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Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider.
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	Sådan fjerner du sk arv fra dit vandl øb
Netop i nu er der sandsynlighed for, at de overvintrende skarver søger føde i vandløbene. Det er foregået i
stort omfang siden vinteren 2009/10. Det har ført til en massiv nedgang af en lang række fiskebestande landet
over, men værst er det sandsynligvis gået for bestandene af stallinger i flere af de jyske åer.
Danmarks Sportsfiskerforbund har via sit sæde i den gruppe i regi af Miljøministeriet, der har udformet den
seneste forvaltningsplan, fået indført, at det er muligt at bortskyde skarverne, når de jager i vandløbene.
En del foreninger har oplevet af få afslag på deres ansøgning på grund af forkerte udfyldte ansøgninger. Det
prøver vi nu at råde bod på ved at give en grundig indføring i, hvordan en ansøgning skal udfyldes. Den bliver
sendt direkte til alle foreningsformændene
Om relativ kort tid vil den også kunne findes på www.sportsfiskeren.dk, hvor vi opretter et afsnit dedikeret
til skarvproblemet.

DSF vinder kl age over dansk havbrug
Danmarks Sportsfiskerforbund har vundet klagesag over Hedensted kommunes miljøgodkendelse af et af
havbrugene tæt på mundingen af Horsens fjord.
DSF har klaget over miljøgodkendelsen, da den ikke lever op til habitatdirektivets krav til myndighedsvurdering. Myndighederne må ikke meddele miljøgodkendelse med mindre det på baggrund af videnskabeligt
grundlag kan sandsynliggøres, at godkendelsen ingen negativ påvirkning vil have for Natura 2000 området.
DSF mener desuden, at påvirkning med nærings- og affaldsstoffer fra havbrugeren, vil være størst på et kritisk
tidspunkt af året. Foderforbruget i havbruget vil stige med fiskenes tilvækst og dette sker i årets sidste halvdel.
På denne årstid vil henfald af alger til bunden påvirke ilt niveauet negativt.
Det må endvidere forventes, at forbrug af medicin og hjælpestoffer, vil stige med dårlige iltforhold omkring
anlæggene. Disse forhold er ikke vurderet i miljøgodkendelsen, og derfor giver Klagenævnet DSF medhold,
og henviser sagen til fornyet behandling i Hedensted kommune.

Sikker færdsel på isen
Det er vinter og forhåbentligt byder februar på mulighed for isfiskeri - det er nemlig rigtigt sjovt. Men du børe
være opmærksom på nogle få sikkerhedsregler, inden du begiver dig ud på isen:
En generel regel siger, at isen bør være minimum 15 cm tyk før den er rimelig sikkert at færdes på. Nogle kommuner sætter skilte med færdsel forbudt op. De skal naturligvis respekteres. Vi opfordrer i øvrigt til at følge
Sportsfiskerens råd:
Gå ikke på isen i slutningen af en tøvejrsperiode, den kan være fyldt med revner og smeltevandshuller. Undgå
tilløb og fraløb i søer samt steder med kildevæld. Gå ikke alene på isfiskeri, og giv altid besked om, hvor du
tager hen, og hvornår I kommer hjem. Du bør altid have følgende sikkerhedsudstyr med, hvis det skulle gå
galt:
Isdupper (håndtag med issyle) så du kan trække dig op på isen. Mobiltelefon opladet og i vandtæt pose, så du
kan tilkalde hjælp. Redningsvest eller meget bedre en flyde- eller tørdragt, der kan give dig livsvigtige minutter med varme. Et reb til at trække din makker op – hvis det går galt.
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Fiskekort.dk kl ar til foreningerne
Danmarks Sportsfiskerforbund er nu ved at være klar med Fiskekort.dk – webshoppen hvor du kan købe fiskekort og medlemskaber til fiskevand og foreninger overalt i Danmark – og blandt andet via mobiltelefonen
fremvise kvittering på fiskekort ude ved fiskevandet.
Der udsendes invitationer til alle forbundets foreninger og danske fiskevandsudbydere i uge 5, og fra den 1.
februar kan der gratis oprettes fiskevand og foreninger på Fiskekort.dk
Der vil være instruktion online på webshoppen, der kan hjælpe dem, der næsten kan selv, men Danmarks
Sportsfiskerforbund tilbyder også alle udbydere af fiskevand seminarer hver onsdag fra kl. 18.00-21.00 i februar og marts i Vingsted ved Vejle. Her kan man – hvis man ikke lige føler sig sikker i at lægge data om sit
fiskevand op – komme og få en introduktion samt hjælp til at få det lagt på Fiskekort.dk
Efter to uger med upload af fiskekort og foreninger med videre vil Fiskekort.dk være klar med kortsalg fra
omkring den 22. februar.

Tusindvis af havørreder
Danmarks Sportsfiskerforbund har via rundspørge til foreninger med fiskevand i de større havørredåer samlet
en oversigt over fangsterne i 2012 på baggrund af de svar, der er returneret. Sammenholdt med de to foregående års materiale tegner der sig en fremgang i fangsterne på 15%, men der er stadig voldsomme trusler mod
ørredbestandene i vores åer – og dermed de havørreder, der svømmer og æder langs vores kyster.
Læs hele artiklen i det nye nummer af Sportsfiskeren, hvor du også kan se årets allerstørste danske havørreder.

390 millioner til danske vandl øb
Vandløbsbiologer, vandmiljøteknikere, ingeniører, frivillige sportsfiskere og foreninger kan godt begynde at
finde gummistøvlerne frem og smøge ærmerne op, for der er udsigt til lange arbejdsdage, når landets åer og
vandløb i de kommende år skal naturgenoprettes i et omfang, der ikke er set magen til før. I alt 390 millioner
kroner står til rådighed for kommunerne med en ny tilskudsordning, som Miljøministeriet og Fødevareministeriet står bag. Miljøminister Ida Auken vil nemlig genåbne 200 km rørlagte vandløb og fjerne 1500 spærringer. Det er den største plan for naturgenopretning af vandløb nogensinde – en plan som også vil gavne fisketurismen.
– Det er lige netop det, vi målrettet har arbejdet for i Danmarks Sportsfiskerforbund igennem de seneste år.
Vores fokus på Vandrammedirektivet og vores aktive, miljøpolitiske indsats på området, bærer nu for alvor
frugt. Vi er stolte af at have været med til at sætte et markant fingeraftryk på vandplanerne. Det kommer
både fiskene, vandmiljøet, sportsfiskerne, ja, alle danskere og ikke mindst statskassen til gode, siger Verner
W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund. Flere undersøgelser viser nemlig, at der er penge i at
lave vandløbsrestaurering.
Se mere i det nye nummer af Sportsfiskeren
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2012 i dit sportsfiskerforbund
Hvad laver de egentlig i Danmarks Sportsfiskerforbund? Det kan du finde svaret på i en stor oversigt af DSF’s
indsatser igennem hele 2012 som præsenteres i det kommende nummer af Sportsfiskeren.
2012 har i særdeleshed rykket Danmarks Sportsfiskerforbund – DSF – meget tættere på de politiske beslutningsprocesser på Christiansborg. Det har givet de danske lyst- og sportsfiskere en position, der i fremtiden
vil betyde rigtigt meget for vandmiljøet, fiskene og dermed sportsfiskeriet i Danmark.
Men dit forbund arbejder med meget mere end lobbyisme og møder på Christiansborg. DSF har blandt andet
sat fokus på det sjællandske fiskeri med fokus på det store Fishing Zealand projekt, rapport om brakvandsgedder og aborrer samt politisk engagement på EU-niveau i relation til hav- og trollingfiskeriet på Østersøen.
DSF har også lavet en stor kampagne for de unikke bestande af danske laks og havørreder, som blev en stor
succes i 2012.
Derudover arbejder forbundet stadig med jagten på de ulovlige garn og reduktion af garn i flaskehalsområder,
rådgivning om restaurering eller vedligeholdelse af vandmiljøet i både åer, søer, fjorde og kystnære områder,
sikre bedre adgang til fiskevandet, åbne op for nye sportsfiskere via eksempelvis Lystfiskeriets Dag og servicere
med det store Juniorlederkursus.
Samtidig med alt dette varetages de daglige basisopgaver med medlemsservice for foreninger og medlemmer,
bogholderi og kommunikation, hvor vi blandt andet laver medlemsmagasinet Sportsfiskeren til dig, udsender
nyhedsbreve, pressemeddelelser, informationsmateriale og laver masser af nyheder til Sportsfiskeren.dk og
TV2 Tekst TV.
Men der er meget mere – se det hele i det nye nummer af Sportsfiskeren eller på:
www.sportsfiskeren.dk/dsf2012
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Udbringning af gylle fra den 1. februar 2013.
Nu nærmer gyllesæsonen sig og nye regler er trådt i kraft med bekendtgørelsen som kan læses her:
https://retsinfo.dk/Forms/R0710.aspx?id=142174#Kap14
Gylle må nu igen udbringes fra 1. februar, men der er mange forbedringer i forhold til tidligere. Der er eksempelvis indført forbud om udbringning på frosne og snedækkede arealer. Det er desuden præciseret at udbringning af gylle omkring 1. februar kun er en nødløsning, hvor der er problemer med tilstrækkelig opbevaringskapacitet. Der skal være opbevaringskapacitet til mindst 9 måneders tilførsel, dog normalt mindst 7
måneders tilførsel for kvægbrug, hvor mindst 2/3 af dyreenhederne udgøres af kvæg, og hvor dyrene går ude
i sommerhalvåret.
Danmarks Sportsfiskerforbund frygter, at det våde efterår 2012 og den sene høst forværrer problemerne i år
på grund af, at mange landmænd ikke kunne udbringe gylle i efteråret. Men der er heldigvis forbedringer i
husdyrgødningsbekendtgørelsen: Husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og
handelsgødning må for eksempel ikke udbringes på:
• Vandmættede eller oversvømmede arealer
• Frosne arealer
• Snedækkede jorder
• Skråninger med en hældning på mere end 6 grader ned mod vandløb
• Vandløb, søer over 100 kvadratmeter eller fjorde, inden for en afstand af 20 meter fra den øverste kant af
vandmiljøet
En undtagelse er skråninger med mellem 6 garders og 12 graders hældning, hvis gyllen nedfældes på langs af
vandløbet (parallelt med vandløbet). Men naturligvis ikke nærmere end 10 meter fra vandløb og søer større
end 100 m2 (Randzoneloven)
Landmænd kan få fradrag i deres støtte hvis de ikke overholder miljøkravene, herunder udbringning af gylle.
Det kaldes ”krydsoverensstemmelse”. Der er krydsoverensstemmelse på kravene til udbringningsteknik, og
fra 1. februar er der desuden krydsoverensstemmelse på betingelserne ved udbringningen på frossen jord.
Det er kommunerne, der er ansvarlig myndighed i forhold til udbringning af gylle og anden gødning, bortset
fra harmonikrav (hvor meget gødning arealerne må modtage), her er det NaturErhvervstyrelsen, der er ansvarlig.
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Randzoneloven gælder - stadigvæk
Med loven udlægges dyrknings-, gødsknings-, og sprøjtefrie randzoner langs alle vandløb og søer større end
100 m2 i landzone. Loven trådte i kraft den 1. september 2012 og er gældende! Den er ikke udsat, fordi vandplanerne blev erklæret ugyldige på grund af en for kort høringsperiode.
Regeringen har med randzoneloven besluttet, at landmænd efter 1. september 2012 hverken må sprøjte, gøde
eller dyrke jorden i en 10 meter zone omkring søer større end 100 m2 og åbne vandløb i landzone.
Randzonerne vil reducere udledningen af kvælstof, fosfor og pesticider til søer og vandløb, som fører til et
bedre vandmiljø. Samtidigt vil randzoner langs vandløb og søer skabe ny sammenhængende natur på i alt ca.
50.000 ha.
Der er adgang jævnfør naturbeskyttelsesloven til de bræmmer langs vandløb og søer, som efter lov om vandløb skal holdes udyrkede, eller udyrkede arealer, der henligger som randzoner efter lov om randzoner, når
bræmmer eller randzoner grænser op til arealer, der er åbne for offentlighedens adgang.
Arealerne skal have et naturligt plantedække, og det etableres først efter en årrække. Er du i tvivl bør kontakte
kommune eller eventuelt lodsejer.
Det er NaturErhvervstyrelsen under Fødevareministeriet, der udfører kontrol i medfør af randzoneloven og i
forhold til udbetaling af kompensation til lodsejerne. Kommunerne er vandløbsmyndighed, der blandt andet
konstaterer og vejleder i særlige tvivlstilfælde om, hvorvidt et konkret vandløb er et vandløb i Vandløbslovens
forstand. Men det vil ofte være kommunerne der opdager, hvis der ikke er udlagt randzoner. 2 m-bræmmer
er kommunernes ansvar og en del af de 10 meter brede randzoner.
Husk: ændring af adgangsforholdene fritager ikke for at der skal indhentes tilladelse hos lodsejerne i forbindelse med vandplejearbejde – herunder elektrofiskeri med videre.

En sejr for den danske vildl aks
Danmarks Sportsfiskerforbund har fået medhold i klager over Ringkøbing Skjern Kommunes tilladelse til en
lakseproduktion i Hvide Sande. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er en stor sejr for den unikke Skjern
Å Laks og en ny sejr for DSF’s miljøarbejde.
DSF har siden efteråret 2010 arbejdet på, at sikre den naturlige laks i Skjern Å ikke blev negativt påvirket af
produktionen på Langsand Laks. Med Klagenævnets afgørelse står Langsand Laks nu uden en produktionsog udledningstilladelse.
– Vi har i mange år efterlyst opdrætsanlæg i lukkede systemer på land. De ansvarlige bag Langsand Laks
valgte imidlertid at stoppe umiddelbart før, man miljømæssigt var helt i mål. De udviste ikke den nødvendige
rettidige omhu, da beslutningen om miljøhensyn blev begrænset af økonomiske hensyn, oplyser miljøkonsulent i DSF Lars Brinch Thygesen.
Danmarks Sportsfiskerforbund ser i princippet tre løsningsmuligheder:
1. At man ophører med lakseproduktion på lokaliteten.
2. At det sikres, der ikke kommer duftstoffer fra "burlaksene" med ud i Ringkøbing Fjord.
3. At det sikres, spildevandet fra produktionsanlægget ikke havner i Ringkøbing Fjord.
Du kan finde mere om sagen på www.sportsfiskeren.dk/vandnatur under ”sager” til højre.
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Sportsfiskere i Dyreetisk Råd
Formanden for Dyreetisk Råd, havde følgende kommentar, da mødet mellem lystfiskerrepræsentanterne og
Dyreetisk Råd blev afsluttet: – Det er dejligt at kunne konstatere, at lystfiskerne er enige om, at lystfiskeriet
skal dyrkes ud fra dyreetiske principper og med fokus på bæredygtighed.
Konstateringen faldt på et møde i december, hvor Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med andre repræsentanter for lystfiskeriet var inviteret til at fortælle om dyreetiske problemstillinger i lystfiskeriet. Anledningen var, at Dyreetisk Råds næste rapport skal omhandle lystfiskeri.
Første indlæg blev holdt af professor Jesper Mogensen om fisk og smerte. Hans konklusion var, at det ikke er
muligt at afgøre, om fisk har evnen til bevidst at føle smerte. Bagefter fortalte Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsfiskerforbund, om genudsætning. Han fremlagde blandt andet de anbefalinger om genudsætning, som er blevet mangfoldiggjort i forbundets folder om havørred og laks.
– Om fisk kan føle smerte eller ej er ikke så afgørende, indledte forbundsformand Verner W. Hansen sit indlæg
og fortsatte: - Fisk er levende væsener, der skal behandles med respekt og ikke påføres unødvendige lidelser
eller skader. Vi stiller derfor store krav til fight, håndtering, aflivning og eventuel genudsætning. Han fortalte
også om foreningernes store arbejde med naturgenopretning, der er forudsætningen for genetablering af selvreproducerende fiskebestande. Han gjorde også opmærksom på, at de lokale foreninger sammen med forbundet udfører et stort arbejde med at informere om de skrevne og uskrevne regler.
Herefter fulgte indlæg af Allan Riboe, præsident for Dansk Havfiskerforbund, Max Thomsen, næstformand
i Ferskvandsfiskeriforeningen, Jerk Sønnichsen, formand i FFFD og til sidst Kim H. Boesen, formand i Fiskeringen. Alle fortalte, at organisationerne har stor fokus på etik og ordentlig behandling af fiskene, men der var
også en erkendelse af, at visse elementer kan udgøre etiske problemer: Manglende aflivning af fisk, rykfiskeri,
ormefiskeri, fiskeri på stimer af torsk i Øresund om vinteren, fiskeri med levende agn og genudsætning blev
nævnt. Den endelige rapport ventes færdig medio 2013.

Kurser i vandpleje og elektrofiskeri
Danmarks Sportsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen af Danmark udbyder i regi af Fiskeplejen og i
samarbejde med DTU Aqua følgende kurser i 2013:
• 12.-14. april. Kursus i vandløbsrestaurering, del 1. Vejle.
• 20.–22. september. Kursus i vandløbsrestaurering, del 2. Vejle
• 4. maj. Genopfriskningskursus i elektrofiskeri. DTU Aqua i Silkeborg.
• 26.-27. oktober. Kursus i elektrofiskeri efter moderfisk. i Gram.
Deltagelse er gratis for medlemmer af de to organisationer. Tilmelding foregår skriftligt eller per mail til Danmarks Sportsfiskerforbund på kme@sportsfiskerfrobundet.dk
Kurserne er beskrevet på www.fiskepleje.dk
Vandløbsrestaurering: www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid={94B61B51-EA52-47CD-9032-213C2FB5F374}
Elfiskeri: www.fiskepleje.dk/nyheder.aspx?guid={4F3A9080-9A60-4F13-89F7-5ADEE95F1895}
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HUSK KONTINGENT OG MEDLEMSKORT 2013
Hvis du vil modtage Sportsfiskeren uden afbrydelser, er det vigtigt, du betaler dit kontingent til tiden. Du bedes også tjekke, om vi har dine korrekte medlemsoplysninger på medlemssystemet – se her:
http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk
Korrekte adresseoplysninger er nødvendige for, at du kan modtage Sportsfiskeren og anden post fra forbundet. Tjek venligst også om det er de rigtige foreninger, du er medlem af, eller fortæl os gerne, hvis du har lyst
til medlemskab af en eller flere nye foreninger. Det er også fra medlemssystemet, du i løbet af kort tid kan udskrive dit medlemskort. En forudsætning er naturligvis, at vi har registreret din kontingentbetaling.
I løbet af november og december har Danmarks Sportsfiskerforbund kørt en konkurrence blandt alle medlemmer, der loggede ind på medlemsservice. Der er nu udtrukket tre vindere af en lækker Geoff Anderson
MWS 3 fiskejakker til en værdi af 2.200 kr. De tre vindere blev:
• Ole Jensen, Mariager
• Steen Lange, Odense
• Ole B Rasmussen, Vejle

Sk arven ikke en truet art
Fra og med den 1. april 2013 vil skarven ikke længere være på listen over arter, der har krav på særlig beskyttelse – i Tjekkiet. Den tjekkiske miljøminister har besluttet af fjerne arten fra listen, idet den ikke længere
anses for at være truet i landet. Ynglebestanden er på 300 par, og dertil kommer i tusindvis af fugle, der trækker gennem landet samt 8.000 - 10.000 skarver, der overvintrer ved de tjekkiske søer og vandløb. Miljøministeren anfører desuden som grund, at de mange skarver skader landets fiskebestande og forårsager skader på
skovene, hvor de har rede- og hvilepladser. Skarvernes skadevirkning skønnes at udgøre et tocifret millionbeløb i danske kroner.

Sportsfiskeri sk aber 828.000 jobs i USA
The American Sportfishing Association har net publiceret en rapport omkring de socioøkonomiske tal for
sportsfiskeriet i USA. De hårde tal fra rapporten lyder således: Der er omkring 60 millioner, der sportsfisker
i USA – heraf vurderes det, at omkring 46 millioner af dem fisker mindst én gang i året. Sportsfiskerne genererer en omsætning i fiskegrejsbutikkerne på 288 milliarder kroner, og samlet skaber sportsfiskeriet en bruttoomsætning i nationaløkonomien på hele 675 milliarder kroner. Det giver godt 85 milliarder kroner i skatter
til staten. Igennem de seneste 5 år er grejsalget steget med 16% og antallet af sportsfiskere er steget med 11%
siden 2006. Mere end 828.000 personer er beskæftiget i sportsfiskerrelaterede jobs over hele USA.
Til sammenligning viser en dansk rapport fra 2010, at der i det danske sportsfiskeri omsættes for små 3 milliarder kroner samlet, og det giver næsten 600 millioner kroner i statskassen. Der er godt 600.000 tusinde
danskere, der hvert år svinger stangen mindst én gang.

Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk

Succes: Sportsfiskeri med i EU’s fiskeripolitik
Lystfiskeriet har hidtil ikke været indskrevet i EU’s fiskeripolitik. Det er et potentielt problem, da det betyder,
at sportsfiskernes interesser ikke nødvendigvis inddrages, når forvaltningen af fiskebestandene besluttes i EU.
Via dygtigt lobbyarbejde af European Anglers Alliance (EAA) er første skridt på vejen mod anerkendelse taget, idet Europaparlamentets Fiskerikomité sidst i december stemte for et forslag til en fælleseuropæisk fiskeripolitik, hvor det rekreative fiskeri specifikt nævnes.
I teksten nævnes blandt andet, at fiskeri og akvakultur skal forvaltes miljømæssigt bæredygtigt, og at forvaltningen både skal bidrage til at øge udbuddet af fødevarer og mulighederne for at dyrke rekreativt fiskeri.
Danske Jan Kappel, der er pressechef og lobbyist i EAA, er glad for komiteens beslutning:
– De næste 10 år vil byde på en lang række udfordringer med hensyn til bevarelse og reetablering af bestandene, ligesom der også vil blive etableret beskyttede områder. Hvis det rekreative fiskeri ikke bliver hørt i disse
sager, er der stor risiko for, at vores adgang til fiskeriet begrænses. Det er derfor glædeligt, at Fiskerikomiteen
har anerkendt os som vigtige spillere på banen. Danmarks Sportsfiskerforbund er medlem af EAA, og forbundet støtter EAA i kampen for at få indflydelse på den europæiske fiskeripolitik.
Stop for salg af sol aborre
I Holland skal der ikke længere være muligt at købe den lille amerikanske solaborre til akvarier havedamme,
lover branchen. Solaborren er en smuk lille art, men den går ikke godt i spænd med andre fiskearter og kan
også være hård ved vandplanter. Mange havedamsejere har gennem årene ulovligt udsat de aggressive solaborrer i kanaler, søer og vandløb, hvor de trives udmærket i det milde, nederlandske klima. Den betragtes som
en aggressiv ukrudtsfisk og konkurrent til hjemlige arter som aborre. Ligesom små aborrer og hork bliver den
dog ædt af gedde og sandart, fortæller tidsskriftet Angelwoche.
Danmarks Sportsfiskerforbund har overfor myndighederne herhjemme påpeget det problematiske i at solaborren i dag findes i flere danske søer og åer.

Udsmid af fisk forbydes
Et stort skridt imod et mere bæredygtigt erhvervsfiskeri blev taget sidst i december, hvor et flertal i Europaparlamentets Fiskerikomité stemte for en række forslag til ændringer i fiskeriet. De indebærer blandt andet,
at udsmid skal forbydes inden 2017 – et ønske som den danske regering med Mette Gjerskov i spidsen længe
har kæmpet for at få gennemført.
Forslagene indeholder også et formelt krav til at etablere beskyttede områder, hvor der ikke må fiskes. Forslagene kommer i foråret til afstemning i Parlamentet, hvorefter Europarådet skal godkende, for at de efterfølgende kan blive implementeret af landene i EU.
– Vi har længe ønsket et forbud mod udsmid, ligesom etablering af lukkede områder er en del af vores politik
i de marine områder. Hvis forslagene gennemføres vil det både gavne bestandene, erhvervsfiskerne og lystfiskerne, siger Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund. Forbundet er medlem af European Angler Alliance, og arbejder derigennem for at påvirke de politiske beslutninger i EU.
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