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Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider.
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AUKENS FORSL AG BLOKERER FOR FRI GUDENÅ
Med et forslag til en lov, der skal ophæve en lov skabes nu en ny særlov for Tangeværket. Forvirret? Naturligvis, men der er også tale om forvirringspolitik af høj karat. Det mener Danmarks Sportsfiskerforbund, der
netop har afgivet sit høringssvar til Miljøminister Ida Aukens forslag.
I korte træk fremsætter Ministeren nu et forslag, der skal ophæve "Loven om Udnyttelse af Vandkraften i
Gudenaa", der er fra 1918, men det kan blive dyrt for skatteborgerne og miljøet.
Konsekvensen af lovforslaget kan nemlig blive en ny særlov, hvor staten får afhændet ansvaret for Tangeværket til Viborg Kommune, der så kan tildele Tangeværket en vandinvindingstilladelse, som typisk vil gælde i
op til 10 år. Endvidere vil Tangeværket være berettiget til kompensation for at stoppe driften, såfremt vandplanerne, i planperiode 2 fra 2015, dikterer det.
Den nuværende lov fra 1918, der udløber primo 2014, åbner netop ikke op for kompensation til Tangeværket,
blot fordi driften stoppes. Danmarks Sportfiskerforbund mener derfor, Miljøministeren bør udvise rettidig
omhu og spare skatteborgerne for mange millioner kroner ved blot at tildele en ny, kort 2-årig koncessionsforlængelse frem til vandplanperiode II, der skal implementeres i 2015. Det vil også give ro og mulighed for at få
finansieringen på plads til de 100 mio kr, det koster at lave et biologisk forsvarligt, langt omløbsstryg.
Det er netop denne miljørigtige løsning Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker. Den vil komme alle i lokalsamfundet og hele Danmark til gode. Tange Sø bevares, og der skabes en fri Gudenå, der sikrer masser af fisk
og ren natur i et kæmpe opland langs Danmarks længste å.
Du kan læse meget mere om sagen i det nye nummer af medlemsmagasinet Sportsfiskeren.
Her kan du læse Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar:
www.sportsfiskeren.dk/sites/default/files/H%C3%B8ringssvar%20vedr%C3%B8rende%20lovforslag%20
om%20Gudenaacentralen_050913.pdf
ET BEDRE SØFISKERI
Danmarks Sportsfiskerforbund har i flere år arbejdet for, at en del af fisketegnsmidlerne skulle bruges til at
udvikle et værktøj, så man kan udføre sørestaurering efter konkrete og effektive retningslinjer – ligesom man
gennem flere år har foretaget restaurering af vandløb.
Der er tidligere brugt en stor mængde penge på forskning i de danske søer, som har givet god viden om fiskene
i søerne. Men de spændende resultater var ikke samlet ét sted, og blandt andet derfor var det svært at bruge
dem i forvaltningen af fiskeriet i søerne.
– I Danmarks Sportsfiskerforbund er vi rigtig glade for, at vi i dag står med nogle helt nye muligheder i hænderne for at ophjælpe fiskebestandene i de danske søer. For det trænger de flere steder alvorligt til, siger Kaare
M. Ebert, det er fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.
Søhåndbogen er allerede nu meget omfattende og klar til brug, men det er samtidig et dynamisk værktøj, som
vil blive opdateret i takt med, at man opnår endnu større viden og bedre resultater med sørestaurering.
Og mulighederne er mange. Hvad enten man ønsker at skabe en sø med store aborrer eller mange gedder, så
er der konkrete retningslinjer for, hvad man skal gøre. Desuden er siden fyldt med brugbare informationer om
fiskepleje, søtyper, fiskeregler og om forbedring af levesteder og meget, meget mere.
Selv om der allerede nu ligger konkret og brugbar viden, så bliver projektet først rigtigt spændende, når anden
etape sættes i gang. Her skal sportsfiskere over hele landet inddrages og rapportere, hvad de fanger. Registreringerne skal så indgå i den eksisterende datamængde for at opdatere den samlede viden. I løbet af den kommende vinter vil registreringssystemet blive testet, og hvis planen holder, så vil det blive taget i brug i efteråret
2014.
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FISHING ZEAL AND STÅR PÅ EGNE BEN
Det var i sin tid Danmarks Sportsfiskerforbund, der startede det storstillede fiskeprojekt Fishing Zealand.
Danmarks Sportsfiskerforbund er stadig en del af projektet, som vil være til stor fordel for miljøet og lystfiskere - men også for lystfiskerturisme og lokal erhvervsvækst. Projekt tager nu for alvor fat og første skridt er
lanceringen af den nye hjemmeside www.fishingzealand.dk, samt en kortfilm om projektet.
– Det er en stor dag, både for Danmarks Sportsfiskerforbund og de sjællandske lystfiskere. Da vi første gang
luftede ideen til et fiskeprojekt på Sjælland, det fandt sted i Næstved en kold januardag i 2010, havde vi håbet på, at projektet kunne komme i gang i løbet af 1-2 år. Men der gik altså mere end 3½ år. Set udefra er det
sikkert svært at forstå, at der skulle gå så lang tid, og vejen mod Fishing Zealand har heller ikke været uden
omveje. Men nu er vi klar, og Fishing Zealand rummer alle de elementer og værdier, vi formulerede i 2010,
siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.
Læs mere på www.sportsfiskeren.dk/fishing-zealand-staar-paa-egne-ben
MILJØSAGS-OPRUSTNING I K ØBENHAVN
Danmarks Sportsfiskerforbund opkvalificerer nu sin miljøsagsbehandling i det storkøbenhavnske område. Et
netværk, bestående af fagligt kompetente og dygtige, lokale lystfiskere, har stillet sig til rådighed for forbundets miljøafdeling. Deres opgave bliver at screene og bidrage med fagligt input i de miljøsager, som ender på
forbundets bord.
I en lang række af disse sager kræves lokalkendskab for at kunne vurdere, om de kan få negativ indflydelse
på fiskeri-interesserne. Netværket samarbejder også med den lokale miljøkoordinator, Jacob Schmidt, og vil
derfor, hvor det er relevant, kunne repræsentere forbundet i dialogen med kommunerne.
FOKUS PÅ SK ARV I MILJØ- OG VANDPLEJE
Skarven er sat på dagsordenen i den nyeste udgave af Miljø- og Vandpleje. Årsagen er formodningen om, at
fuglen de senere år har været medvirkende til, at en lang række fiskebestande i ferskvand er gået voldsomt tilbage.
Holder påstanden, hvorfor har skarverne ændret adfærd til at jage i vandløbene, og hvad kan man gøre for at
begrænse udfordringerne, som de mange skarver i ferskvand medfører?
Disse og mange flere spørgsmål besvares i fem artikler, som når hele vejen rundt om forvaltningen, skarvens
biologi og dens prædation på en lang række fiskearter. Miljø- og Vandpleje 38 – Skarven og fiskebestandene
– kan læses eller downloades på www.sportsfiskeren.dk/miljoe-vandpleje
SUCCESFULDT SK ARVSEMINAR
Det var en fortrøstningsfuld formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, Verner W. Hansen, der rundede af
og takkede deltagerne i Skarvseminaret lørdag den 14. september.
Godt nok kan udfordringer med skarven, der truer de vilde fiskebestande I åer og søer, ikke løses med et snuptag, men der findes god viden og værktøjer til at gøre noget, og få det skrevet ind I den kommende handlingsplan for skarvforvaltningen I Danmark. Og så skal der etableres et fælles nordisk samarbejde.
– Der er behov for, at samarbejdet med nabolandene udbygges, idet en stor del af de overvintrende skarver
kommer derfra. Vi vil kontakte vores søsterorganisationer og skabe en international alliance, siger Verner W.
Hansen.
På Skarvseminaret deltog godt 50 repræsentanter fra sportsfiskeforeninger, som hver især oplever, at fiskebestandene i deres fiskevand er pressede af den fiskespisende fugl. Der var også repræsentanter fra garnfiskeorganisationerne, fødevareministeriet, Naturstyrelsen, jægerforbundet, ornitologerne og naturligvis Danmarks
Sportsfiskerforbund.
Du kan læse mere om skarvseminaret I det nye nummer af medlemsmagasinet Sportsfiskeren.
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FRED ROVFISKENE
Danmarks Sportsfiskerforbund sætter nu – sammen med Fishing Zealand og Fisk og Fri – fokus på den sortmundede kutling, der har spredt sig med stormskridt de seneste fem år. Den dominerer så stort i visse områder omkring Sydsjælland og Øerne, at der er frygt for, at de dels æder andre fiskearters æg og yngel og dels
belaster den i forvejen skrøbelige rejebestand.
Nu skal kutlingen stoppes, og Danmarks Sportsfiskerforbund har i en henvendelse til NaturErhvervstyrelsen
opfordret til, at de vigtigste rovfisk i det sydsjællandske område skal fredes i forhold til erhvervsmæssig omsætning.
Danmarks Sportsfiskerforbund begrunder det med, at når ørred, gedde og aborre ikke fanges og sælges, vil de
kunne gøre et markant indhug i kutlingebestanden. I henvendelsen anføres de tre arters store socioøkonomiske værdi også som argument for en erhvervsmæssig fredning. Læs mere om sagen i Fisk og Fri nr. 8.
FØRSTE CERTIFICEREDE FISKEGUIDEKURSUS
Fishing Zealand og Danmarks Sportsfiskerforbund har styrket samarbejdet omkring indsatsen for at få uddannet de første dansk-certificerede fiskeguider. Certificeringsstandarden er udarbejdet sammen med Aktiv
Danmark, der er Dansk Turismefremmes koncept på aktive ferier i Danmark – herunder fiskeferier og fiskeoplevelser i hele Danmark.
Det er et hold guider tilknyttet Fishing Zealand, som skal gennem det første guidekursus. I løbet af første
halvdel af 2014 vil Danmarks Sportsfiskerforbund også kunne tilbyde et guidekursus for guider fra Fyn og i
Jylland.
Danmarks Sportsfiskerforbunds 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. Det betyder, at turister derfor fisker side om side med lokale fiskere. Det kræver en god guide med respekt
for den lokale kultur for at skabe gode oplevelser for både turister og lokale fiskere.
Har du tilknytning til Roskilde, Vordingborg eller Odsherred Kommuner, og kender du det lokale fiskevand
rigtig godt, så er det måske noget for dig at deltage. Send en e-mail til rlt@sportsfiskerforbundet.dk
LUKKEDE HAVBRUG I NORGE
Det store pres fra blandt andet sportsfiskere og andre grønne organisationer får nu et af verdens største havbrugsvirksomheder – Marine Harvest fra Norge – til at forsøge sig med lukkede havbrug.
I samarbejde med Aquafarm Equipment har man netop søsat et kæmpestort, lukket opdrætsanlæg til 60 mio
kroner i Skånevik i Norge. Anlægget kan håndtere op til 250.000 laks. Det er 40 m i diameter og 20 m dybt,
vejer 170 ton og stikker knap 2 m op over overfladen.
Det norske sportsfiskerforbund er positive i sine forventninger til det nye anlæg, der kan beskytte vildlaksen
mod lakselus og udslip af burlaks.
– Vi håber, det bliver en succes, Hvis det viser sig at fungere, bør det danne grundlag for det fremtidige fiskeopdræt i havet. Vi forventer en større indsats på området fra både staten og opdrætserhvervet, siger Steinar
Paulsen fra NJFF – Norges Jeger og Fiskeforbund.
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EU-PARL AMENTET VIL BESK Y T TE ÅLEN – YDERLIGERE
EU-Parlamentet fremsætter nu forslag om strammere regler for ålefiskeriet i Europa. Forslaget kommer nu,
fordi de enkelte EU lande ikke gør nok for at leve op til de gældende regler, der skal sikre ålens overlevelse.
– Det nye forslag skal lukke hullerne i den nuværende lov, som har ledt til fortsat overfiskning og en ikke bæredygtig omsætning af ål, siger Isabella Lövin, der er svensk EU-parlamentariker og kendt som forfatter til
bogen: Tyst Hav – jagten på den sista matfisken.
Forslaget blev vedtaget primo september i EU-Parlamentet og fremsættes nu for EU-kommission, der bedes
om at udarbejde et endeligt lovforslag inden marts 2014.
Lövin vil sikre, at man får evalueret på de nuværende udsætningsplaner, hvor der opfiskes glasål et sted i
Europa og udsættes et andet sted, for at sikre overlevelse af den europæiske ål. Endvidere skal de europæiske
medlemslande forpligtes til at rapportere hvert andet år, i stedet for nu hvert sjette år, omkring deres indsats
for at leve op til målene åle-redningsplanen. De medlemslande, der ikke lever op til disse krav, vil få halveret
deres ålekvote.
Bestanden af glasål i Europa er reduceret med over 95 % i forhold til for 30 år siden.
MILLIARDER I IRSK SPORTSFISKERI
En netop offentliggjort undersøgelse fra det irske fiskeridirektorat dokumenterer en årlig omsætning i forbindelse med sportsfiskeri i Irland til godt 4,2 milliarder kroner – heraf stammer de 2,1 milliard kroner fra turister. Sportsfiskeriet genererer alene mere end 10.000 jobs.
Undersøgelsen viser også, at mere end 400.000 er ude at fiske i Irland om året, og at der heraf kommer
150.000 turister fra udlandet.
Havfiskeri, laksefiskeri og ørredfiskeri er de mest populære fiskegenrer.
Fergus O’Dowd, Minister for Natur Ressourcer (som vore fødevareminister) siger, at undersøgelsen gør det
klart, hvor vigtigt det er, at passe på de vitale ressourcer omkring sportsfiskeriet over hele landet og specielt i
de ydre områder, hvis man skal bevare og udvikle sportsfiskeriet til fordel for erhvervsliv og irsk økonomi.
FLERE FEDE FISKEFILM
Danmarks Sportsfiskerforbund har for nylig lanceret en YouTube-kanal, hvor du kan finde spændende film
om fiskeri og se meget om forbundets arbejde.
Kanalen vil løbende blive opdateret med nye film, så det er en god ide at klikke sig ind på kanalen og abonnere på den – så får du direkte besked, når der er nye spændende film. Se flere film allerede nu og abonner på
den nye kanal på www.youtube.com/danmarkssportsfisker
Hvis din forening ligger inde med spændende klip, som resten af sportsfisker-Danmark ikke må gå glip af,
så kan du kontakte kommunikationsmedarbejder Jakob Sørensen på js@sportsfiskeren.dk med henblik på en
mulig udgivelse.
TILMELD DIG JLK – SIDSTE CHANCE
Danmarks Sportsfiskerforbund afholder hvert år i efterårsferen juniorlederkursus for de unge mellem 14 og
18. Tilmeldingsfristen er d. 2. september 2013
Kurset giver medlemsforeninger under Danmarks Sportsfiskerforbund mulighed for at sende dygtige juniorer
af sted på en kursusrække, der sætter de unge i stand til at undervise i foreningernes juniorafdelinger, ligesom
det sigter mod, at de unge får kompetencer i drift af juniorafdelinger med alt hvad det indebærer.
Se videoen – Danmarks fedeste fiskeuddannelse på www.youtube.com/watch?v=EXAUCIO5XZc
Du kan også læse mere om Juniorlederkurset på: www.sportsfiskeren.dk/danmarks-fedeste-fiskeuddannelse
Mange kommuner giver tilskud til kurset, da det er en lederuddannelse.
Skulle du have spørgsmål er du velkommen til at kontakte Aktivitets- og hvervningskoordinator Ronny Lagoni Thomsen på rlt@sportsfiskerforbundet.dk
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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
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-paa-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
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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