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Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider.
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SUCCES: FØRSTE HAVØRRED I K ASSEN
Silja Alstrøm, journalist fra DR P4, fik sig noget af en oplevelse, da hun skulle lave et live-indslag om byggeriet
af Sportsfiskeriets Hus i Vejle Ådal ved Vingsted, og – som den første gæst udefra – skulle opleve undervandskassen ved åen.
Lige før indslaget skulle på live, tidlig fredag morgen, briefede hun Ole Wisler, kommunikationschef i Danmarks Sportsfiskerforbund, om spørgsmålene til interviewet. Derefter var der 20-30 sekunder inden interviewet skulle begynde, og den tid blev brugt til hurtigt at tjekke, der var hul igennem til studiet fra undervandskassen ved Vejle Å.
– Der står en stor fisk dernede, sagde hun begejstret på vej op ad trappen igen – og det satte sit præg på hele
interviewet, der i stedet kom til at fokusere på den fantastiske fisk.
Også i Danmarks Sportsfiskerforbund er der begejstring for den umiddelbare succes med de nye gydestryg,
sving og undervandskassen ved Vejle Å.
– Det er fantastisk, der blot – to dage efter der er åbnet for vandet i de nye slyngninger – allerede står fisk i
det nye åsving ved undervandskassen. Det er en stor cadeau til ingeniører og biologer fra Vejle Kommune, der
sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund, har designet åforløbet og undervandskassens placering. Samtidig var det rigtigt dejligt at opleve den umiddelbare begejstring, der er ved at se fiskene under overfladen. Det
bliver et kæmpehit og trækplaster til vores store fællesprojekt omkring Sportsfiskeriets Hus, siger Ole Wisler.
Se i øvrigt billedet af den store, smukke, havørred – en hunfisk – på omkring 70 cm og 4 kg, der stod flot og
flashede sig lige op ad vinduet, klar til interviewet med DR P4 Trekanten:
www.sportsfiskeren.dk/succes-foerste-havoerred-i-kassen
VIGTIGT: Byggepladsen og undervandskassen ved Vingsted er lukket for offentlig adgang. Der åbnes for besøgende i begyndelsen af december.
DSF UDEN SK YLD I FISKEDØD
Danmarks Sportsfiskerforbund har skrevet til Ballerup Kommune og frabedt sig at blive gjort medansvarlig
for massiv fiskedød i den lokale sø Svanesøen.
Fiskene blev kvalt på grund af iltsvind, da det kommunalt ejede selskab Forsyning Ballerup A/S i juli oprensede 3000-5000 kubikmeter bundmateriale fra søen, der er kendt for sin store bestand af fredfisk. Formålet
med oprensningen var at genetablere søens vandkapacitet, idet den virker som opsamling af regnvand og på
den måde er med til at forebygge oversvømmelser i området.
Ifølge en artikel i Ballerup Bladet har Forsyning Ballerup været klar over problemet med de døde fisk. Men
den ansvarlige projektchef anfører, at alle regler overholdt: „Vi har haft projektet i høring hos både Sportsfiskerforbundet og Naturstyrelsen, og der har ingen indsigelser været“, fortæller projektchef Frank Bennetsen.
I henvendelsen til kommunen skriver Danmarks Sportsfiskerforbund:
„Vi vil gerne slå fast, at vi ikke har påklaget tilladelsen til at oprense Svanesøen, idet oprensningen skal genskabe søens magasinkapacitet og dermed bidrage til at mindske risikoen for oversvømmelser. Men vores
manglende klage betyder selvfølgelig ikke, at kommunen kan fralægge sig ansvaret i forhold til at gennemføre
projektet på en dyreetisk, korrekt måde.
At lade fiskene lide kvælningsdøden i det sommervarme vand er efter vores opfattelse alt andet end etisk korrekt. Og at anføre manglende klager fra DSF og Naturstyrelsen som argument for ikke at have gennemtænkt
situationen og taget hånd om det helt forudsigelige problem med fiskebestanden i søen, er ikke ansvarligt.
Danmarks Sportsfiskerforbund håber, denne hændelse ikke gentager sig. Vi bidrager gerne med ideer til, hvordan en fremtidig oprensning kan håndteres så fiskebestanden ikke dræbes.“
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DANMARKS FØRSTE CERTIFICEREDE FISKEGUIDEKURSUS
Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund har styrket samarbejdet omkring indsatsen for at få uddannet de første dansk-certificerede fiskeguider. Certificeringsstandarten er udarbejdet sammen med Aktiv
Danmark, der er Dansk Turismefremmes koncept på aktive ferier i Danmark – herunder fiskeferier og fiskeoplevelser i hele Danmark.
Bo Frier (Instruktør i DSF, lærer, forfatter og guide) har udarbejdet grundkonceptet i kurset. Bo har mange
års erfaring med fiskeri både herhjemme og i udlandet, ligesom han har gjort fiskeri til sin levevej.
Fishing Zealand går i luften 1. september, hvor de tilknyttede guides vil blive koblet på hurtigst muligt herefter. Danmarks Sportsfiskerforbund vil også kunne tilbyde guidekursus i løbet af første halvdel af 2014 på
både Fyn og i Jylland.
DSF’s engagement omkring uddannelsen af certificerede guider ligger i at sikre den fiskekultur, vi har herhjemme: I Danmark er meget fiskevand nemlig foreningsvand eller offentligt tilgængeligt, hvilket betyder, at
turister derfor fisker side om side med lokale fiskere. Det kræver en god guide med respekt for den lokale kultur for ikke at skabe dårlige oplevelser for både turister og lokale fiskere.
106 ULOVLIGE RUSER
Fiskerikontrollen har netop gennemført en stor kontrolaktion mod ulovligt rusefiskeri af ål. Resultat: 106
ulovlige ruser. Ålen er udrydningstruet, og det er derfor forbudt at fiske ål med ruser fra perioden fra den 10.
maj – 31. juli. Fiskeriinspektorat Øst formodede, at nogle fiskere alligevel ville tyvstarte ved at udsætte ruser
i dagene op til den 1. august, hvor det igen blev tilladt. Derfor iværksatte man en større kontrolaktion langs
udvalgte kyster rundt om Fyn, i Sønderjylland og på Sjælland, Lolland samt Falster. Fire kontrolhold var ude,
og alle fandt masser af ulovligt udsatte ruser.
På baggrund af Danmarks Sportsfiskerforbunds store kampagne mod det ulovlige garnfiskeri lykkedes det for
godt 4 år siden, at få hævet bødestraffen for ulovligt fiskeri fra kun 500 kr til i dag 2.500 kr per overtrædelse.
De ulovlige rusefiskere kan derfor se frem til bøder fra 2.500 kr og mere samt konfiskation af ruserne og en
frakendelse af rettigheden til at fiske i en periode på 6 måneder. Hvis der konstateres flere ulovligheder ved
ruserne, vil bøden stige med 2.500 kr. pr. overtrædelse.
NY DK-REKORD FOR GRÅHAJ
En rekordhaj huggede Michael Rasmussen sild under makrelfiskeri den 9. juli 2013 i Vesterhavet ud for Lemvig. Trods en timelang kamp på det forholdsvis lette grej og et næsten tømt fiskehjul lykkedes det Michael at
lande en stor gråhaj, der målte 116 cm og vejede 7,6 kg.
Michael fortæller blandt andet, at han blev nødt til at starte båden og lade den „tøffe“ efter fisken, og med lidt
held fik han line på hjulet igen. Han har aldrig fanget en haj før. Fangsten er ved at blive vurderet, og godkendes den af rekordudvalget, er det ny danmarksrekord for gråhaj.
Det er en yderst sjælden fangst i de indre danske farvande. I juni 2010 fangede en svensk fisker en gråhaj med
en længde på 138 cm i Øresund. Omkring Danmark er gråhajen set i Nordsøen, Skagerrak og det dybe Kattegat.
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NY DK REKORD FOR STØR
Søndag den 21. juli kørte Kasper Larsen til P&T-søen BlueRock på Fyn uvidende om, at han skulle vende
hjem med en ny DK record. Kasper havde hørt om en stor stør taget for få dage siden, så nu skulle der gennem
to dage satses på store stør i søen. Den første dag gav en lille diamant-stør på 3-4 kg. Det var alt der skete den
første dag
Næste dag fordrede Kasper en ny plads ved søen fra sin baitboat. Det resulterede i hug efter to timers fiskeri,
men desværre mistede han fisken efter kort tid. Først sent på eftermiddagen var der atter biiiip på bidmelderen. Et vildt take og en god tung fisk stak af, ud mod midten af søen. Kasper mærkede straks dette ikke var en
helt almindelig stør, og først efter næsten en halv times fight kunne han endelig lade netrammen opsluse den
store fisk. Forsigtigt fik han den i vejeslyngen, men vægten gik i bund ved 25 kg. Hurtigt fik han fat i ejeren af
søen, og de fik den store stør vejet til 27.3 kg og 158 cm. Efter lidt fotos i vandet blev den stopre fisk genudsat.
Kasper Larsen havde netop sat ny DK record for stør.
TA’ PÅ FISKE- OG VANDL ØBSKURSUS MED FISHING ZEAL AND
Et af formålene med Fishing Zealand er at skabe større fokus på vandløbene. Lokale ildsjæle på Sjælland og
Øerne har allerede vist, at de små vandløb besidder et stort potentiale. For at sætte yderligere skub i arbejdet med at genskabe gode forhold i åerne, arrangerer Danmarks Sportsfiskerforbund i samarbejde med DTU
Aqua to restaureringskurser i weekenden 5.-6. oktober.
Om lørdagen i Nykøbing Sjælland i samarbejde med Odsherreds Sportsfiskerforening og om søndagen i Vordingborg Kommune, hvor Spinfluen er medarrangør.
På kurserne vil deltagerne blive introduceret til ørredbiologi og vandløbsrestaurering i både teori og praksis.
Alle kan deltage i kurserne, der afholdes i tidsrummet 10-17. Der opkræves eventuelt et mindre deltagergebyr,
der skal dække udgifter til forplejning.
Læs mere om kurserne senere, når Fishing Zealands hjemmeside er oppe at køre i September – eller tilmeld
via mail kme@sportsfiskerforbundet.dk eller på telefon 76 22 70 73.
NY WEBSIDE MED ALT OM SK ARVEN OG FISKEN
Danmarks Sportsfiskerforbund sætter skarvproblemet højt på agendaen, og har derfor lavet en side, der skal
skabe et samlet overblik over relevant information om skarven og om dens prædation på fiskebestandene.
På "Skarvsiden" vil der blive samlet relevant information om den danske skarvforvaltning - herunder finder
man blandt andet også vejledning i, hvordan man kan søge tilladelse til skarvregulering.
Du kan besøge siden her: www.sportsfiskeren.dk/skarv
DSF SÆT TER FOKUS PÅ MEDLEMSHVERVNING
I den kommende tid stiller Danmarks Sportsfiskerforbund skarpt på medlemshvervning. Aktivitets- og hvervningskoordinator Ronny Lagoni Thomsen har siden sin ansættelse 1. maj kigget på strategier for hvervning,
samt værktøjer til at kunne arbejde systematisk med medlemshvervning i foreningerne. Konkret vil indsatsen
udmønte sig i arrangementer for forbundets medlemsforeninger henover efteråret og første del af 2014, hvor
fokus vil være på medlemshvervning, juniorarbejde, foreningsdrift og netværksdannelse.
Hvis du ønsker at høre mere om medlemshvervning eller har ønske om at få nogle konkrete inputs nu og her,
så kontakt Ronny på rlt@sportsfiskerforbundet.dk
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TRUSSEFLUENS OPFINDER ER BLEVET 70 ÅR
Instruktør og ildsjæl Bent Schultz blev 70 år den 3. juli. I hans mange år som lystfisker har Bent givet inspiration til mange sportsfiskere. I mere end 30 år har han været instruktør i Danmarks Sportsfiskerforbund, hvor
han også har været fast del af Juniorlederkurset, som afholdes hvert år i skolernes efterårsferie.
Blandt de mange innovative ideer og kreationer fra Bent’s hånd, kan nævnes „trussefluen“. Hvordan fluen har
fået sin navn kan man jo enten tænke sig til eller spørge Bent selv, når man møder ham ved vandet, men en af
hovedingredienserne er elastik fra dameundertøj. Fluen er sikkert den første flue af sin slags med de i dag så
populære gummiben. Vi ønsker Bent Schultz et stort tillykke med dagen og ser frem til hans kreative engagement i Danmarks Sportsfiskerforbund i årene fremover.
HUSK AT MELDE DIG TIL JUNIORLEDERKURSET
2. september er den endelige deadline for at tilmelde juniorer til årets juniorlederkursus. Husk at mange
kommuner yder tilskud til kurset, da det er et lederkursus. I kan læse mere om kurset på følgende link:
www.sportsfiskeren.dk/danmarks-fedeste-fiskeuddannelse
KOM GRATIS PÅ FISKEKORT.DK
Danmarks Sportsfiskerforbund tilbyder nu alle forbundets foreninger at komme gratis på Fiskekort.dk med
online salg af medlemskaber.
Gå ind og udfyld formularen – husk et par gode billeder:
www.sportsfiskeren.dk/tilmeld-gratis-din-forening-til-fiskekortdk
NB! Ønskes kortsalg til fiskesteder, tilbyder DSF gratis seminar i Vingsted og Sorø, hvor man på godt 3 timer
lærer at oprette fiskesteder, tegne kort og vedligeholde sine data på Fiskekort.dk
SK AF NYE MEDLEMMER PÅ NATURENS DAG
Du kan lige nå at tilmelde din forening inden den 12. august. Alle sportsfiskerforeninger har nemlig mulighed
for at koble sig på Naturens Dag den 2. søndag i september – i et stort fællesarrangement med Friluftsrådet og
Danmarks Naturfredningsforening.
Som forening får man mulighed for at blive synlig i sit lokalområde, når man laver et arrangement på Naturens Dag. Den store medieopmærksomhed på landsplan skaber interesse fra lokale medier og fra en masse
mennesker, der besøger www.naturensdag.dk for at se hvad der sker i nærheden af dem. Naturens Dag er for
mange foreninger en anledning til at få nye medlemmer og møde mennesker med interesse i den aktivitet, de
tilbyder.
Det er nemt og gratis at være med. Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening står for en omfattende
markedsføring og pressekampagne, der betyder, at rigtig mange danskere får øjnene op for Naturens Dag, og
søger mellem alle arrangementerne på hjemmesiden.
TEMADAG OM SK ARV
Danmarks Sportsfiskerforbund holder lørdag den 14. september temadag om skarv. Oplægsholdere er Niels
Jepsen fra DTU Aqua, Thomas Bregnballe fra Aarhus Universitet, Henrik Løkke Sørensen fra Naturstyrelsen
og Jan Kappel fra European Anglers Alliance.
Arrangementet afholdes på Bygholm Parkhotel i Horsens. Der vil blive opkrævet deltagergebyr i forbindelse
med tilmelding. Forbundets foreninger vil blive inviteret per mail.
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GRATIS NYHEDSBANNER TIL FORENINGENS HJEMMESIDE
Danmarks Sportsfiskerforbund har lavet et nyhedsbanner til medlemsforeningernes hjemmeside. På denne
måde kan foreningen hele tiden servicere sine medlemmer med seneste nyt fra Sportsfiskeren.dk
Banneret kan frit rekvireres med installationsvejning ved at sende mail til ow@sportsfiskerforbundet.dk
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