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Formandes leder:

Hvad foregår
der?
Referater kan være spændende læsning.
§7-udvalgets referater er interessante for
mange med interesse for det rekreative
fiskeri. Et referat kan være spændende.
Ikke så meget for det der står i referatet,
men derimod for det der ikke står. Derfor er det også interessant at se hvad der
kommer til at stå om at Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark er uenig med
arrangørerne af det såkaldte åbne møde
i Vejle den 6. september. Selvfølgelig
må dem der læser referatet gerne kende
vores meget specifikke utilfredshed med
ikke at være tilgodeset i det panel som
NaturErhvervstyrelsen havde dikteret.
Udenomssnak med hensyn til, at vi
(Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark) da bare kunne komme til orde som
alle andre mødedeltagere, udfylde en lap
papir eller sende en e-mail til Naturstyrelsen, kan vi slet ikke godtage – og slet ikke
når der fremkom synspunkter, som vi var
aldeles uenige i, og som går imod medlemmer af Ferskvandsfiskeriforeningen.
Vi håber ikke at komme til at fornemme
en form for ”hemmelighedskræmmeri”,
eller en form for ”skjult dagsorden”, og
slet ikke at få en fornemmelse af, at der
foregår ting og sager som deltagere i det
rekreative fiskeri ikke må vide.
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Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark forstår ikke, at der under referatets
omtale af drøftelsen af idékataloget,
ingen eller intet er refereret om hvad der
blev sagt, vi har sammen med tre andre
organisationer anmodet om et fyldestgørende referat, da vore synspunkter
officielt er rådgivende for Ministeren/
Folketinget, vi får se om referatet bliver
retvisende med hvad der blev sagt.
I det nye idè- og visionskatalog fra
de tre rekreative fiskeorganisationer er
et af punkterne: §7-udvalgets arbejde
skal styrkes, og det rekreative fiskeri bør
forvaltes gennem forståelige og overskuelige regelsæt. Lad os leve op til det!
Niels Barslund
Formand
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark

Nyt møde i §7-udvalget

Udvalget for Rekreativt Fiskeri – det
såkaldte §7-udvalg - er indkaldt til møde
den 26. november, hvor man bl.a. har et
punkt på dagsordene vedrørende opsamling af arbejdet om fremtidens lyst-og
fritidsfiskeri. Ligeledes skal der drøftes
forhold vedrørende den igangværende
fiskepleje og drøfte Handlingsplanen for
fiskepleje i 2015.

Sund mad kan fjerne
stress hos dambrugsfisk
Umættet omega-3 fedtsyre kan gavne sandart allerede som larve
Seniorforsker Ivar Lund, DTU Aqua, skriver
i ”Nyhedsbrev fra DTU Aqua”, at ligesom
stress skader menneskers fysiske sundhed,
så bliver fisk også stressede af uvante lyde
eller bevægelser. I intensive opdrætsanlæg
kan tætheden stress og langsommere
vækst måles, men nu viser studier fra en
gruppe forskere på DTU Aqua, at det kan
have en positiv og langtidsholdbar effekt
på sandartens adfærd i stresssituationer,
hvis de allerede som larver får tilsat en
langkædet umættet omega-3 fedtsyre i
deres normale dyreplanktonfoder.
”Stress er en af de primære forhindringer for at effektivisere produktionen af

sandart. Men når larver og yngel på DHAkost reagerer og svømmer hurtigere end
sandart, der har fået foder uden DHA, tyder det på, at den rette ernæring allerede
i larvestadiet kan gøre sandarten mere
robust”, siger projektleder og seniorforsker på DTU Aqua, Ivar Lund. Han har
lavet undersøgelserne i samarbejde med
kollegerne Erik Høglund og Peter Skov.
Sandarten er en eksklusiv spisefisk, der
har potentiale til at udvide akvakulturproduktionen i EU.
I øjeblikket er AquaPri med støtte fra
EU i gang med at opbygge et nyt anlæg i
Vejen til 55 mio. kr.
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Gik Naturstyrelsen uden
om ”den varme grød”?
Intet referat af kritik på §7-mødet af organisationernes kritik
Noget tyder på at Naturstyrelsen forsøger at ”rage kastanjerne ud af ilden”,
eller i hvert fald som katten har valgt at
”gå uden om den varme grød”. Det tog
i hvert fald lang tid bare at få lavet et
udkast til referat fra §7-mødet. Udkast
til referat er usædvanlig kort, specielt
punktet om det udarbejdede ide-katalog efter det åbne møde med fødevareminister Dan Jørgensen i Vejle.
NaturErhvervsstyrelsen beklager da også
den lange ventetid og skriver, at referatet
har afventet afklaring om idekataloget
vedr. lyst-og fritidsfiskeri.
Vi har noteret de enkelte udvalgsmedlemmers hovedsynspunkter om ideerne
i idekataloget, men referatet indeholder
ikke opgørelser af ”hvem sagde hvad” om
de enkelte ideer, oplyses det i det fremsendte udkast til referatet fra §7-mødet,
hvor det så også fastslå, at der er tale
om en opsamling af interessenternes
bidrag og at det ikke er udtryk for fødevareministerens holdning. Idèkataloget
indeholder mange ideer, som ikke alle
kan realiseres. Mange af de indsamlede
idéer indeholder desuden forslag om
reguleringer af områder, som reguleres i
andre regi.
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Det oplyses videre, at fødevareministeren
senere vil offentliggøre sin version for
lystfisker- og fritidsfiskeri.
To breve blev fremlagt på mødet af
henholdsvis Ferskvandsfiskeriforeningen
for Danmark og det fælles fiskeriudvalg
for Dansk Amatørfiskerforening og Dansk
Fritidsfiskerforbund, men hvordan §7-mødets medlemmer har modtaget de to

Niels Barslund fik ikke tilbagemelding på
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmarks kritik
af Danmarks Sportsfiskerforbunds brud på den
indgåede aftale.

kritiske breve, meldes der altså ikke noget
om i referatet fra mødet.
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark v. formanden Niels Barslund afleverede en skriftlig kommentar på §7-mødet,
hvor der, som omtalt i seneste nummer af
”Ferskvandsfiskeribladet”, i kritiske vendinger blev taget afstand fra afviklingen af
det åbne møde i Vejle den 6. september.
På vegne af Dansk Amatørfiskerforening og Dansk Fritidsfiskerforbund
afleverede den fælles fiskeriformand, Kurt
Jepsen, DAFF, nogle skriftlige bemærkninger og spørgsmål, bl.a. bad han om,
at svarene på spørgsmålene blev ført til
referat, men det gjorde de altså ikke.
I brevet fra fritidsfiskerne, der blev
fremlagt på §7-mødet, står der blandt
andet, ”at det er meget beklageligt, at vi
ikke får lejlighed forud for en ministeriel
stillingtagen, at drøfte aspekterne på et
møde mellem de fire rekreative fiskeriorganisationer. Vi har netop qua et par møder oparbejdet en rimelig grad af tillid til
hinanden. Derfor ødelæggende, såfremt
vi spiller ud mod hinanden på et §7-møde.
Også ødelæggende, såfremt ministeren
alene konkluderer på baggrund af drøftelserne i et §7-møde og tilrettelægger
regelsættene, uden at vi får lejlighed til
at være med”.
Som nævnt fremgår det altså ikke af
udkastet til referat fra §7-mødet, hvorvidt
udvalgets medlemmer har drøftet de to
skriftlige indlæg.
Udvalget formand, Jakob Munkhøj
Nielsen, oplyste på §7-mødet, at fødevareministeren gerne vil arbejde med

Kurt Jepsen fik ikke fyldestgående svar på fritidsfiskernes spørgsmål.

udvikling af lyst-og fritidsfiskeri, og
at forslag fra konferencen og senere
indkomne vil indgå i det arbejde. Dagens
drøftelse i udvalget skal også ses i dette
lys.
Rådsformanden spurgte desuden til den
generelle opfattelse af konferencen om
Vision for lyst- og fritidsfiskeri den 6.
september og oplyste samtidigt, at der
var modtaget ca.110 ideer til det videre
arbejde – henholdsvis 60 fra konferencen
og 50 senere forslag.
Der var bred enighed i udvalget om, at
ideen om afholdelse af en konference var
en succes, da det er vigtigt, der arbejdes
videre med ideer, der kan udvikle lyst-og
fritidsfiskeriet i Danmark.
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Efter at henholdsvis Niels Barslund og Kurt
Jepsen havde oplæst de to breve, der også
forelå skriftlige, oplyste Jakob Munkhøj
Nielsen, at det i Fødevareministeriet efter
flere overvejelser var besluttet, at der på
konferencen i Vejle skulle være et panel og
det mest optimale ville være 4 personer.
Det betød dog ikke, at andre foreninger,
der ikke var direkte repræsenteret i debatpanelet, ikke kunne komme til orde på anden vis, idet der var mulighed for spørgsmål og kommentarer fra salen, skriftlige
inputs på omdelte ark samt efterfølgende
fremsendelse af inputs pr. e-mail.
Efterfølgende drøftede udvalget de
forskellige indkomne forslag til det videre
arbejde om en vision for lyst-og fritidsfiskeri, der omhandlede en bred vifte af
bl.a. fiskeriregulering, fiskepleje, miljø,
dyreetik, kontrol, samfundsøkonomi, livskvalitet og friluftslivets idekatalog.

Jakob Munkhøj Nielsen konkluderede,
at der var modtaget rigtig mange gode
ideer, som der skal arbejdes videre med.
Hvilke ideer, der konkret kan realiseres, afhænger af nærmere analyser og
drøftelser med ministeren. Udvalget vil
modtage besked fra NaturErhvervsstyrelsen om offentliggørelse af idekataloget.
Inden deadline for denne udgave af
”Ferskvandsfiskeribladet” er det endelige
referat fra §7-mødet den 24. september
ikke offentliggjort
Efter deadline for denne udgave af
”Ferskvandsfiskeribladet” har der været
afviklet endnu et §7-udvalgsmøde, det
fandt sted den 26. november, og såvel
referat fra dette møde og eventuelt
fødevareministerens endelige udkast til
”Vision for det rekreative fiskeri”, kan vi
således først offentliggøre i første udgave
af ”Ferskvandsfiskeribladet” i det nye år.

De ca. 200 mødedeltagere i Vejle fremkom med ca. 60 ideer til Vision for det rekreative fiskeri. Her
fremlægges èt af forslagene.
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Udsætningsplanen for
flere vandløb revideres
De betyder bl.a., at nogle vandløb ikke skal have udsat ørredyngel
til foråret
Som et led i Fiskeplejen undersøger DTU
Aqua hvert år en række vandløb for netop
at kunne lave en udsætningsplan, og i
dag er det sådan, at der stort set foreligger en plan for samtlige danske vandløb,
der er egnede som levested for ørred.
Det fortæller fiskekonsulent Finn Sivebæk i et nyhedsbrev, og han oplyser
samtidig, at ”Planer for Fiskeplejen” i
efteråret 2015 skal revideres for udvalgte
vandsystemer.

DTU Aquas planer for fiskepleje beskriver
ørredbestanden og forekomster af andre
arter i de vandløb, som undersøges.
Planerne fortæller også, om der er behov
for at udsætte ørredyngel og anvise
hvilke tiltag, der på sigt kan genskabe
selvproducereende bestande, oplyses det
i nyhedsbrevet.
”Planer for Fiskepleje” blev tidligere
kaldt ”Udsætningsplaner”, men i 2011
ændrede man navnet for at understrege,

I en del vandløb, bl.a. i mindre vandsystemer mellem Varde Å og Vidå ændres udsætningsplanerne.
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at man får bedre bestande og en bedre
natur ved at forbedre eller genskabe
mulighederne for ørredens gydning og
opvækst i stedet for ”kun” at sætte fisk
ud de steder, hvor ørredens gydeområder
er blevet ødelagt.

Fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk, DTU Aqua
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Det betyder så også, at der sker nogle
ændringer for udsætninger, og det år,
hvor planen bliver fornyet, bliver der
ikke udsat ørredyngel, da det netop er
den naturligt producerede ørredyngel,
som er særlig interessant at undersøge.
Forekomsten af naturlig ørredyngel
er nemlig en indikator på, hvor godt
ørredbestanden klarer sig, og det er ikke
umiddelbart muligt at skelne mellem
naturlig og udsat ørredyngel, oplyser
Finn Sivebæk.
I praksis kommer det så til at betyde,
at nogle foreninger ikke skal udsætte
ørredyngel i foråret 2015, og for disse
foreninger betyder det så, at de skal
indtage en mindre mængde ørredrogn til
klækkeriet.
Når undersøgelserne er gennemført
skal der i stedet udsættes 1/2-års fisk på
de ynglepositioner, der er nævnt i planen.
Udsætningen af 1/2-års ørred kan altså
først foregå, når elfiskeriet er afsluttet,
og skal ske i en mængde svarende til 1/4
i forhold til det yngelantal, der er opgivet
i planen.
For at foreningerne kan indarbejde
undersøgelserne i opdrætsprojektet, har
DTU Aqua nu meddelt navnene på de
vandsystemer, hvor DTU Aqua reviderer
planerne i efteråret 2015.
Udsætningsplanerne ændres for Sæby
Å, Livre Å, Ryå, Storå, Flynder Å og Hover
Å. Desuden ændres udsætningsplanen
for mindre vandsystemer mellem Varde
Å og Vidå og udsætningsplanen for
Vidå.

Fiskeplejen får én million
kroner mindre i 2015
Det vil dog ikke få større betydning for arbejdet
På §7-udvalgetes møde den 24. september oplyste udvalgets formand, Jakob
Munkhøj Nielsen, under de indledende
drøftelser om Handlingsplan for Fiskeplejen i 2015, herunder, at status for indtægterne i 2014, oplyse, at tallene er næsten
identiske med indtægterne på samme tid
i 2013, dvs. 33,5 millioner pr. august 2014.
Det blev endvidere oplyst, at på finanslovforslaget for 2015 er indtægterne for
Fiskeplejen nedjusteret med én million
kroner – fra 42 mio. kr. til 41 mio. kr.

Udkast til Handlingsplan for Fiskepleje
2015 vil blive forelagt på udvalgsmødet i
§7-udvalget den 26. november.
Kurt Jepsen, DAFF, foreslog, at der på
næste års Handlingsplan oprettes en
fond, så erhvervsfiskerne direkte kan
bidrage økonomisk til åleudsætninger.
Derved kan der også udsættes ål i marine områder – og ikke kun i ferskvandsområder.l

Ålen er fortsat i
kritisk situation
På mødet i §7-udvalget den 26. november forelå EU Kommissionens forslag til
handlingsplanen for ål, og der lægges op
til total fredning af ålen - også i Danmark
Det hedder nemlig i rapporten: Den
videnskabelige rådgivning lyder konsekvent på, at al menneskeskabt dødelighed blandt ål (både fiskerirelateret og
ikke-fiskerirelateret) før reduceres så tæt
på nul som muligt – og der er behov for
omgående handling!

Situationen for de europæiske år er meget kritisk.

Fødevareminister Dan Jørgensens
visioner for det kreative fiskeri, der blev
forelagt på samme møde, peger også i
retning af en 5-årig fredning, der skal
kunne forlænges.
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28.000 ”sjællændere”
blev sendt hjem
hvor de kom fra
Efter udklækning på Hvilested Dambrug kom de små havørreder
ud i deres ”fædrene ophav” i Tude Å, og nu er nyt afkom på vej
Hvis man ikke ved så meget om lystfiskeri og bare tror, det er noget med at gå
stille og roligt langs et åløb med snøren
ude, så skal man godt nok tænke lidt om.
Der er nemlig mange andre gøremål for
en lystfisker end bare det at fange fisk.
Det gælder for mange lystfiskere, at de

også gør et stort arbejde for at oprette
bedre fiskebestande i vandløbene, bl.a.
ved udsætninger, udlægning af grus til
gydebanker og meget mere. Efter en dag
med elfiskeri, udsætning eller udlægning
af grus behøver en lystfisker ikke at gå i
fitnesscenter for få den daglige motion.

På en udsætningsdag regner man med, at udsætteren tilbagelægger en tur i vandløbet på ca. 29 km.
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Det at udsætte små havørreder i et
vandløb er også forbundet med en god
gang motion, fortæller formanden for
udsætningsforeningen ”Vestsjælland 95”,
Kurt Jørgensen.
- En gylden regel er, at der skal udsættes et stk. ørredyngel pr. meter vandløb,
og det betyder så, at en ”udsætter” går
op til 29 km. gennem et vandløb med
spand og ørredyngel på en enkelt udsætningsdag.
- Det er i øvrigt niende gang udsætningsforeningen har udsat havørreder
efter samme recept: Man el fisker det antal
hunner og hanner der senere stryges, så
rogn og sæd efter befrugtning kan sendes
til Hvilested Dambrug i Jylland. Her foregår
selve klækningen og i løbet af foråret kommer de små såkaldte 1/2-års yngel så tilbage for at blive udsat i det vandløb, hvor
deres slægt har levet i flere generationer.
Udsætningsforeningen ”Vestsjælland
95” har netop gennemført en ny elfiskedag i Tude Å fra Havrebjerg og op i
å-systemet. Man fangede godt nok 58
hunner og 13 hanner, men det var ikke
nok til den fortsatte avl, så derfor er en
ny søndag sat af til elfiskeri, fortæller
Kurt Jørgensen.
Han oplyser også, at man har fået nye
udsætningsplaner for området, hvorefter antallet af udsatte fisk også er øget
fra 8000 til 28.000, og selvom Halleby
Å er med til at levere de nye havørreder,
så er det mange fisk der skal fanges til
strygning.
Efter fangsten ved hjælp af elfiskeri,
er de fangne fisk sendt til udsætnings-

foreningens bassiner i Skørpinge syd for
Slagelse, hvor de få lov til at komme sig
ovenpå indfangningen – inden strygningen kan foregå.
Kurt Jørgensen mener ikke det står lige
for døren med selvproducerende havørreder i Tude Å og Halleby Å, selvom det
naturligvis stadig er det mål man har for
øje.
- Vi har haft nogle problemer med
sandet i Tude Å, så der ikke er kommet
det antal nye ørreder ud af fiskenes anstrengelser for at yngle og selvproducere,
som vi ellers havde håbet på. Derfor vil
det nok være nødvendigt fortsat at få nye

Det er en gylden regel, at de små havørreder fordeles med én fisk pr. meter, så det er jo en form
for ”håndarbejde” at være udsætter.
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En håndfuld 1/2-års fisk - og så en god travetur
og en jævn fordeling op gennem vandløbet.

fisk i Tude Å og Halleby Å ved at anvende
de metoder, vi nu har benyttet i snart
10 år, nemlig at sende befrugtede æg
til klækning i Jylland – for så derefter at
bringe de udklækkede fisk tilbage til de to
vandløb, siger Kurt Jørgensen.

aber
Dialog sk
sninger
rigtige lø

Stagehøjvej 27 8600 Silkeborg T: 86 82 16 55 www.sb-s.dk
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Lasse kommer nu
”grus i maskineriet”
Han har udviklet en grusudlægningsmaskine til brug i vanskeligt
terræn
Lasse Mikaelsen, der for en del år siden
overtog det nedlagte dambrug i Hagebro, og bl.a. har gjort sig kendt ved på
forskellige måder at gå lidt mod strømmen og den etablerede videnskab, er nu
kommet med en nyskabelse fra det, der
nu betegnes som FORSKNINGSCENTER
HAGEBRO.

Der tale om en ”grusudlægningsmaskine” – alene navnet siger jo alt om, hvad
nyskabelsen går ud på, og ved verdenspremieren på opfindelse og konstruktion – let
og enkelt, men også særdeles effektiv i
områder, hvor det kan være lidt besværligt
at komme til at lægge gydegrus ud i et
vandløb, fungerer maskineriet, om end
lidt Storm P-agtig, på aller bedste måde.

Dette er en gydegrusudlægningsmaskine med rør og slanger. I tilfældet her skal gydegruset skovles op
i tragten.
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Billedet her viser grusudlæggeren tilsluttet en kartoffelvogn. Fotoet er lånt fra instruktionsfilmen, og
er derfor ikke i en så høj opløsning og kvalitet.

I al sin enkelthed går opfindelsen ud på
at fylde en stor tragt (fastmonteret på en
stor kasse) op med gydegrus. Fra kasse til
vandløb er der så via store rør adgang til
det vandløb, der skal have gydegrus udlagt, og når der så via slange og pumpe
tilsættes vand, flyder gydegruset stille og
roligt ud i det nærliggende vandløb.
Det hele lyder særdeles enkelt, og man
kunne nok fristet til at spørge, hvorfor
man da ikke har fundet på det for længe
siden.
Det har man dog også! Lasse fortæller
nemlig på det sammen spørgsmål fra
Danmarks Sportsfiskerforbunds konsulent, Kaare Manniche Ebert, at han også
foretog vandløbsrestaureringer for 10 år
siden, godt nok på den besværlige måde
med køreplader i engen og vogne, der
kørte fast.
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Det blev dengang godt nok kaldt et
KAAS-projekt, men det blev i virkeligheden lavet i samarbejde med ”Natmanden” og undertegnede, skriver Lasse og
tilføjer, at maskinerne dengang blev lånt
af bredejere og naboer.
60 kubikmeter gydegrus, 10 kubikmeter kantsten leveret af Fjends Kommune
og det daværende Viborg Amt – 12 gydebanker i alt. Det kostede KAAS 2.224,00
kr. til bespisning og diesel til maskiner,
det må siges at være billigt, siger Lasse
Mikaelsen, som altså derved fik lagt
kimen til den nye ”grusudlægningsmaskine”.
Lasse fortæller til Ferskvandsfiskeribladet, at han kunne se, der manglede
gydebanker i Sejbækken, da han for fire
år siden overtog det nedlagte dambrug i
Hagebro, hvor bækken løb gennem hans

have. For tre år siden kom der et meteornedslag lige neden for mine vinduer og
lavede der en ”gydebanke”. Jeg ville godt
have haft flere, men et af stederne ville
tunge maskiner ødelægge engen.
Jeg havde set nogle store plastrør og
en tragt, der var overskudsmateriale fra
det nedlagte dambrug i Sdr. Resen. Dem
fik jeg lov til at låne af Poul Erik Rosgård,
så lavede jeg et fundament til tragten og
koblede rørene på – ca. 35 meter.
Dernæst lånte jeg den gamle slampumpe fra Trevad Ørredpark, satte rør og
slanger på og satte den ud i bækken.
Det virkede sandelig, men jeg kunne
dog se, at mere vand ville gøre det endnu
bedre. Jeg lånte yderligere en dykpumpe,
og tju hej, hvor det gik. Nu havde jeg
godt nok et stort fald fra haven og ned
til bækken. Det gjorde det selvfølgelig
lettere, og vi afprøvede også i Trevad i
forbindelse med udlægningen af gydegrus efter omlægning af bækken. Her var
der meget mindre fald og en afstand på
over 60 meter, ligesom defekter i rørene
ved samlingerne gav defekter. Men kort
og godt. Det er kun et spørgsmål om
vandtilførsel og fald – så virker systemet.
”Maskinen” vil være velegnet til mindre
vandløb, hvor vi får mulighed for at udlægge gydegrus på ellers meget utilgængelige steder, siger Lasse Mikaelsen. Disse
steder er ofte mange gange de bedste,
fordi de ikke har været så kraftigt påvirket af mennesker, fortæller han. Samtidig
oplyser han, at han har foreslået Skive og
Omegns Lystfiskerforening at købe det
der skal bruges af værktøj til formålet.

Det vil måske koste 12.000 kr. incl.
en 5 hk benzinpumpe og 60 meter 160
mm. rør, mener Lasse, og han fortæller desuden at der allerede har været
henvendelser fra lystfiskerforeninger, der
har spurgt om muligheder for at låne
udstyret.
Der er nu også lavet en instruksfilm
som viser, hvordan systemet opstilles
og virker. I dette tilfælde benytter vi en
kartoffelvogn med tragten påmonteret,
fortæller Lasse.
Ferskvandsfiskeribladet vil med interesse følge den nye opfindelse af en
gydegrusudlægningsmaskine.

Lasse Mikaelsen med en af sine andre opfindelser – rugekassen, der har ført ham ud i både
modvind og medvind.
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Fælles visioner for det
rekreative fiskeri uden om
Danmarks Sportsfiskerforbund
Efter stridighederne på det famøse åbne
møde om ”Visioner for det rekreative
fiskeri” i Vejle den 6. september, blev der
- efter opfordring fra fødevareminister
Dan Jørgensen - indkaldt til et nyt møde
i Skanderborg de fire rekreative fiskeriorganisationer imellem. Dagen før mødet
skulle afvikles sendte Danmarks Sportsfiskerforbund imidlertid afbud, mens
de tre øvrige foreninger – Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, Dansk
Amatørfiskerforening og Dansk Fritidsfiskerforbund alene afviklede mødet og
fremkom med et fælles idekatalog.
Efter seneste §7-møde blev Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark og Danmarks Sportsfiskerforbund så opfordret
til at afvikle et ”forsoningsmøde”. Dette
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møde kom også i stand, og der var
enighed om, at de to organisationer
skulle fortsætte samarbejdet i en god
og positiv ånd. Sportsfiskerne blev også
gjort bekendt med det reviderede oplæg,
de øvrige tre organisationer kunne gå
ind for, men efter meget kort betænkningstid meddelte DSF, at de ikke kunne
deltage i dette idegrundlag.
Dermed var det fælles idègrundlag om
visioner for det rekreative fiskeri, som
fødevareministeren havde rost som helt
unikt, skudt totalt i sænk. Lidt håb og
optimisme er der dog tilbage i kraft af at
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
og Danmarks Sportsfiskerforbund er
blevet enige om et fortsat samarbejde i
en god og positiv ånd.

Mange muligheder for at
udvikle lyst-og fritidsfiskeri
Det rekreative fiskeri har stor betydning for Danmark, hedder det
bl.a.i det nye oplæg fra de tre organisationer
De tre landsdækkende organisationer indenfor det rekreative fiskeri, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for
Danmark, har som nævnt i fællesskab
udarbejdet et idè- og visionskatalog
med et meget udførligt oplæg til det
fremtidige rekreative fiskeri.
Dette idè- og visionskatalog er fremkommet ved hjælp af udvalgsarbejder mellem
organisationerne, og det afspejler de
mange muligheder for at udvikle lyst-og
fritidsfiskeriet indenfor områderne miljø
og naturgenopretning, livskvalitet samt
lyst-og fritidsfiskeriets bidrag til samfundsøkonomien. Mange ideer og visioner
er samlet i dette katalog. Som udgangspunkt er der i oplægget anvendt samme
afsnitsoverskrifter som er anvendt i forbindelse med det af Ministeriet for Fødevare,
Landbrug og Fiskeri udsendte i udkast til
idèkatalog for fremtidens lyst-og , fritidsfiskeri, dog er der enkelte omskrivninger.
Organisationerne finder, at der i dette
materiale er gode forudsætninger for at
fødevareministerens visioner for lyst-og
fritidsfiskeriet, og at kataloget vil kunne
danne et godt udgangspunkt for arbejdet

med at udvikle lyst-og fritidsfiskeriet i
Danmark gennem konkrete initiativer.
Det rekreative fiskeri har stor værdi
og betydning i Danmark med de lange
kyststrækninger og de mange ferske
vande, som er tilgængelige for rekreativt
fiskeri. Det grundlæggende er, at stort set
alle danskere på et eller andet tidspunkt
i livet er aktive i forskellige grene af det
rekreative fiskeri.
Det rekreative fiskeri omfatter fiskerimed håndredskaber som stang og line, og
fiskeri med mindre stående redskaber som
ruser, garn, krogelinjer m.m. i det antal og
typer, som er fastlagt i Bekendtgørelse om
rekreativt fiskeri i salt-og ferskvand samt
redskabsfiskeri mv. i ferskvand.
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Et kik i idè kataloget:

67 forslag om fiskepleje,
dyreetik, kontrol og miljø
Der lægges vægt på at lokale interesser inddrages
Idè kataloget fra de tre rekreative
fiskeorganisationer, Dansk Amatørfiskerforening, Dansk Fritidsfiskerforbund og
Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark
indeholder i alt 67 forslag med visioner
for det rekreative fiskeri, og kataloget, der
er opdelt i forskellige hovedemner fordele
sig over 11 sammenskrevne A-4 ark. Vi har
kikket lidt i de mange forslag og de tre
organisationers fælles holdninger.

Forbud mod garn og ruser i
ferskvand

For det fiskeri, der foregår med ruser og
garn i ferskvand, er der ikke behov for
ændringer. Fremtidige ændringer skal kun
ske, når der er en biologisk dokumentation
for nødvendigheden heraf.

Regulering af fiskeri i fjordene

Hvor særlige lokale og saglige forhold gør
sig gældende, skal der ske lokale forhandlinger og inddragelse af organisationerne,
inden der kan foretages ændringer i reguleringen. Kun ved en opnået fælles enighed
kan der etableres og laves begrænsninger i
det rekreative fiskeris udfoldelse.

Idèer vedrørende fiskeplejen

Lokale foreninger og sammenslutninger
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der udfører vandløbsrestaurerings arbejde
bør ikke begrænses af stramme regelsæt.
Proceduren omkring tilladelse til vandløbsrestaurering i foreningsregi lempes.
Bæredygtighed og bestandsophjælpning
skal være primære indsatsområder.

Fjernelse af spærringer

Spærringer, som hindre fisk og andre
dyrs vandring og reducerer strækninger i
vandløb med stort biologisk potentiale, skal
fjernes, hvis de er muligt. Er fjernelse ikke
muligt, skal der etableres omløb, der størrelsesmæssig svarer til de fjernede vandløb.

Forbud mod klapning

Der skal laves forbud mod klapning
(dumpning af f.eks. havnesediment) på
fiskepladser – især de kystnære.

Fritidsfiskeriets betydning

Der er ikke tidligere foretaget en analyse
af fritidsfiskeriets betydning for samfundsøkonomien.

En sådan analyse skal laves.

Vi vil senere vende tilbage til nogle af de
mange forslag fra de tre rekreative landsdækkende fiskeorganisationers forslag om
visioner.
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bestanddele, der styrker fisken og stimulerer dens immunsystem.
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også et skud krill i foderet. Det styrker appetitten, og en fisk, der spiser
godt, er stærkere.
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Vandet flyder uden om
det gamle slot i Gram

TEKST: HENNING NIELSEN
FOTO: VIOLA NIELSEN

Den truede snæbel og den oprindelige laks har fået adgang til
næsten 100 km. vandløb
Det omfattende projekt med at lede
Gram Å uden om opstemningen ved
Gram Slot blev afsluttet med åbningen
af et nyt vandløb i august, hvorved
bestanden af den sjældne og truede
snæbel, den oprindelige laks samt en
række andre fiskearter fik fri adgang
til næsten 100 km. vandløb ovenfor
Gram Slot. Der er tale om det sidste af

en række naturgenopretningsprojekter, som skal give fiskene fri adgang
fra Ribe Å`s udløb i Vadehavet og op til
udspringsområderne i det østlige Sønderjylland. Den nye å er fodret med en
særlig blanding af grus og sten og forventes over hele strækningen at kunne
fungere som gyde-og opvækstområde
for laksefisk.

Slotssøen ved Gram Slot er oprenset og 400.000 kubikmeter ikke forurenet sand er fjernet, i dag er
slot og sø igen et smukt motiv.
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Det var et betydeligt arbejde at anlægge det store omløbsstryg for at Gram Å kunne løbe uden om
Gram Slot.

Projektet ved Gram Slot er altså et forsøg
på at redde den truede snæbel, men
samtidig har man også fået etableret en
natur, der vil komme til glæde for mange
langt ud over fiskeinteresser, og selve
Gram har fået en turistmagnet, der helt
sikkert på sigt vil give mange fordele –
sammenholdt med det den gamle sønderjyske slotsby i forvejen har at byde på.
Projektet tog sin begyndelse i efteråret 2013, da Naturstyrelsen fjernede opstemningen ved Fole dambrug ca. 7 km.
nedstrøms for Gram. Kort efter sås et
stort antal laks og havørreder ved Gram,
hvor fiskene forgæves søge at springe
op gennem frislusen under Slotsvej.
Det betød, at mange fisk ikke nåede de
rigtige gydeområder, og fiskebestandene
i Ribe Å led et stort tab, oplyser Naturstyrelsen.

I 2013 indledte Naturstyrelsen så naturgenopretningsprojektet ved Gram Slot for
at give fiskene fri passage forbi opstemningen ved Gram Slot. Man løste problemet ved at lede vandet i Gram Å uden
om Gram Slotssø i et helt nyt å-forløb.
Bag det store projekt har stået Naturstyrelsen og Haderslev Kommune samt
slots-og grundejer Svend Brodersen. Som
nævnt er projektet gået ud på etablering
af et ca. 1.300 menter nyt å-løb rundt
om slottet samt oprensning af den delvis
tilsandede slotssø ved Gram Å. Der blev
ved oprensningen fjernet ca.
40.000 kubikmeter ikke forurenet
sand, som der er planer om at anvende til
etablering af en af Nordeuropas største
amfiscener med plads til 45.000 tilskuere.
Men ellers er baggrunden for det store
naturprojekt jo først og fremmest at give
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Smukt slynger det nye vandløb sig gennem et smukt naturområde, som på nænsom måde er bevaret
og giver karakter.

mulighed for, at laksen kan vandre helt
fra Vadehavet og op i åen ved slottet.
Det omfattende projekt, der sluttede
med en indvielse i august bl.a. med
besøg af miljøminister Kirsten Brosbøl,
er et helt unikt projekt, hvor vi sammen
med Naturstyrelsen og slotsejeren med
nænsom hånd genskaber slotssøen og
anlægger et nyt å-løb, sagde formanden
for Plan og Miljø i Haderslev Kommune,
H.P. Geil til TV Syd i forbindelse med
igangsætning af projektet.
- Vi får noget af det bedste fiskevand
i Danmark, og det bliver en gevinst for
både turisme, lystfiskere og borgere i
Gram, føjede han til.
Skovrider Bent Rasmussen, Naturstyrelsen, oplyser, at man fra Statens side
har bevilget ca. 20 millioner kroner for
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at give fisken fri vandring fra Vadehavet
op forbi Gram Slot. Spærringer er fjernet
og naturen er genoprettet over en 35 km.
lang strækning i Ribe å-systemet.

130 dambrug skal
fjerne spærringer

Erfaringerne fra Gram kan blive vigtige
for de kommende års arbejde med hensyn til at forbedre vandløbenes kvalitet.
Regeringen har i sine vandplaner udpeget ca. 130 dambrugsspærringer i hele
Danmark til at blive fjernet. Med blot fire
fisketrapper op gennem et vandløb, når
kun 6-7 procent af fiskene frem til deres
gydeplader, viser undersøgelser af fiskenes opgang til gydepladserne.
- Spærringer ved bl.a. dambrug forhindre, at vi kan opnå naturlige fiske-

bestande, siger miljøminister Kirsten
Brosbøl, og hun henviser bl.a. til projektet
i Gram og Fole.
Vi har brug for dambrugerne med
deres produkter og arbejdspladser, men
vi har også et meget stort behov for, at
vores vandløb får det markant bedre,
siger Kirsten Brosbøl.
Det samlede snæbelprojekt i Sydvestjylland har omfattet fjernelse af 12 menneskeskabte spærringer, som gav snæblen
og andre vandrefisks adgang til mere end
120 km. gydevand og 480
hektar opvækstområder samt komplet
restaurering af 21,5 km. vandløb. Den
samlede udgift er på 150 millioner kroner.

Med åbningen af naturprojektet ved
Gram har fiskene også fået fri adgang til
Nørre Å og Jels Å.
Med ibrugtagningen af det nye omløb
til 20 millioner kroner er Ribe Å blevet det
første større vandløb i Vest- og Sønderjylland, der er helt fri for alvorlige spærringer for fiskene, der gerne vil op og gyde.
Der er allerede nu konstateret fremgang i åens fiskebestand efter at spærringer er fjernet. Snæblen er tilbage,
hvor vi ikke tidligere har set den, og jeg
forventer, at udsætningerne af kunstigt
opdrættede laks i Ribe Å inden for en kortere tide helt kan ophøre, siger miljøminister Kirsten Brosbøl.

I forbindelse med projektet i Gram skulle der laves en ny bro over Slotsvej. Broen består af en solid
stålkonstruktion, der passer fint ind i det gamle slotsmiljø.
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De lokale vandråd
har været en succes
Det viser i hvert fald en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed
Som noget helt nyt i forbindelse med
den nye vandplan blev der i foråret
oprettet 23 midlertidige lokale vandråd
med repræsentanter for bl.a. landbrug
og naturorganisationer, herunder også
fra Ferskvandsfiskeriforeningen for
Danmark.
Meningen med vandrådene var, at de
skulle rådgive kommunerne om indsatsen for vandløbene.
Der er netop afviklet en evaluering af
vandrådene, og undersøgelsen viser,
at de involverede medlemmer mener,
at rådene fungerer godt. Forskere og

organisationer mener, at vandrådene
bør videreføres.
Eksperimentet med at være tovholder i
lokale vandråd blev søsat i april i år, da
kommunerne som noget nyt fik andel
i arbejdet med at udarbejde forslag til
indsatsprogrammer for vandmiljøet.
Samtidig fik kommunerne – også som
noget helt nyt – til opgave at være ”tovholdere” for de 23 nye lokale vandråd. De
23 vandråd er èt for hver af de såkaldte
vandoplande, som Danmark er opdelt i,
og landrådene består af lokale repræsen-

Det er mangeartede spørgsmål, der skulle tages stilling til i vandrådene, bl.a. hvordan oversvømmelser i fremtiden kan afværges ved at anlægge engsøer eller anden naturlig afledning.
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tanter for landbrug, natur og rekreativt
fiskeri.
Det er Morten Graversgaard fra Institut for Agroøkologi ved Århus Universitet,
der som led i sin ph.d-afhandling har
foretaget undersøgelsen.
I hvor høj grad føler I jer involveret i
arbejde med vandplanen/indsatsprogrammet?
Sådan lød spørgsmålet til rådsmedlemmerne, og 15 procent svarede ”I meget
høj grad”, 48 procent svarede ”I høj grad”,
28 procent følte ”i mindre grad, mens 0
pct. svarede ”i meget lav grad”.
Samtidig har 61 pct. svaret, at de føler,
at deres involvering har haft betydning
for indsatsprogrammet. Svarene stemmer også overens med stemningen i de 11
vandråd, hvor Morten Graversgaard selv
har overværet møderne.
”Rådsmedlemmerne føler generelt,
at de får reel indflydelse. Jeg tror, det
hænger meget sammen med, at der både
har været afsat ressourcer til arbejdet, og
der har været en sum penge til at fordele
indsatsen”, siger Morten Graversgaard.
Et overvældende flertal af rådsmedlemmerne mener også, at møderne er
afviklet i en ånd, hvor alle kan deltage
aktivt. Det mener nemlig 94 pct., og
et stort flertal (94 pct.)mener også, at
arbejdet i rådet er med til at udviske
fordomme mellem de forskellige interessenter.
Jørn Pedersen, der er borgmester
i Kolding og formand for Teknik-og
Miljøudvalget i Kommunernes Landsforening, glæder sig over, at vandrådsmed-

Formand for
Udvalg for
Teknik- og Miljø
i Kommunernes
Landsforening,
Jørn Pedersen,
Kolding , mener at
kommunerne har
udført arbejdet i
vandrådene på en
god måde.

lemmerne generelt føler at de har fået
indflydelse, og at kommunerne har styret
processen på en god måde.
- Arbejdet er udført under stort tidspres, og derfor er det også fornemt, at
der er udbredt tilfredshed med arbejdet,
siger han og tilføjer, at rådene bør tænkes
ind i det videre arbejde med vandplanerne, selvom arbejdet i vandrådene nu
generelt er afsluttet.
Jørn Pedersen peger helt konkret på
planlægningen af vådområderne i den
næste vandplan som et felt, hvor kommunerne i høj grad kan bruge vandrådenes
input.
Også Landbrug & Fødevarer ser meget
gerne, at de gode erfaringer fra vandrådene bruges i det videre arbejde med
vandplanerne.
- Vi har i mange år kritiseret den
manglende offentlige inddragelse i
arbejdet med vandplanerne, og derfor vil
vi rigtig gerne, at vandrådene fortsætter
i en eller anden form, siger chefkonsulent
Kitt Bell Andersen.
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Danmark har fået sine
første vandplaner
Ny plan for vandmiljøet vil give renere vand i åer, søer og langs
kysterne med rigere dyre-og planteliv til følge
Bedre vilkår for fisk, rigere planteliv og
renere vand. Det er kort fortalt, hvad
Danmarks første vandplaner vil bidrage
med, fortæller en pressemeddelelse
fra Miljøministeriet. Det sker bl.a. ved
at rense spildevandet fra flere boliger,
åbne rørlagte vandløb, fjerne spærringer, hvor fisk ikke kan passere, og ved at
etablere nye vådområder, der både giver
mere natur og modvirker iltsvind.
Vandplanerne er også med til at sikre, at
indvindingen af grundvand sker på en

forsvarlig måde, så det ikke går ud over
adgangen til drikkevand og naturen.
-Vandplanerne handler helt enkelt om,
at vi skal sikre rent vand og et godt vandmiljø i Danmark. Vi vil både gavne dyr og
planer med også de mange mennesker,
som nyder at færdes i naturen. De vil
også være til glæde for lystfiskerne, idet
der på sigt vil komme flere fisk i danske
vandløb.
Vandplanerne bidrager herudover til
bedre vandkvalitet langs strande og kyster, og hjælper med at sikre det grund-

Vandplanen skaber en bedre natur for både mennesker og dyr.
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Miljøminister Kirsten Brosbøl

vand, som vi pumper op af jorden og ud i
vandhanerne.
Jeg er glad for at sige, at vi nu endelig
kan sige, at vandplanerne er færdige
og vedtaget, siger miljøminister Kirsten
Brosbøl.
De første vandplaner gælder til udgangen af 2015, hvor de bliver fulgt op af nye
vandområdeplaner, der gælder for periode 2015-2021. Vandplanerne er ændret
væsentligt i forhold til den oprindelige
version, som har været til høring i flere
omgange. De er bl.a. skåret til, så de kan
fungere bedre i praksis.
- Vi har lært meget af arbejdet med de
første vandplaner, og vi har justeret og tilpasset arbejdet i flere omgange. Men det er
ikke nok. Allerede nu er det besluttet, at de
næste vandplaner i 2015 vil få langt større
lokal forankring. Vi har en fælles interesse i
et renere vandmiljø, og det understøtter vi
bedst, når vi tager lokale kræfter med ind i
arbejdet, siger Kirsten Brosbøl.
Selvom vandplanerne først ligger helt
klar nu, er mange kommuner allerede i
fuld gang med indsatsen med eksempelvis at etablere nye vandområder og
gennemføre vandløbsrestaureringer.

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
Skabertrang | Silkeborg Bogtryk,
Postbox 305
8600 Silkeborg,
Tlf. 4698 1630
e-mail: sj@sb-s.dk
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Kort nyt
Nyt værktøj kan
beregne mange
ting i dambrug

DTU Aqua har udviklet en produktionsbidragsmodel og en dambrugsmodel, som
kan brugs til at beregne produktionsbidraget og til at forudsige udledningen af
næringsstoffer fra dambrug.
Modellerne er senest opdatere oktober
2004.
Produktionsbidragsmodellen bruges til
at beregne, hvor stor mængder nitrogen,
fosfor og organiske stoffer fiskeproduktionen tilfører vandet i dambruget, inden
de renses. Produktionsbidraget omfatter
således fiskenes udskillelse af ufordøjet
foder samt eventuelt foderspild.
Dambrugsmodellen går et skridt videre
end Produktionsmodellen og bruges til at
forudsige, hvad forskellige rensetiltag kan
betyde for indholdet af nitrogen, fosfor
og organiske stoffer i slutudledningen fra
dambruget.
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Ny direktør i
Friluftsrådet

Friluftsrådet får ny direktør den 1. februar
2015. Det er den 58-årige Jan Ejlsted, der
nu skal afløse Jan Eriksen, der har været
direktør i Friluftsråde 1990.
Den nye direktør kommer fra en stilling
som direktør gennem de sidste 15 år i en
af Friluftsrådets medlemsorganisationer,
Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Jan Ejlsted er læreruddannet og har
senere fulgt uddannelsen op med international ledertræning , og i nogle år var
han medlem af verdensbestyrelsen for
BirdLife.

Miljøminister
vil købe ældre
dambrug

Danmark”, siger miljøminister Kirsten
Brosbøl i en pressemeddelelse.
Miljøministeren vil tilbyde engangsbeløb til de dambrugsejere, som overvejer
at lukke deres dambrug, så spærringerne
kan fjernes, og udledning af næringsstoffer fra dambruget til vandløbet forsvinder.
Tilbuddet til dambrugerne gælder kun
til udgangen af 2014.
- Jeg vil gerne understrege, at dette her
er et tilbud til dem, der måske i forvejen
overvejer at lukke deres ældre dambrug.
Det er ikke en jagt på højteknologiske og
rentable dambrug, fastslår miljøministeren.
Eventuelle dambrugsejere, der tager
imod ministerens tilbud, vil modtage et
engangsbeløb og afskrive sig retten til
at opstemme vandet i vandløbet. Det
vil også blive tinglyst på ejendommen,
så der ikke bare kan anlægges et nyt
dambrug.

Opdræt af
ørreder helt
uden medicin

til saltvandssygdomme og for salt til
ferskvandssygdomme, siger direktør Thor
Gunar Kofoed til DR – Bornholm.
– Det er hovedårsagen til, at vi har
været forskånet for sygdomme blandt
opdrætsørrederne, og dermed kan vi
altså også sige, at vi er et af de få steder
i verden, hvor der ikke er brugt medicin
til fiskeopdræt, siger Thor Gunnar Kofoed
fra Bornholms Havbrug. Han håber på
en tilladelse til at kunne opdrætte 3.000
tons ørreder på årsbasis.

Miljøminister Kirsten Brosbøl(S) vil med
20 millioner kroner i hånden opkøbe og
lukke 15-20 ældre dambrug.
Det fortæller POLITIKEN. Det er nu
ikke fordi miljøministeren har planer om
at blive dambruger, men hun siger til
bladet at noget af det bedste man kan
gøre for fiskebestandene og kvaliteten i
danske vandløb, er at sørge for, at vandet
kan løbe uden forhindringer. Mange
dambrug ligger i noget af vores allerbedste natur og spærre vandløbene, mener
hun.
- Derfor afsætter jeg nu 20 millioner
kroner til opkøb af ældre dambrug, så
vandet kan flyde frit igen. Indsatsen vil
hjælpe både vandmiljøet, og samtidig
bidrage til regeringens nye ”Naturplan

80 tons ørreder er blevet suget op af
Danmarks nyeste havbrug – og som et
af de få steder i verden er det lykkedes
at opdrætte ørrederne helt uden brug af
medicin.
Det er Danmarks Radio på Bornholm,
der beretter denne solstrålehistorie fra
solskinsøen.
Om baggrunden for dette flotte
resultat er, at ørrederne er opdrættet
i Østersøen. Den er nemlig for fersk
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Middelhavsfisk
er nu i Danmark

Guldbrasen er ikke en akvarie- eller havebassinfisk, men ikke desto mindre er den
nu dukket op i Danmark, og noget tyder
på at der er kommet flere eksemplarer
hertil af fisken, der går under navnet
dorade.
Der er tale om en meget fin spisefisk,
og Henrik Carl fra Zoologisk Museum i
København – det er ham med Fiskeatlasset – har i dette efterår registreret hvad
han kalder et uhørt højt antal guldbrasen
i de indre danske farvande. I øjeblikket
ligger han inde med meldinger fra Skagen, Stevns, Holbæk Fjord – og altså Køge
Bugt.
- Guldbrasen er en utrolig sjælden fisk i
danske farvande, siger han til dr.dk/viden.

Fotografi af guldbrasen

30

FERSKVANDSFISKERIBLADET · 6 · 2014

Årets største
Laks i Storåen

På dagen den 10. oktober, hvor det var
sidste frist for at fange laks i Storåen fik
Michael Thomassen årets fangst hevet
i land. Efter en hård kamp på godt et
kvarters tid fik Michael den store laks på
land, men han nåede desværre ikke at
veje den, inden han satte den ud igen.
Til gengæld havde han målt fisken til at
være 1,2 meter og han vurderer den til at
have vejet ca. 15 kg.
Michael var forsynet med et videokamera på brystet, så han kunne optage
hele fangsten på video.
Den hidtil største laks, der er fanget i
Storåen vejede 22 kg. men det er mere
end 60 år siden, den fisk blev fanget, og
den gang blev sådan en laks altså taget
med hjem for at blive røget, stegt, kogt
eller lavet til frikadeller.

Sæler går efter
mærkede fisk

Forskere har fundet ud af, at sæler har
lært at finde fisk, der af forskere er mærket med en chip oplyser Ritzau.
Sådan ser det i hvert fald ud, efter
at britiske forskere har fundet ud af, at
sæler kan lokalisere fisk, der er blevet
mærket med en særlig chips af netop
forskerne.
Chipsen udsender ifølge avisen ”The
Independent”, som omtaler undersøgelsen, en meget høj tone, som mennesket
ikke kan opfange. Men det kan sælerne
formentlig, og når de så høre denne lyd,
ved de at frokosten er serveret. Sælen

skal blot følge lyden fra chipsen, så er der
fisk lige i nærheden.
TV kanalen Discovery har på sin netavis
talt med forskerne fra havforskningsafdelingen på det skotske universitet St.
Andrew.
Her fortæller forskerne, at de laver forsøg med sæler i fangenskab, som hurtigt
fandt ud af, hvor der var mærkede fisk.
”The Independent” skriver, at forskerne
nu har en ide om, hvorfor det tyder så
voldsomt ud i bestande af mærkede fisk i
visse områder, så med mindre man finder
ud af mærke fisk på en anden måde, kan
det gå ud over forskningen, frygter videnskabsmændene.

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
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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
mail@midtjysk-akva.dk
Se netbutikken på: www.midtjysk-akva.dk

Midtjysk Akva
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om slotssøen ved Gram Slot.
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