NYHEDSBREV
INDEKS		

Nyhedsbrev
5 // 2013

SIDE 2

SENSATIONEL FUND AF FLODL AMPRET PÅ SJÆLL AND
SK ARVSEMINAR: FOKUS PÅ EN FISKEÆDER
HAVØRREDER DØR I HELTGARN
GEDDER ER OGSÅ GULD VÆRD
INDEKS		

SIDE 3

DAMBRUGSBEKENDTGØRELSE TIL SERVICEEFTERSYN
VENTENDE VANDPL ANER: 22.000 KM VANDL ØB REVURDERET
INDEKS		

SIDE 4

VANDL ØBSRESTAURERING FORTSÆT TES TRODS NY VANDPL ANSHØRING
DSF: STÆRKE OG BRUGBARE ANBEFALINGER FRA NATUR- OG L ANDBRUGSKOMMISSION
INDEKS		

SIDE 5

DANMARKS FEDESTE FISKEUDDANNELSE 2013

Foto: Ole Wisler

STOR OPBAKNING TIL L ANDSDELSMØDER

Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider.
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SENSATIONEL FUND AF FLODL AMPRET PÅ SJÆLL AND
Efter et opsigtsvækkende fund af otte flodlampretter fra 26–35 cm vurderer Danmarks Sportsfiskerforbund,
at områder i Tude Å-systemet nu skal udpeges som habitatområde med flodlampret som udpegningsgrundlag.
Flodlampretten er Natura 2000-art, og der er udpeget 17 områder i Danmark, hvor staten har forpligtet sig
til at sikre gunstig bevaringsstatus. Lampretterne er afhængige af gode fysiske forhold med sten- og grusbund
og fri passage mellem gydeområderne i ferskvand og opvækstområder i havet.
Lampretten er ikke en ”rigtig” fisk, men tilhører en gruppe, der hedder rundmunde. Den adskiller sig fra fiskene ved kun at have én næseåbning, den har ikke parrede finner, den mangler kæber, og så har den et skelet
af brusk.
SK ARVSEMINAR: FOKUS PÅ EN FISKEÆDER
Danmarks Sportsfiskerforbund afvikler et stort skarvseminar den 14. september på Bygholm i Horsens. Den
officielle invitation sendes ud inden sommerferien. Allerede nu har flere eksperter sagt ja til at holde oplæg:
• Niels Jepsen, DTU Aqua – Specialist i skarvpredation
• Thomas Bregnballe, Århus Universitet – Danmarks førende skarvekspert
• Henrik Lykke Sørensen, Naturstyrelsen – Leder af Skarvforvaltningen i Danmark
• Jan Kappel, Europen Angler Alliance – Generalsekretær I EAA
Som oplæg til seminaret vil det kommende nummer af onlinemagasinet Miljø- og Vandpleje have temaet:
Skarv.
HAVØRREDER DØR I HELTGARN
Danmarks Sportsfiskerforbund har via sit sæde i §7-udvalget gennemført, at bifangsten af havørreder i heltfiskeriet i Ringkøbing Fjord undersøges.
Undersøgelsen er nu gennemført af DTU Aqua, og på et møde først i maj blev der løftet en smule af sløret
for resultaterne af biologernes forsøgsfiskeri. Tallene viser, at hver gang der fanges fem helt, så sidder der én
havørred i garnet. Tallene er baseret på otte fiskedage, hvor der i alt blev sat 168 garn. Resultatet indikerer, at
bifangsten af havørred i heltfiskeriet er et stort problem.
Den endelige rapport fra DTU Aqua udgives inden udgangen af juni.
Erhvervsfiskerne skal i resten af 2013 kigges over skuldrene, når de røgter deres heltgarn i Ringkøbing Fjord.
Deres fiskeri adskiller sig fra forsøgsfiskeriet ved, at garnene står kortere tid på pladsen og røgtes om morgenen. Fangsttal fra april 2013 peger på mindre bifangst af ørred. Afrapporteringen af dette fiskeri ventes at
foreligge tids nok til også at kunne indgå som grundlag i arbejdet med de nye bekendtgørelser for fiskeriet i
Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord, der skal revideres inden 1. januar 2014.
GEDDER ER OGSÅ GULD VÆRD
At havørred- og laksefiskeriet med stang og snøre er mange penge værd for samfundet, er et velbeskrevet faktum. Gordon P Henriksen, der er ansat i Fishing Zealand, har bedt DTU Aqua undersøge værdien af gedder
i det rekreative fiskeri. Med udgangspunkt i den store socioøkonomiske undersøgelse fra 2010, fangstdata fra
Esrum Sø og viden om, hvor mange relevante søer, der findes i Danmark, vurderes det, at 1 kg gedde, fanget
af en lystfisker, udgør en værdi af 1.208 kr.
Selv om tallet skal tages med et vist forbehold, er det tankevækkende og med til at øge troværdigheden, at tallet er i samme størrelsesorden som værdien af en lystfiskerfanget laks eller havørred. Med en værdi på 1.208
kr per kilo gedde er der ingen tvivl om, at en målrettet indsats for at fremme bestandene vil bidrage positivt
på økonomien i områder med godt geddefiskeri – dem er der en stor del af i Fishing Zealand.
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DAMBRUGSBEKENDTGØRELSE TIL SERVICEEFTERSYN
Ferskvandsdambrugsbekendtgørelsen som trådte i kraft sidste år, er blandt andet et resultat af den længerevarende dialog, som fulgte i kølvandet på anbefalingerne fra Akvakulturudvalget i 2010.
Reglerne om afgitring ved vandindtaget hos dambrug skal overføres fra Fiskeriloven til Dambrugsbekendtgørelsen, og derfor har Miljøstyrelsen afholdt dialogmøde blandt interessenter om konkrete erfaringer med
bekendtgørelsen.
Danmarks Sportsfiskerforbund deltog i mødet, hvor deltagerne fra erhverv, kommunerne, regionerne, Naturog Miljøstyrelserne samt de grønne organisationer drøftede, hvordan bekendtgørelsen har virket i praksis.
DSF gentog forventningen om, at de spærrende opstemninger snart er fortid, og at vandindvinding til dambrugene løses, så den naturlige vandløbsbund genskabes, og vandløbet får sit naturlige fald tilbage. Det er
altafgørende for at nå målet om at skabe selvreproducerende fiskebestande i de danske vandløb.
Alle deltagere gav udtryk for, at de ønsker, der nu kommer yderligere skub i arbejdet med at få afsluttet de
udestående miljøgodkendelser samt få rettet enkelte fejl i bekendtgørelsen. Miljøstyrelsen forventer, at sende
bekendtgørelsen ud i sensommeren 2013
VENTENDE VANDPL ANER: 22.000 KM VANDL ØB REVURDERET
De danske Vandplaner for 2009-2015 er nu sendt i offentlig høring igen. Denne gang i seks måneder, da Natur- og Miljøklagenævnets har fastslået, at den oprindelige høring i december 2011 var alt for kort. Planerne
er lige nu i forhøring i kommuner, regionerne og hos myndigheder. Den offentlige høring, hvor der kan afgives
høringssvar, går i gang inden sommerferien.
Vandplanerne er grundlæggende de samme som i den seneste høring. Naturstyrelsen har dog foretaget yderligere kvalitetssikring og rettet for fejl. Blandt andet er cirka 22.000 km vandløb blevet gennemgået, og der er
sket en omklassificering af cirka 1.700 kilometer vandløb.
Danmarks Sportsfiskerforbund vil orientere om, hvad der bør ofres ekstra opmærksomhed på, og opfordrer
alle i DSF’s netværk til, at der inddrages lokalkendskab, så det sikres, det er de rigtige vandløb, der er blevet
omklassificeret.
Den nye omfattende høringsproces betyder, at de nye statslige vandplaner forventes til efteråret 2014. Det får
dog ikke processen med at forbedre vandmiljøet til at gå i stå, da ordningen ikke forudsætter vedtagne vandplaner. Bekendtgørelser, der bestemmer indsatsen, kan findes her:
www.naturstyrelsen.dk/Naturbeskyttelse/Naturprojekter/Projekttyper/Vandprojekter/Vandloebsrestaurering/
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VANDL ØBSRESTAURERING FORTSÆT TES TRODS NY VANDPL ANSHØRING
Danmarks Sportsfiskerforbund har vurderet konsekvenserne af, at vandplanerne er sendt ud i en ny høringsrunde og at der omklassificeres cirka 1.700 kilometer vandløb. Her får du et overblik i relation til de væsentligste indsatsområder for DSF:
• Vandløbsrestaurering – Der kan fortsat gennemføres vandløbsrestaurering, selvom vandplanerne ikke er
vedtaget. Der er afsat 78 mio. kr. pr. år i 2012 og 2013 til en ordning, hvor kommunerne kan søge tilskud
til at fjerne spærringer, åbne rørlagte vandløb og lægge gydegrus ud.
• Vandløbsvedligeholdelse – Der kan ikke gennemføres ændret vandløbsvedligeholdelse uden gyldige vandplaner.
• Sørestaureringer – Sørestaurering kan gennemføres, selv om vandplanerne ikke er vedtaget.
• Randzoner – Beslutningen om at sende vandplanerne i en ny seks måneders høring og den heraf følgende
forsinkelse af planerne skaber problemer for randzonekompensation. EU-Kommissionen har tidligere tilkendegivet, at kompensationen kan udbetales med tilbagevirkende kraft i 2013 forudsat, at der er gyldige
vandplaner i samme år. 										
Der er derfor etableret en statslig støtteordning for randzoner, så langt de fleste landmænd får den randzonekompensation, de havde forventet.
• Spredt bebyggelse – Indsats over for spredt bebyggelse, hvor der skal etableres kloakering eller spildevandsrensning kan gennemføres, så længe indsatser ikke er i strid med regionsplanerne. Den supplerende indsats
er fastsat i vandplanerne og forudsætter gyldige vandplaner.
DSF: STÆRKE OG BRUGBARE ANBEFALINGER FRA NATUR- OG L ANDBRUGSKOMMISSION
Natur- og Landbrugskommissionens nyligt udsendte rapport med 44 anbefalinger rummer fantastiske muligheder for at sikre mere og bedre natur, mener Danmarks Sportsfiskerforbund, der har siddet med i følgegruppen til kommissionen og arbejdet aktivt for vandmiljøet og fiskene.
– Når kommissionen anbefaler, at indsatsen med at genoprette vandløb fortsættes, samtidig med at ådale bør
udgøre en væsentlig del af det kommende nationale naturnetværk, er det netop hovedbudskabet i forbundets
forslag, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.
Ambitionen med kommissionens arbejde er at skabe et moderne, effektivt landbrug, der skal reguleres som al
industri og dertil sikre bedre og mere sammenhængende natur i Danmark. Se www.naturoglandbrug.dk
Fødevareminister Mette Gjerskov og Miljøminister Ida Auken skal nu rejse landet rundt til borgermøder. Her
vil de drøfte anbefalingerne med danske borgere, politikere og interessenter. Danmarks Sportsfiskerforbunds
opfordrer alle fiske- og naturinteresserede til at møde op.
Du kan læse mere om DSF’s vurderinger af de mange anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen i
det kommende nummer af Sportsfiskeren.
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DANMARKS FEDESTE FISKEUDDANNELSE 2013
Danmarks Sportsfiskerforbunds store fiskekursus for juniorer fortsætter i cool stil successen fra de seneste års
kurser – så book allerede nu efterårsferien 2013.
Se: www.sportsfiskeren.dk/danmarks-fedeste-fiskeuddannelse
På Juniorlederkurset er der lagt vægt på de praktiske fiskefærdigheder og evnen til at lære fra sig ved fiskevandet. Derudover er der selvfølgelig også være undervisning i foreningslære, undervisningsteknik og praktisk
instruktion, som kursisterne kan bruge hjemme i foreningerne.
Rundspørger blandt de succesrige juniorafdelinger viser, at en aktiv stab af uddannede juniorledere gør en stor
fordel i forhold til at hverve og fastholde andre juniorer i foreningen. Det gør altså en forskel, at det er unge,
der taler til unge i den sammenhæng.
Kurset afvikles på Aalestrup Naturefterskole i skolernes efterårsferie (uge 42) fra mandag den 14. oktober til
lørdag den 19. oktober.
Pris: Kun 2.100 kr. for Danmarks fedeste fiskeuddannelse. (Ophold, alle måltider og undervisningsmaterialer
er inkluderet i prisen.)
Tilmelding: Senest den 24. august 2013. Udfyld ansøgningsformularen på:
www.sportsfiskeren.dk/tilmelding-og-betaling

STOR OPBAKNING TIL L ANDSDELSMØDER
Når Danmarks Sportsfiskerforbund i den kommende uge afvikler i Landsdelsmøder med foreningerne i forbundet, er der et godt fremmøde. Møderne afvikles i Vingsted d. 21. maj, Ålborg d. 22. maj og Ringsted d.
23. maj.
På programmet er der orientering om Danmarks Sportsfiskerforbunds to store projekter, der kører lige nu:
Fiskekort.dk og Sportsfiskeriets Hus. Derudover er der afsat tid til at behandle emner, der er fremsendt af foreningerne:
På mødet i Vingsted skal der snakkes om forbundets skarvindsats, kommunikationsindsats samt procedure
for ankesager. I Ålborg er medlems- og kasserersystemet på programmet og i Ringsted er der følgende emner:
Havørred Sjælland, Vandplaner og hverveindsats for foreninger på Sjælland.
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