy kunne godt nok med 
lidt besvær håndtere sin fiskestang, og 
han havde da også nået at få en enkelt 
regnbueørred i land.

- Når jeg siger, at en fisketur er bedre 
end medicin, så er det fordi, jeg får det 
rigtig godt, når der er hug og adrenali-
nen begynder at pumpe ud i kroppen. 
Derfor kommer jeg meget herud, siger 
Roy. Han har ros til Søren fordi der 
er godt med fisk i søerne, og jo flere 
gange Roy får bid, desto bedre får han 
det i hele sin krop. Roy siger også, at 
han har det godt, når han er ude i natu-

ren og så føjer han også til, at Søren er 
rimelig med sine priser. 

Med hensyn til priser og regler, 
så gælder det, at der ikke er no-
gen fangstbegrænsning i Grumstrup 
Lystfiskerpark. Eneste begrænsning er 
faktisk kun, at der ikke må forfodres. 
For tre timers fiskeri med én stang er 
prisen 75 kr. og 15 kr. pr. løbende time 
for ekstra stang.

Der er naturligvis borde og bænke 
ved søerne, der er også en butik, hvor 
man kan købe madding o.l. til fiskeriet, 
og der kan og lejes fiskestænger.

Grumstrup Lystfiskercenter er belig-
gende i et spændende naturområde med 
stort kildevæld på Hedemølle Kirkevej ved 
Hovedgård – ikke så lang fra  den gamle 
landevej mellem Horsens og Århus.

Lystfiskeri  kan også være afslapning og en kølig dåseøl.
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gelser, men når der er hug og adrena-
linen begynder at pumpe, så får Roy 
det godt og så nyder han livet. Det er 
altså derfor ekstra vigtigt for ham, at 
der er hug på snøren, når han besøger 
Søren Lauritsens Lystfiskerpark.

Læs mere i den efterfølgende repor-
tage om, hvordan Roy får det bedre 
med sin sygdom via lystfiskeriet.

Meget bedre end medicin

- Det virker langt bedre at komme 
herud i Grumstrup Lystfiskercenter, 
end at få nok så meget medicin.
Det sagde Roy Hedgecack, som 
var blandt deltagerne i den østjyske 
fiskepark på ”Fiskens dag” den 10. 
september.

Roy lider af Parkinsons sygdom, 
som gør det svært at styre sine bevæ-
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overvejer Carsten Jørgensen også at 
opgive sin lystfiskersø med udsæt-
ning af regnbueørreder.

Baggrunden for disse overvejelser er 
årets voldsomme regn, men selvom 
Carsten Jørgensen skulle holde fast i at 
lukke for sit put and take-fiskeri, så har 
han heldigvis fortsat planer om, at der 
fortsat skal være muligheder for lystfi-
skere til at benytte hans naturparadis 
– nu måske bare med mere vægt på 

Tekst: Henning Nielsen
Foto: Viola Mathiasen Nielsen

Det at have en fiskesø på Bornholm 
må da lige være sagen, ikke mindst 
når turiststrømmen vælter ind over 
klippeøen. Men helt sådan har det 
ikke  været i den forløbne sommer, 
hvor både kornmarker og fiskesøer 
simpelthen har været druknet i regn-
vand. Meget af årets høst vil sim-
pelthen ikke nå at blive høstet, og 
på Krusegård i nærheden af Hasle 

Bornholmske fiskesøer
fik alt for meget vand
Overfladevand i store mængder gav fiskedødelighed i Knarremosen, så 
udsætninger måske droppes

Carsten Jørgensen ser ud over sin ørredsø med mange døde fisk. På et tidspunkt var vandstanden én meter højere 
end det ses her på fotoet.
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naturen, for han har også konstateret, 
at mange af dem, der kommer til Kru-
segården for at drive lystfiskeri, først og 
fremmest kommer for at nyde naturen, 
så måske vil det ikke være nogen dårlig 
ide at etablere et lystfiskerparadis, der 
udelukkende er baseret på naturen.

Vi besøgte Krusegård på en regn-
vejrsdag i august, men selv på en 
regnvejrsdag var der dejligt derude i 
Knarremosen, hvor Carsten Jørgensen 
gennem de seneste halve snes år har 
drevet ”fiskesøer” og samtidig fået 
etableret et herligt naturområde, hvor 
naturen har første prioritet.

Nede ved vejen mellem Ruts kirke 
og Klemensker viser et skilt til lystfi-
skeriet på Krusegård, og bag skiltet 
gemmer der sig så på Krusegårds 
jorder tre søer, hvor der er muligheder 
for at fange fisk. Fangstmulighederne 
er meget varierede, hedder det i den 
brochure Carsten Jørgensen har haft 

ude overalt på Bornholm i den forløbne 
feriesæson. Den mest populære er na-
turligvis vores ørredsø, hvor vi jævnligt 
sætter  regnbueørreder ud, men også 
den store sø – Knarremosen – byder på 
spændende fangstmuligheder – gedder, 
skaller, aborrer og ål, hedder det videre 
i brochuren, som Carsten Jørgensen 
dog er ved at hjemkalde, fordi han må-
ske ikke længere vil udsætte fisk i sin 
ellers så populære ørredsø.

- Der er sket det på det seneste, 
at mange af vore fisk er døde efter 
udsætningen, og uden at vide det 
konkret, har jeg en frygt for, at det er 
de meget store vandmængder, som er 
faldet her på Bornholm, der er skyld i 
fiskedøden, siger Carsten Jørgensen. 
– Vi har haft så store vandmængder, at 
vandet er gået op over både broer og 
de faststående borde og bænke. Vi har 
været ude for helt at måtte lukke, fordi 
man simpelthen ikke kunne se, hvor 
selve søområdet begyndte - der har 
nok været en vandstand på mere end 
1 meter over det normale. Det har så 
betydet, at søerne har fået tilført store 
mængder overfladevand, som de ud-
satte fisk ikke har kunnet klare. Det kan 
da også være, at udsætningsfiskene 
ikke har kunnet tåle den ret lange 
transport, der nødvendigvis må være 
her til Bornholm, men sådan har det 
jo altid været, og nu har jeg da drevet 
lystfiskeriet med udsætningsfisk i en 
halv snes år, siger Carsten Jørgensen – 
noget uforstående overfor fiskedøden.

Han fortæller i øvrigt, at han får sine 

Skiltet ved Knarregårdsvej 15 gør det let at finde frem til 
lystfiskerparadiset.
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sættefisk fra Sverige, men tidligere 
fik jeg dem fra Grenå, hvor opdrættet 
imidlertid nu er standset.

- Ellers er fiskesøer på Bornholm vel 
en god turistattraktion?

- Både og! De fleste lystfiskere for-
binder nok Bornholm med kystfiskeri, 
men der er da også dem, der gerne vil 
ud og fange ferskvandsfisk, bl.a. har 
vi da en hel del tyskere, og mange af 
dem kommer igen og igen, netop på 
grund af naturen.

For nogle år siden havde vi en meget 
trofast berliner, som meget ofte kom 
her med madpakke og en rimelig primi-
tiv fiskestang. Jeg bemærkede, at han 
brugte en kødbolle som agn, og jeg fik 
min datter (som er god til at tale tysk) 
til at foreslå orm som madding, som 
vi normalt bruger det her på øen. Men 

så fortalte berlineren, at han stort set 
var ligeglad med om at fangede noget 
eller ej. Jeg kommer her udelukkende 
for at nyde stilheden, freden og naturen 
helt alene, men hvis der er en fisk, som 
vil bide på kødbollen, så er den da 
velkommen…og så føjede han også til, 
at han elskede disse fritimer uden sin 
kone.

Vi har også et ældre ægtepar der 
kommer her ret tit – bare for at nyde na-
turen, herunder solnedgangen, siger han.  

- Har du fremtidsplaner for søerne, 
hvis du nu finder på at droppe udsæt-
ningerne?

- Jeg vil da gerne medvirke til at 
give folk en naturoplevelse – og også 
muligheden for at fange en fisk, men i 
fremtiden bliver det nok uden udsatte 
fisk og dermed vel også med færre 

Flere tyske turister kommer til fiskesøen her – først og fremmest for at nyde naturen.
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muligheder for at få fangst. Det vil så 
betyde, at der i søerne kun vil være fisk 
som naturligt er kommet der – altså 
selvproducerende og ægte vildfisk. Det 
er vel også det, der er meningen med 
fiskeriet, og jeg ved, at mange finder 
denne mulighed som den mest ægte 
fiskeoplevelse. Det bliver naturligvis 
så til en billigere pris, men det skal jo 
også være en indtjening, så der ikke 
kun er udgifter til vedligeholdelse og 
pleje af områderne. I de seneste år har 
jeg udsat regnbueørreder for 10.000 
kroner om året, og det har lige kunnet 
løbe rundt, men på den anden side vil 
jeg heller ikke kun have udgifter på at 
give folk fiskeoplevelser, siger Carsten, 
som i øvrigt altid har givet ”sognets 
børn” gratis ret til at fiske så meget de 
vil. Han har nemlig selv fisket, så længe 
han kan huske, og ikke mindst det at 
hive en store ål op af mosen på en pri-

mitiv medestang en lun sommeraften, 
er blandt hans største fiskeoplevelser.

I den ene sø er der gode muligheder 
for at fange gedder, og der er virkelig 
lystfiskere for hvem fangst efter gedder 
er den helt store passion, men så er 
der jo også dem der kun går efter en 
ørred.

 Naturen er på forhånd en del af det 
gode tilbud, og Carsten skriver bl.a. i 
sin brochure: Omgivelserne er meget 
spændende at gå på opdagelse i. 
Fugle- og dyrelivet er et kapitel for sig. 
Vi er selv meget glade for vores natur – 
vær venlig at passe på den.

I området med de tre søer er der 
opstillet borde og bænke, der er uge-
nerte solpletter og masser af plads til 
børnene. Der er også grillpladser, hvor 
familien kan tilberede medbragt kød – 
samt forhåbentlig dagens fangst.

Vi ved da også godt, at mange lystfi-
skere ikke vil nøjes med en herlig natur. 
De vil fange fisk. I prisen – f.eks. en hel 
dag for 150 kr. –  er det også tilladt at 
have familien med. Vi har åbent fra kl. 
5 til kl. 22, og der må højst fanges to 
regnbueørreder pr. fisker pr. dag. Be-
taling af kort, salg af madding(orm) og 
udlån af primitive fiskestænger foregår 
udelukkende som ”selvbetjening” ved 
at putte penge i en grøn postkasse ved 
indkørslen til gården.

- Oplever du ikke at folk helt udelader 
at betale?

- Det sker naturligvis, men det hører 
til sjældenheder, og selvom jeg ikke 
bruger megen tid på at kontrollere mine 

Carsten Jørgensen: - Måske har jeg sat de sidste regn-
bueørreder ud!
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gæster, så undrede det mig dog, da jeg 
en morgen bemærkede, at to polske 
biler var kørt ned til søerne uden at der 
var penge i ”postkassen”. Det kunne 
naturligvis være uvidenhed, men da jeg 
kontaktede dem, fortalte de at de ingen 
penge havde, og så måtte jeg naturlig-
vis bede dem om at forlade området. 
I det samme kom så en 3. polsk bil 
med deres koner. De havde penge, og 
de betalte, så jeg håber da også at de 
fangede nogle fisk. 

karpefiskeriet er populært
I de senere år er karpefiskeri blevet en 
efterspurgt lystfiskeraktivitet, oplyses 
det i wwwsportsfiskeribornholm dk., 
men det oplyses samtidig, at netop 
denne efterspørgsel har medført at 
adskillige moser og søer pludselig er 
blevet beriget med en karpebestand på 
grund af mere eller mindre autoriserede 
flytninger og udsætninger.

Det bornholmske karpefiskeri adskil-
ler sig ikke nævneværdigt fra karpefi-
skeriet andre steder, hvad fiskenes me-

nukort og udstyr angår, men de fleste 
medefiskere elsker jo at eksperimentere 
med forfoderets sammensætning, lugt 
og smag, så prøv din egen hemmelige 
opskrift i de bornholmske vande – eller 
få et godt råd hos grejhandleren, hed-
der det i informationen om bornholmsk 
ferskvandsfiskeri.

Det oplyses også her, at der på 
Bornholm, findes et utal af moser, 
stenbrudssøer, vandhuller, damme og 
vandløbsstrækninger, men for langt 
de fleste gælder det, at fiskeri ikke er 
tilgængeligt for offentligheden.

Mange lodsejere giver dog gerne 
tilladelse til fiskeri, hvis man spørger 
pænt om det, oplyser turistinformatio-
nen om ferskvandsfiskeri på Bornholm, 
så der skulle være flere gode mulig-
heder, hvis man har lyst til at prøve 
lystfiskeriets oplevelser på klippeøen.

Ud over fiskesøen i Knarremose på 
Krusegård er der endnu nogle fiskesøer 
rundt om på Bornholm. Find informa-
tion på dit hotel, campingplads eller kig 
på opslag i dit sommerhusområde.

NyetableriNg af dambrug – ombygNiNg af dambrug
give elemeNter, så er du sikker

vi leverer og moNterer betoNelemeNter
til alle damme, kaNaler, reNseaNlæg m.v.
• SkridSikre gangbjælker
• elementer er Støbt i flydebeton
• Standardelementer - elementer på “mål”
• lynhurtig montering - til Selvbyggere, medbyggere
• gerne i Samarbejde med din entreprenør
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I referatet fra §7-udvalgets møde 
den 8. juni 2011 fremgår det, at der 
har været drøftet forskellige mulig-
heder for at forhøje prisen på stats-
fiskeritegnet. Som det fremgår af 
referatet, der kan læses i sin helhed 
under følgende adresse:

http://fd/fvm.dk/referater %C2%A7 
7-udvalg.aspx?ID=16828.

Det er ikke særlig opløftende læs-
ning. DTU Aqua og Dansk Sportsfi-
skerforbund har ikke mange visioner 
for fremtidens fiskepleje. Hvis der 
blandt bladets læsere findes fiskere 
– såvel lyst-, sports-, fritids-, bier-
hvervs- eller erhvervsfiskere, der har 
haft en positiv oplevelse af samar-
bejde med de to nævnte organisa-
tioner, vil det være på sin plads, at 
lade offentligheden få del i denne 
positive oplevelse.

Det er min opfattelse, at de to orga-
nisationer er så sammenspiste, at alt 
hvad DTU Aqua fremlægger, godtager 
DSF uden at blinke og uden nogen 
form for forbehold.

Det seneste eksempel er fra før-
nævnte §7-udvalgsmøde. Her udtaler 
DTU Aqua og DSF sig i direkte strid 

med sandheden. DTU Aqua udtaler 
sig i direkte modstrid med deres egne 
bestandsanalyser og udsætningsplaner 
fra 2008. DSF udtaler sig i direkte mod-
strid med en af deres egne foreningers 
interesse.

Det vil være lettere for mange, især 
lystfiskere, den dag man på DTU Aqua 
får fjernet tornekrattet omkring Torne-
rose Slottet og begynder at tage de nye 
ideer, der opstår, lidt mere alvorligt, i 

Skal prisen for 
fisketegnet stige?
Tekst: logen til Havørredens Ve og Vel, Knud Pedersen
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stedet for at betragte alt nyt, som noget 
en vis herre har skabt i vrede. F.eks. vil 
det klæde begge organisationer, hvis de 
ville trække i arbejdstøjet og få rettet op 
på årtiers fejlslagen udsætningspolitik.

en metode til at udnytte
Fisketegnsmidlerne på en
mere effektiv måde…
For at opnå en naturlig fiskebestand er 
det nødvendigt at kikke på, hvad man 
hidtil har gjort for at ophjælpe de na-
turlige bestande. Gennem de sidste ca. 
30 år har man foretaget bestandsanaly-
ser for de enkelte vandløb, for at danne 

sig et overblik over de eksisterende 
bestande. Disse bestandsanalyser har 
så dannet baggrund for udsætningspla-
ner af yngel.

Så langt så godt. Problemer er bare, 
at det ikke har ført til forøgelse af de 
naturlige bestande. En ny metode 
er derfor påkrævet, hvis vi skal have 
noget for vore fisketegnsmidler, som jo 
betaler for udsætningerne.

Det vil være langt bedre, hvis man i 
stedet kikkede lidt mere på, hvad man 
har gjort i andre lande, f.eks. Canada, 
Norge og Sverige. I disse lande bruger 
man i stedet forskellige formere for ud-
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lægning af befrugtede æg. Det bevirker, 
at man ikke får yngel, der er præget 
af dambrug, men kun af det vand man 
ønsker, de skal finde tilbage til senere 
i livet. Det kan også være, at man i 
stedet for enøjet og stædigt holder 
fast i ”gamle vaner”, skulle bruge lidt af 
fisketegnsmidlerne til a. at undersøge 
bl.a. hvornår i en havørreds livscyklus 
sker prægningen (homing-effekten) på 
det aktuelle vandløb.

Ifølge den tidligere fiskemester ved 
Kronorlax ved Mørumsåen sker homin-
geffekten allerede ved første cellede-
ling af ægget. Hvis han har ret, er det 
på tide at revurdere de eksisterende 
udsætningsplaner. Slut med at udsætte 
dambrugsproduceret yngel, der blot 
udkonkurrerer den naturlige bestand 
af yngel, i kraft af at de på udsæt-
ningstidspunktet er 3-4 gange læn-
gere i udvikling og dermed en alvorlig 
konkurrent på såvel standpladser som 
føde. Dertil kommer, at dambrugspro-
ducerede ørreder ikke er udstyret med 
en homingeffekt på det vandløb, hvor 
de er blevet udsat., men derimod er de 
formentlig udstyret med erindring af 
lugten af dambrugsfoder.

Der har været talt og skrevet meget 
om de positive resultater af f.eks. Hav-
ørredeldorado Fyn. 

Der er i skrivende stund heller ikke 
noget der tyder på, at denne succes får 
lov til at stå alene. Nu tales der også 
om Havørredeldorado Sjælland og 
Havørredeldorado Limfjorden. Projektet 
på Fyn har vist sin bæredygtighed i 

form af øgede turistindtægter. Der skal 
ikke megen fantasi til at forestille sig 
at også Sjælland og Limfjorden kan få 
samme succes. Disse tiltag kan fint gå 
hånd i hånd med vore ferske vande. 
Det kræver blot at man i stedet for ukri-
tisk at ”plastre” vore vandløb til med 
udsætningsfisk i stedet flytter disse 
udsætninger til mundingsudsætninger.

En sådan omlægning har følgende 
fordele: Vi bliver fri for ophobning af 
gydevandrende havørreder ved vore 
dambrugs udløb. Vi udkonkurrerer ikke 
den naturlige bestand i de enkelte små-
gydevandløb. Det må alt i alt være en 
bedre og billigere metode, der på sigt 
vil sikre den naturlige bestand.

sparede penge kan
forbedre vandløbene
De penge der spares kan så bruges 
til vandløbsrestaureringer i form af 
fjernelse af spærringer og udlægning 
af gydegrus. Derved alene kommer der 
ikke en ny bestand af fisk. Her kom-
mer så nytænkningen ind i billedet. 
Som tidligere nævnt har man i Canada, 
Norge og Sverige igennem en årrække 
udlagt befrugtede æg direkte i vandlø-
bene. Der findes i Danmark en ildsjæl, 
der har udviklet en rugekasse til havør-
redæg, der er tilpasset danske forhold. 
Gennem de sidste to vintre har han 
gjort forsøg med opfindelsen. Resulta-
terne taler for sig selv. En klæknings-
procent på over 90% må siges at være 
bemærkelsesværdig. Resultatet til trods 
har dog hverken fået DTA Aqua eller 
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DSF op af stolen – tvært imod har man 
fra begge organisationer udvist stor 
uvilje mod projektet, bl.a. ved at påstå, 
at projekt rugekasse skulle bringe fo-
kus væk fra vandløbsrestaurering.

Ingen i de to organisationer har for-
søgt at se det positive i projekt Ruge-
kasse. Hvorfor mon???

 Rugekassen består af en flamingop-
lade med målene 5x55x120 cm. samt 
en klækkebakke i aluminium (almindeligt 
dambrugsudstyr) samlet vægt 6 kg. og 
en dybgang på ca. 8 cm. Den samlede 
udgift er 250 kr. Rugekassen kan inde-
holde ca. 6.500 nybefrugtede æg – og 
kræver et minimum af tilsyn, såfremt 
den placeres rigtigt i vandløbet. Meto-
den er en langt billigere måde at tilføre 
fisk til et vandløb, end den man anven-
der i dag. Det, at den er billig og ef-
fektiv, vil kunne frigøre en masse penge 
til vandløbsrestaureringer. En yderligere 
fordel ved rugekassen er, at man får 
fiskeplejen tilbage til lokale lystfiskerfor-
eninger, der så har mulighed for at følge 
udviklingen i netop deres vandløb.

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

Lasse med sin rugekasse.
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Mere grødeskæring
- flere vådområder
danmarks næstvådeste sommer har rejst erstatningskrav efter 
oversvømmelser

Spørgsmålet om grødeskæring, op-
rensning og vedligeholdelse af vand-
løb har i den forløbne sommer været 
så aktuel som ingen sinde før, og 
ikke mindst spørgsmålet for og imod 
grødeskæring har delt borgerne i 
interesseområder. Flere steder har 
landmænd via deres organisationer 
rejst erstatningskrav overfor kom-
mune, og på Lolland/Falster, hvor 
regnmængderne har været betyde-
lige, har Guldborgsund Kommune 
netop afsat 4 millioner kroner ekstra 
på budgettet til vedligeholdelse 
af vandløb, så man frem over kan 
undgå store oversvømmelser.

Mens landmænd har rejst kritik af kom-
muner for alt for ringe grødeskæring, 
så har Danmarks Naturfredningsfor-
ening været ude med kommentarer 
om, at store dele af de oversvømmede 
arealer slet ikke er egnede til dyrkning, 
De burde simpelthen overgå til vådom-
råder, som den nye vandplan da også 
i flere tilfælde peger på. Sportsfiskere 
og landmænd er meget uenige i, hvor 
meget grødeskæring der skal til, og i 
Mobil ”Ingeniøren” siger Niras-ekspert 

i vandløb, Liane Nynne Lohse: ”Om vi 
så barberede vandløbene med en saks, 
så ville de alligevel ikke kunne klare de 
regnmængder, vi har set i år”.

Reaktionen kommer, efter at Venstres 
gruppeformand, Kristian Jensen, har 
foreslået en fundamental revurdering af 
den tidligere regerings vandplan efter 
sommerens regnskyl.

”Politikkerne panikker, hvis de bare 
foreslår, at mere grødeskæring løser 
problemerne. Med de mængder regn, 

Kristian 
Kloppen-
borg-Skrum-
sager: - Vore 
vandløb skal 
tilpasses 
kommende 
store regn-
mængder.
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vi har fået i år, ville vandløbene alligevel 
ikke have kunnet klare det”, siger chef-
konsulent i Niras, Liane Nynne Lohse, 
der er biolog og har arbejdet i 17 år 
med vandmiljø.

Som en mulig løsning på problemet 
peger chefkonsulenten på, at man 
kunne ændre bundprofilen af vand-
løbene ved at grave en rende midt i 
vandløbet. Når vandmængderne så 
er lave, vil vandet løbe i denne rende. 
Samtidig bevare man  bredden af 
vandløbet, som så fyldes op, når 
vandmængderne er store, foreslår hun i 
mobil-udgaven af ”Ingeniøren”.

Landmændene i Kolding-området 
er nogle af dem, der er hårdt ramt af 
oversvømmede marker, så høsten ikke 
er kommet i hus.

Kommunen beskyldes for at være 
årsag til miseren, fordi man ikke har 
oprenset vandløbene efter reglementet. 
Formanden for kommunens tekni-
ske udvalg, Christian Kloppenborg-
Skrumsager (V), lover imidlertid, at der 
vil blive gjort noget ved problemet, så 
man både kan værne om miljøet og 
sikre, at vandet kan ledes væk. Det kan 
måske gøres ved at lave vandløbene 
bredere, så de kan rumme mere vand, 
siger han til DR  P4 Trekanten.

- Allerede til næste år håber vi på 
mindre problemer, og vi skal jo geares 
til, at der også frem over kan komme 
meget store regnmængder. Derfor skal 
vi have vandløbene tilpasset til forhol-
dene, siger  Christian Kloppenborg-
Skrumsager.

Skybrudsramt mark. Foto: Naturstyrelsen.
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Det er ikke lykkedes at udrydde sig-
nalkrebsen i Allingå, selvom der er 
ydet en stor indsats af ikke mindst 
sportsfiskere ved å-systemet. Der 
har været gennemført en flere års 

kamp mod den ulovligt indførte 
krebs, og i foråret var der tegn til, at 
krebsen var blevet stærkt begrænset 
på grund af fangster og måske også 
den strenge vinter.

Nu viser det sig imidlertid, at signal-
krebsen tilsyneladende lever i bedste 
velgående i Allingå, der er tilløbs å til 
Gudenåen.

Max Thomsen, næstformand i Fersk-
vandsfiskeriforeningen for Danmark, 
er en af signalkrebsens store mod-
standere, bl.a. fordi den som bærer 
af krebsepest vil være i stand til at 
udrydde den danske flodkrebs, mens 

Signalkrebsen lever
fortsat på bedste vis
der arbejdes på etablering af et krebselaug, der kan fortsætte med 
fangst af signalkrebsen i fredningstiden

Max Thomsen med en af sine krebsefælder i Allingå.

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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Alle former for transport af fiskeaffald

Bjarne s Fisketransport
Dalsvinget 8 · 7200 Grindsted · Tlf 75 32 37 11 eller 40 94 90 66

den selv er modstandsdygtig overfor 
krebsepesten.

Max er en af dem, der med særlige 
tilladelser har fanget signalkrebse også 
i krebsens fredningstid, og mens det så 
ud som om signalkrebsen var stærkt i 
tilbagegang i foråret, så er den senere 
vendt voldsomt tilbage, og Max har i 
Allingå fanget rigtig mange, også flere 
store – bl.a. en han på 14 cm.

Max Thomsen fortæller, at der fortsat 
vil være et stort behov for at komme sig-
nalkrebsen til livs, og selvom de penge, 
der var afsat til bekæmpelsen, nu er 
opbrugt, er der nu kræfter i gang for at 
få dannet et krebselaug, der skal have 
til formål at efterstræbe signalkrebsen 
ved effektive fangster - også i krebsens 
fredningstid - så man kan få den ulovlige 
krebs udryddet i danske vandløb.

Handel med levende signalkrebs er 
nu blevet forbudt, og det kan mulig-

vis også hjælpe til mod en yderligere 
udbredelse af signalkrebsen, som nu 
findes i flere danske vandløb.

10. september sluttede projektet 
med bekæmpelse af signalkrebs, og 
de ekstraordinære tilladelser og dis-
pensationer, der har været udstedt 
til fangst af signalkrebs, gælder ikke 
mere.

Nye muligheder i fiskefoder
På grund af overvældende stof-
mængde har en længere artikel 
om ”Nye muligheder i fiskefoder” 
desværre måttet udgå til næste 
nummer af Ferskvandsfiskeribladet.

Der er tale om en fortsættelse af 
det debatoplæg, der blev lagt op til 
i sidste udgave af bladet, skrevet af 
Peter Beck, Aquatic Feeds.
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Redaktionen har modtaget et brev 
fra Georg Neumann, der fortæller 
om sit herlige naturområde i Göde-
storf i nærheden af Bremen. Han 
har også medsendt nogle foto som 
virkelig beviser, der er tale om et lille 
paradis. Dertil kommer så, at han 
også er interesseret i at afhænde 
hele herligheden til en dansker.

Og ikke nok med foto af området, der 
medfølger også en omfattende plan for, 
hvordan området kan udlægges som et 
fiskesø-center med ikke færre end seks 

Drømmer du om at blive
fiskesøejer i Tyskland?
Så er muligheden der nu for at erhverve et naturområde ved bremen

søer. Området er på 9000 kvadratme-
ter, og søerne kan forsynes med det 
reneste kildevand med 2,5-3 l/sek. 
Det vil være muligt at udsætte forellen, 
sandart, karper og hvilling til put-and 
take-fiskeri.

Der er også omfattende parkerings-
plads og arealer til virksomhedsbolig 
og meget andet.

Georg Neumann skriver, at der er 
mange fordele ved at etablere et fiske-
område netop her, bl.a. at der i Nord-
tyskland er et stort behov for denne 
slags fiskeområder.

Der peges også på øko-
nomiske fordele ved at få 
leveret udsætningsfisk fra 
Danmark.

Georg Neumann nævner 
140.000 eu. som forhand-
lingsoplæg, og skulle der 
være interesse for at få flere 
oplysninger, så kan du bare 
tage telefonen og ringe til 
Herr Neumann – nummeret 
er: 0049/42023917 eller 
0049/ 420283646. – eller 
skriv til Georg Neumann, 
Parkweg 27  D-28832 
Achim – Deutschland.Et kik ind i det smukke naturområde som ønskes afhændet til en dansker.
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En historisk fisk fra 
de første dambrug
den danske ørred er eftertragtet, selvom den tager længere tid at vokse

Den danske ørred som oprindeligt 
var den fisk man producerede på 
i de allerførste dambrug, plus at 
lodsejerne/gårdmændene havde den 
i deres små damme endnu længere 
tilbage i tiden, er stadig et godt 
produkt.

Selv om vores put and take ikke er 
store præmiefisk, er de ret eftertrag-
tede alligevel. De er gode og faste i 
kødet; gode at ryge, grille, stege etc.

De skal have noget længere tid at 
vokse i. Det duer ikke at pace dem 

frem, for så bliver de for fede og af 
ringere kvalitet.

Regnbueørreden er så sandelig heller 
ikke at foragte. Den vokser hurtigere, 
man kan bedre styre/planlægge leve-
ringsterminer, og den danske regnbue-
ørred er efterspurgt nærmest overalt 
– lige fra æg til den færdige fisk.

Der mangler så lige, vi kan få diverse 
tilladelser/afgørelser noget hurtigere 
igennem, så producenter ved hvad de 
har at gøre med.

Renè, Hvilested

Den danske ørred 
som har været med 
i danske dambrug 
helt fra starten
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Formand
Niels Barslund (ansvarshavende redaktør) 
Vormstrupvej 2, 7540 Haderup. 
Tlf. 9745 2046 · Mobil 29 26 51 11
nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

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

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

kontorhjælp
Gitte Underbjerg, N.P. Danmarksvej 79,
8732 Hovedgård. Tlf. 5124 0211
gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk 
Telefontid alle hverdage kl. 08.00-13.00

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

Bestyrelse
Akvakultur
Hans Jørgen Holm ........................... tlf. 9868 6257
Ove Ahlgreen ................................... tlf. 7577 0515
Ole Valgaard Holang ........................ tlf. 7577 0151
Søren Lauritsen ............................... tlf. 8657 0506

erhvervsfiskere
Leif Olesen ....................................... tlf. 7578 2201

Lystfiskere
Max Thomsen .................................. tlf. 8646 6053
Hilmar Jensen .................................. tlf. 4029 6881
Torben Salling .................................. tlf. 9868 3381
Bjarne Bach ..................................... tlf. 2169 9200
Torben Buchardt Jensen ................. tlf. 9814 6697

Bredejere
Schneider Philipsen ......................... tlf. 9745 2271
Niels Barslund ................................. tlf. 9745 2946

Jord- og støbearbejde til 
NYE Kummeanlæg udføres!

sven@brandehuset.dk · www.brandehuset.dk

sjællandsvej 22-24

7330 Brande

Tlf. 9718 2693
Fax 9718 2622
Bil 2085 2693
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Vi har igen modtaget et par meget 
spændende foto fra Bernt Renè Voss 
Grimm på Hvilested Dambrug. Fiske-
mesteren på dambruget er en særde-
les habil fotograf, der ofte har glædet 
FERSKVANDSFISKERIBLADETs læsere 
med sine optagelser, og her har han 
så fanget nogle smolt i deres spring på 
dambruget.

Bernt Renè fortæller, at det er nogle 
gamle billeder, han har bearbejdet ved 

at sætte ned i størrelse, fordi han bru-
ger ”sharpen” ret kraftigt.

Man skal op på hurtige lukketider bare 
for at kunne få dem nogenlunde på bil-
ledet, uden at de bliver helt udviskede. 
Det går lynhurtigt, når de springer!

Billedet er taget på Hvilested Dam-
brug, hvor de springer meget, fordi de 
gerne vil stikke af og vandre ud i havet. 
Det fik de da så også lov til, da de 
senere blev leveret til udsætning.

Drages mod det store hav
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Forurenet drikkevand
hældes ud i vandløb
Flere nordjyske vandværker har været 
ude for at måtte pumpe forurenet drik-
kevand ud i vandløb.

Der er tale om drikkevand, der inde-
holder sprøjtemidlet bentazon, som er 
et godkendt  sprøjtemiddel, der benyt-
tes af landmænd og gartnere.

Vandet fra de pågældende vand-
værksboringer er i midlertidig ubru-
geligt som drikkevand, hvorfor vand-
værkerne har måttet pumpe millioner 
af liter ubrugeligt drikkevand ud i åer 
vandløb, oplyser P4 Nordjylland.

Vandværket i Skibsby ved Hjørring 
har blandet det bentazon-forurenede 
vand sammen med vand fra en ren bo-
ring, for derved at bringe forureningen 
under det tilladelige.

Der er i øvrigt på de seneste fore-
kommer flere meldinger fra vandværker 
om bentazon i vandværksboringer, og 
fra flere sider er der opfordret til politisk 
indgreb, så det bliver ulovligt at benytte 
bentazon som sprøjtemiddel mod ukrudt.

 
Møde i §7-udvalget
den 1. november
Fiskeridirektoratet har indkaldt til nyt 
møde i det såkaldte §7-udvalg – udval-
get for kreativt fiskeri den 1. november 
hos DTU i Silkeborg. Det var på det 

seneste møde i netop dette udvalg, 
spørgsmålet om rugekasse-teorien blev 
drøftet – og afvist med efterfølgende 
protest mod det udsendte referat. Det 
endelige referat er nu udsendt med en-
kelte rettelser og kan læses på Fiskeri-
direktoratets hjemmeside.

Ferskvandsfiskeriforeningen for 
Danmark deltager i §7-udvalget med to 
repræsentanter – formand og næstfor-
mand.

 
dambrugsfisk i 
tonsvis døde i
Filskov dambrug
Det bliver svært at opklare årsagen 
til den store fiskedød i Filskov Dam-
brug den 12. september. Det mener 
miljøvagt Peter Thomasen fra Kolding 
Kommune.

Hen ved 10 tons store regnbueør-
reder døde i løbet af søndag aften og 
nat i dambruget på grund af iltmangel, 
og fiskemester Torben Brandt havde en 
mistanke til, at et brud på en spilde-
vandsledning ved Gadbjerg fredag 
aften kunne være årsag til iltmangelen.

Det finder miljøvagt Peter Thomasen 
imidlertid for usandsynligt. Han siger til 
DR - P4 Trekanten, at han var ude ved 
den brudte spildevandledning allerede 
fredag aften. Det regnede meget vold-
somt, og det spildevand der må være 

KORT NYT
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sluppet ud, er blevet meget fortyndet 
på sin vej til dambruget i Filskov 20 km. 
længere nede ad åen.

Han mener, man skal finde årsagen 
til iltmangel tættere på, enten i form af 
ensilage eller gylleudslip, men i øvrigt 
bliver det nok meget svært at finde år-
sagen til fiskedøden, mener miljøvagten.

den største laks i
videåens historie
På ”Fiskens Dag” den 10. september 
blev den største fisk i Vidå-systemets 
historie bragt i land af  64-årige Jørn 
Pedersen fra Sdr. Sejerslev ved Højer. 
Der var tale om en laks, som umid-

KlassisK eller avanceret?
Vi byder på langt mere end de fleste! Her finder du alle relevante 

kreative og faglige kompetencer i samme hus. Repertoiret 
spænder vidt fra idéudvikling til rentegning og fra 

kommunikations rådgivning til tryk og webløsninger
 - alt under samme tag. 

Tag os på ordet og kast os en udfordring.

GRAFISK PRODUKTION  |  BUREAU  |  ONLINE

telefon: 86 82 16 55 | www.silkeborg-bogtryk.dk telefon: 70 20 02 28 | www.skabertrang.dk

delbart efter 
at være bragt 
i land ved 
Lægan blev 
vejet og målt 
til resultatet 
14,1 kg. og 
115 cm.

Den hidti-
dige rekord 
ved en laks 
på 10,9 kg. 
fanget i 2009.

Man har 
registreret fangster i Vidå-systemet 
siden 1929.
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Forsidefoto: 
”Fiskens dag” i Grumstrup Lystfiskercenter. En bosnisk 
flygtning viste, hvordan man fanger mange fisk.  
Foto: Viola Nielsen.
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Alt til dambrug
hav- og ålebrug

Vestermarken 3 • 8765 Klovborg
Tlf. 70 23 12 18 • Fax. 76 59 50 20
Se netbutikken på: www.midtjysk-aqua.dk

arbejdstøj
sko

støvler
net
vod

ketcher
sugekurve
beluftere
waders

klækkeudstyr
transport og sortergrej

iltfordelere
foderautomater

fugleværn
aluplader

baljer
spande

handsker

Alt i plastrør og slanger
og tilhørende fittings

Vi er med til 
at sikre bredden

Sæt✗ i kalenderenFredag den 9. decemberfra kl. 10 til kl. 15Her holder vi vores julestue
på Vestermarken 3, Klovborg

Vi glæder os til at se jer!


