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Gode vandløb er guld værd
Miljø- og Vandpleje, Danmarks Sportsfiskerforbunds miljømagasin, sætter denne
gang fokus på vandløbsrestaurering og på værdien af de gode vandløb.
Miljøministeriet har netop frigivet 390 millioner, som de
kommende år skal bruges på at fjerne spærringer, åbne
rørlagte vandløb og til at udlægge sten og gydegrus i åer
og bække.
Hvis denne store satsning – den største nogensinde
i vandløbene – skal lykkes, er det vigtigt, at den bedst
tilgængelige viden benyttes.
En god investering
Det store beløb skal bruges på at gøre vandløbene så
gode, at de kan leve op til kravene i Vandrammedirektivet.
Danmarks Sportsfiskerforbund har større ambitioner, for
vi mener, at vandløbene skal være endnu bedre; faktisk så
gode, at de vilde fisk kan klare sig uden udsætninger.
Det mål skal vandløbene først leve op til i 2021, men det
giver god mening allerede nu at designe projekterne, så
fiskene har det godt. Først og fremmest, fordi alle andre
dyr i det strømmede vande så også vil få gode forhold,
men også fordi den store investering vil komme tilbage i
form af øgede turistindtægter.
Artiklen ”Sølv er guld værd i de fynske vandløb” viser meget
tydeligt, at investeringen i naturen er af stor værdi for det
danske samfund. En havørred, fanget af en lystfisker, giver
en øget omsætning på 4.300 kr.
Gratis viden
Men fiskene kommer ikke af sig selv. De mange penge skal
bruges med omtanke. Men det er heldigvis noget, man
ved meget om i Danmark. Og den viden kan blive din.
Læs dette nummer af Miljø- og Vandpleje og bliv meget
klogere på, hvad der skal til for at gøre Danmark til landet
med de fine vandløb og det unikke fiskeri.

Forsiden viser grus der smides ud i et Bornholmsk vandløb
Miljø- og Vandpleje udgives af Danmarks Sportsfiskerforbund og kan læses og downloades på:
www.sportsfiskeren.dk/pdf/miljoe-vandpleje-37
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