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ET 100-ÅRIGT LYSTFISKERHJERTE SL ÅR IKKE L ÆNGERE
Netop på den dag hvor fiskeriet igen åbnede i Skjern Å – som Jens Hogaard holdt så uendelig meget af ophørte Jens’ hjerte med at slå.
Jens Hogaard blev 100 år i december 2012, og han så frem til en ny dyst med laksene i Skjern Å og Norge.
Jens fiskede næsten hele sit liv i Skjern Å, og indtil sin død var han medlem af foreninger ved åen. Så sent
som sidste sommer var han også på laksetur til Gaula i Norge sammen de yngre lystfiskere, hvis venskab
han satte så stor pris på.
Jens Hogaard nåede at besøge den å, han kender så godt. På premieredagen den 16. april - altså samme
dag som sin bortgang - blev han hyldet af godt 50 fiskere fra Lystfiskerforeningen af 1926 i klubbens hytte
ved Sdr. Felding. Formand Tonni Kjær Jensen takkede Jens, for det store arbejde han gennem 15 år havde
gjort for 1926, og Jens Hogaard strålede og var rigtig glad.
Ved Jens’ bortgang er et stort lystfiskehjerte ophørt med slå. Et hjerte, der slog kraftigt for laksene i Skjern
Å og for et bedre vandmiljø til gavn for alle fisk og naturen som helhed. Han vil blive husket for sit arbejde
i kredsbestyrelsen i Danmarks Sportsfiskerforbund, for sine 15 år som formand for Lystfiskerforeningen
af 1926 og for i 26 år også at have været formand for Århus Sportsfiskerforening.
Begravelsen finder sted fra Viby Kirke, lørdag d. 20. april kl. 11. Alle fiskevenner er velkomne.
Æret være Jens Hogaards minde.
HJÆLP SK ARVGRUPPEN
De seneste års kolde vintre har tvunget skarven til at søge føde andre steder, typisk i vandløbene, når søer
og fjorde fryser til. Det er gået hårdt ud over fiskebestandene, som flere steder har nået et kritisk lavt niveau. Derfor har facebook-gruppen Skarvgruppen lavet et oversigtskort over skarvobservationer i Danmark. Kortet er oprettet for at skabe overblik over skarvens færden ved danske vandløb, søer og fjorde.
Skarvforvaltningsplanen skal revideres i 2014, og det skal ske på et oplyst grundlag. Skarvgruppen har
derfor kontakt til to af de forskere, der sidder med ved beslutningsbordet, Thomas Bregnballe, seniorforsker ved Institut for Bioscience, Aarhus Universitet og Niels Jepsen, seniorforsker, PhD, ved DTU Aqua.
De bruger kortet som et værdifuldt redskab for at forstå, hvor skarven opholder sig gennem året samt
skabe et overblik over skarvens fødesøgning i vandløbene. Læs mere omkring projektet, og hvordan du
indberetter dine skarvobservationer på www.sportsfiskeren.dk/skarvobservationer-i-danmark
DSF OG DEN NATIONALE FRILUFTSPOLITIK
Danmark har aldrig haft en national friluftspolitik. Den mangel vil miljøminister Ida Auken råde bod på.
Hun har derfor sat en proces i gang, der begyndte i 2012 med en åben workshop, og hvor mere end 300
personer med interesse i friluftsliv deltog. Med udgangspunkt i dette møde blev der nedsat ni arbejdsgrupper, som skal give deres bud på en fremtidig friluftspolitik inden for ni definerede områder.
Danmarks Sportsfiskerforbund er repræsenteret i den gruppe, der skal arbejde med at øge borgernes engagement i projekter, hvor friluftslivet er det bærende element. DSF’s store erfaring med frivillighed i forhold til avls—og udsætningsarbejdet, vandpleje og generelt foreningsarbejde med tilbud til mennesker i
alle aldre, har været adgangsbilletten til arbejdet. Gruppen består af personer fra blandt andet DN, Jægerforbundet, Dansk Kano og Kajak Forbund, Dansk Mountainbike Klub og Friluftsrådet. Læs mere om
arbejdet her: http://idestorm.naturstyrelsen.dk/friluftspolitik
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DIT ”LIKE” K AN GIVE FISHING ZEAL AND 50.000 KR
Danmarks Sportsfiskerforbund er som nævnt i nyheden DSF og den nationale friluftspolitik ovenfor blevet
udvalgt til at deltage i en arbejdsgruppe under Miljøministeriet, som skal være med til at forme en fremtidig, national friluftspolitik. Formålet med arbejdet er, at give friluftspolitikken en retning, der både understøtter befolkningens muligheder for friluftsliv, danskernes trivsel samt fremmer muligheden for vækst
og erhvervsudvikling.
For at give arbejdsgrupperne en masse ideer at arbejde ud fra, har Miljøministeriet oprettet en hjemmeside, hvor spændende projekter, som kan leve op til de førnævnte kriterier, efterlyses. Ideerne skal samtidig
være visionære, skabe værdi for mange, sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse og benyttelse og
skal desuden fremme samarbejdet mellem forskellige parter.
Den bedste idé bliver hver måned belønnet med 50.000 kr. Danmarks Sportsfiskerforbund har bidraget med Fishing Zealand på hjemmesiden: http://idestorm.naturstyrelsen.dk/friluftspolitik/ideas/214 Tjek
hjemmesiden og giv Fishing Zealand dit ”synes om”. Det øger chancen for, at FZ får 50.000 kr, som kan
bruges til flere fisk i en bedre natur.
GUDENÅL AKSEN ER GULD VÆRD
Randers, Favrskov og Viborg Kommune bruger samlet 600.000,- om året på at sætte laks ud, og det viser
sig nu, at de penge er givet godt ud. At laksefiskeri er en god forretning kommer næppe som en overraskelse for de fleste lystfiskere. Men nu slår en ny rapport fast, at kommunerne langs åen tjener mellem syv
og otte millioner kroner på laksefiskerne – helt nøjagtigt tjener kommunerne 6.400,- per laks fanget på
stang og snøre. Desuden konkluders følgende:
• Der gennemføres i størrelsesordenen 33.900 fiskedage årligt
• Lystfiskeriet skaber cirka 22.500 overnatninger årligt
• lystfiskeriet skaber et lokaløkonomisk forbrug på 7,7 millioner årligt
• lystfiskeriet giver beskæftigelse til i størrelsesorden 5-9 fuldtidsarbejdspladser
• en lystfiskerfanget laks skaber en lokaløkonomisk omsætning på cirka 6.400,- eller 1.600,- per kilo.
NY AKTIVITETSKOORDINATOR I DSF
Den 1. maj starter Ronny Lagoni Thomsen som ny koordinator for aktiviteter og medlemshvervning i
Danmarks Sportsfiskerforbund. Ronny vil blandt andet få ansvaret for at opbygge aktiviteterne omkring
det kommende Sportsfiskeriets Hus, ligesom han bliver bindeleddet til forbundets Instruktørsammenslutning og sektionerne under forbundet.
Endelig skal han også stå for medlemshvervning og understøtte forbundets medlemsforeninger i deres
arbejde med at skaffe nye medlemmer. Ronny er 33 år og en aktiv sportsfisker, der siden 2005 har været
instruktør under Danmarks Sportsfiskerforbund. Han er uddannet lærer, og han har blandt andet været
med til at samle ungdomsuddannelserne i Vejle i projektet Campus Vejle.
Læs mere om Ronny på www.sportsfiskeren.dk/ronni-lagoni-thomsen
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VÆR PÅ VAGT OVERFOR BIOMANIPUL ATION
Skal man acceptere, at skaller, brasener og karper opfiskes med garn for at gøre vandet renere i en sø? Det
spørgsmål har sat sindene i kog hos de foreninger, der har fiskeretten i den nordsjællandske Sjælsø. Lystfiskerne støtter ellers myndighederne i, at søens tilstand skal gøres bedre, men de er ikke enige i, at vejen
til en renere sø går gennem biomanipulation. Det har fået Lystfiskeriforeningen, den største forening med
fiskeret i søen, til at klage over den dispensation, som er givet, og som formelt giver kommunerne lov til at
gennemføre opfiskningen.
Danmarks Sportsfiskerforbund bakker op om klagen, som især går ud på, at tilladelsen er givet på et
usikkert fagligt grundlag. Så nu bliver det op til Natur- og Miljøklagenævnet at afgøre, om de mange ton
fredfisk skal lade livet. Hvis det sker, har kommunerne lovet, at trofækarper over en vis størrelse vil blive
genudsat, ligesom garnene vil blive røgtet med så korte intervaller, at risikoen for at de rovfisk, der ender
i garnene, vil dø minimeres. Hvornår sagen afgøres er svært at gætte på. Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund mener dog, at sagen fra Sjælsø allerede nu bør få foreninger med
fiskeri-interesser i søer til at være på vagt.
- Lystfiskerforeningerne skal være meget opmærksomme på, om der er planer om at gennemføre biomanipulation i fiskevandet. Hvis det er tilfældet, et det vigtigt, at dialogen med kommunen bliver taget på så
tidligt et stadie som muligt i processen, så der bliver tid til at udveksle erfaringer og få alle de tilgængelige
og nødvendige oplysninger på bordet. Kommunerne kan kun være interesserede i at fremme lystfiskeriet
i søerne, og der bør kunne findes fornuftige kompromisser, der både kan være til gavn for lystfiskerne og
miljøtilstanden i søerne, siger Lars Brinch Thygesen.
Du kan læse mere om sagen i det nye nummer af Sportsfiskeren.
NY T HAVØRREDARBEJDE PÅ SYDSJÆLL AND
En undersøgelse fra 2012 viste helt sensationelt, at et lille vandløb på Sydsjælland rummede det største antal smolt per m2 nogensinde påvist i et dansk vandløb – og at der muligvis var tale om en unik ørredstamme. Det fik en gruppe lystfiskere fra Østsjælland til at kaste al deres energi ind i at forbedre vandløbene
omkring Præstø Fjord og Faxe Bugt. De har nu stiftet en forening, der bygger på bredt samarbejde, og som
sætter ambitiøse mål for fremtiden. Foreningen hedder PIV: Pionerer I Vandløbspleje.
Danmarks Sportsfiskerforbunds projekt, Havørred Sjælland, har også medvirket til at sætte gang i processen. Projektet opererer med store områder, hvor Præstø Fjord og Faxe Bugt er en del af det kæmpestore
Vandområde 5.
Du kan læse mere om det PIV-gode projekt i det nye nummer af Sportsfiskeren.
AKTION MOD SALG AF SYGE L AKS
Lederen af Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, og dets aktivister vil tage kampen op mod salg af
syge laks i butikkerne.
Den frygtede pancreas-sygdom har ramt lakseindustrien i Norge hårdt. Sygdommen giver laksen kroniske
skader i bugspytkirtlen, og derfor stopper laksen helt med at spise. Det medfører, at kødkvaliteten på de
smittede laks ofte er meget ringe.
– Næsten alle solgte opdrættede laks er syge eller inficerede med. Derfor skal kunderne informeres om det,
da vi mener, at forbrugerne har ret til at vide, at de køber syge eller inficerede laks, siger Kurt Oddekalv.
Aktivisterne fylder indkøbsvogne med lakseprodukter, og lader dem blive i butikken med et klistermærke
med teksten Indeholder syge/inficerede opdrættede laks.
Klistermærkerne vil også komme på lakseprodukter i frysedisken. Derudover uddeles der informationsbrochurer udenfor butikkerne. Selv om fiskene er syge, så er det reelt ufarligt at spise dem for mennesker.
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SVENSKE SPORTSFISKERE OPK ØBER GARN
Det var en særdeles glad og afslappet formand for Sveriges Sportsfiskeoch Fiskevårdsförbund, Sportfiskarna, Joakim Ollén, der ved premieren i Mörrum gav Kronolaxfisket en overdådig gave i form af nedlagte
netrettigheder ved Mörrumsåens munding. Joakim Ollén fortalte, at et dødsbo havde sat netrettighederne
til salg, og så havde Sportsfiskarna givet et bud. Et bud som endte med, at det svenske forbund købte netrettighederne ved gården Elleholm, Nabben, og derfor kunne overrække dem til Mörrums Kronolaxfiske.
Ejendomsretten til netrettighederne sikrer en langsigtet og stabil løsning, hvor laks og ørreder får frit lejde
på vandringen op til gydepladserne. Sportfiskarnas opkøb gør nu, at hele den østlige del af Mörrumsåens
udmunding i Østersøen er fri for kommercielt fiskeri, hvilket vil betyde en meget større opgang i åen.
For Sportfiskarna er købet af Nabben et led i en langsigtet strategi for at sikre specielt bestanden af østersølaksen. Den Stiftelse til redningen af østersølaksen, som Sportfiskarna for nyligt tog initiativ til, vil
fremover fortsætte dette arbejde. Ideen er at gennem almindelige markedsvilkår og aftaler med lodsejere
at mindske antallet af faste redskaber ud for lakse- og havørredelve med henblik på at styrke de vilde bestande i elvene fra Torneelven i nord til Mörrumsåen i syd.
I forvejen administrerer Mörrums Kronolaxfiske netrettighederne ved det gamle Mörrums Bruk/Södra
Cel på samme side af udmundingen. Kronolaxfisket vil bruge disse til forskningsmæssig fangst af laks og
havørreder, blandt andet for at få et overblik over hvor meget fiskeriet med faste redskaber ved elvmundingerne betyder for den samlede opgang. Tilbage er nu kun de netrettígheder, der tilhører gården Stensnäs,
som forpagtes af en lokal erhversfisker. Der arbejdes hårdt på også at få nedlagt denne garnret, så laks og
havørreder helt uhindret kan vandre op i Mörrumsåen.
GENUDSAT TE ØRREDER HAR NATURLIG ADFÆRD
Undersøgelser af radiomærkede ørreder i Hemsila viser, at fisk ikke ændrer deres adfærd på grund af catch
and release.
I 2010 fangede og mærkede NINA 29 ørreder i den norske elv Hemsila i Buskerud. Alle fiskene fik et Carlinmærke, et plastik-tag med en individuel talkode, og 26 ørreder fik også indopereret en radiosender. I tre sæsoner fulgte forskerne disse fisk, for at blandt andet at finde ud af, hvordan fiskene påvirkes af catch and release.
– Af de 29 ørreder, vi mærkede i juni 2010, blev 18, eller 62% af dem, genfanget 40 gange i løbet af tre
fiskesæsoner, siger projektleder Morten Kraabøl fra det Norske Institut for Natur Forskning, NINA, og
fortsætter: – Resultaterne viser, at genudsatte ørreder i stor grad indgår i fangsterne i de efterfølgende år,
og at fanget og genudsatte ørreder beholder sin naturlige adfærd.
Til trods for, at et relativt beskedent antal ørreder blev radiomærket, giver studierne en klar indikation på,
hvordan ørreden reagerer på catch and release. Det er meget positivt, set med danske briller, fordi der i
dag ved flere danske åstræk praktisereres catch and release på bækørredstammer, som er hårdt pressede.
STOR UDSKIFTNING VED ÅRETS DM I FLUEBINDING
Den 23. og 24. marts afholdte Danmarks Sportsfiskerforbund og Federation of Flyfishers Denmark DM i
fluebinding for henholdsvis juniorer og seniorer ved årets Danish Fly Festival i Kolding. Ingen af top-3’erne
fra sidste års DM for seniorer opnåede pladser på podiet. Til gengæld vandt en tidligere DM-vinder, Daniel Brodersen, sit andet velfortjente DM. For første gang nogensinde fik en kvinde, Louise Irene Nielsen,
en præmie ved DM i Fluebinding med en flot andenplads. Mads Birkholt, der er instruktør i Danmarks
Sportsfiskerforbund, tog tredjepladsen og fik den sidste af præmierne fra Vision, som for første gang var
hovedsponsor for Danish Fly Festival.
Hos juniorerne blev det Christian Dyhrberg fra Roskilde, der løb med sejren. Andenpladsen gik til Anders
Tue Schneider, mens Claus Møller tog den sidste plads på podiet.
Ved årets Danish Fly Festival havde Danmarks Sportsfiskerforbund traditionen tro en stand, som var godt
besøgt. Her kunne børn og unge binde deres første flue og mange hørte mere om Danmarks Sportsfiskerforbunds nye tiltag www.fiskekort.dk
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FISKE 4 – FREMTIDENS JUNIORLEDERE
For 25 unge kursister var påskeferien helt speciel. Nemlig Juniorlederkursets fjerde og sidste del – Fiske 4.
Et kursus, som skal forme fremtidens juniorledere og instruktører.
Danmarks Sportsfiskerforbunds Fiske 4-kursus foregik igen i år på Skovpavillonen i Kerteminde og havde
deltagelse af 25 kursister fra nær og fjern.
– Vejret var lidt imod kursisterne, hvilket betød, at fiskeriet ikke var i top. Men det var indholdet derimod,
og kurset var nærmest bedre end nogensinde med massere af ihærdige og vordende juniorledere i klasselokalet, fortæller holdinstruktør Martin Bruun Kristensen.
Der blev undervist i vandmiljø og fotolære, ligesom der var besøg af gæsteundervisere fra Havørred Fyn
og Danmarks Sportsfiskerforbund.
Traditionen tro var øvelsen, hvor kursisternes præsentationer blev filmet og efterfølgende gennemgået på
klassen, en af de helt store udfordringer. Derudover blev kursisterne stillet endnu en svær opgave. Udarbejdelse af håndgribelige projekter med tilhørende koncept, logo samt budget. I den forbindelse hjalp illustratoren Bendix Bech og grafikeren Søren Toft kursisterne med at tegne og udarbejde projekterne.
Desuden hjalp forbundsinstruktør Martin Bruun Kristensen med at formidle kontakter med leverandører,
så kursisterne kunne få lavet deres eget logo samt efterfølgende bestille kasketter, flag, bannere, klistermærker eller beach-flag til spotpris.
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