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ManIpulerende lovbeMærknInger

 Høringsfristen til lovforslaget om Tangeværkets koncession til udnyttelsen af Gudenåens vand til elpro-
duktion udløb den 6. august. Sportsfiskerne har i sit høringssvar beklaget den foreslåede forlængelse af 
koncessionen med yderligere 3 år og efterfølgende 3 års afviklingsperiode. Endvidere har Sportsfiskerne 
klandret ministeriet for en række manipulerende og uhæderlige betragtninger i bemærkningerne til lovfor-
slaget og har slået fast, at den eneste reelle løsning af passageproblemerne ved Tangeværketangeværket er 
en naturgenopretning af Gudenåen, hvis Danmarks største vandløb skal leve op til de krav om økologisk 
god tilstand, der er fastsat som mål i vandrammedirektivet og lov om miljømål.

 Læs forbundets høringssvar på http://www.sportsfiskeren.dk/forbund/sagsbehandling/Love_og_regler/
Forbundets_bemaerkninger_til_Tangeloven/

klage over koMMunes MIljøgodkendelse af daMbrug

 Sportsfiskerne har klaget over Rebild Kommunes miljøgodkendelse af Kastrup Dambrug, fordi kommu-
nen har besluttet, at en udvidelse af dambrugets foderkvote med næsten det dobbelte ikke kræver en for-
udgående VVM vurdering af produktionens miljøpåvirkning. Kommunen er af den opfattelse, at når den 
ekstra fodertildeling skyldes overførsel af foder fra et dambrug til et andet, så er miljøbelastningen den 
samme og en VVM unødvendig. Kommunen ser imidlertid gennem fingrene med det faktum, at den sup-
plerende foderkvote til Kastrup Dambrug kommer fra et dambrug, der ikke har været i drift de sidste 5 år 
og altså ikke har været en miljøbelastning i denne periode. 

 Læs forbundets klage på http://www.sportsfiskeren.dk/forbund/sagsbehandling/Hav-_og_dambrug/Mil-
joegodkendelse_af_dambrug/

vandIndvIndIng uden konsekvensvurderIng I habItatoMråder

 Esbjerg Kommune har besluttet, at det ikke er nødvendigt at miljøvurdere Gørding Mølle Dambrug og 
Jedsted Mølle Dambrugs indvinding af vand fra henholdsvis Holsted Å og Kongeåen til dambrugsdrift, 
skønt de to vandløb er omfattet af de skærpede krav til miljøvurdering i henhold til habitatdirektivets 
bestemmelser. Sportsfiskerne har klaget til Naturklagenævnet over kommunens beslutning og gjort gæl-
dende, at den tilladte vandindvinding har så store negative konsekvenser for de to habitatbeskyttede arter, 
snæbel og laks, at en VVM vurdering er påkrævet.

 Læs klagen på http://www.sportsfiskeren.dk/forbund/sagsbehandling/Hav-_og_dambrug/Klage_over_
afvisning_af_VVM_paa_dambrug/ og http://www.sportsfiskeren.dk/forbund/sagsbehandling/Hav-_og_
dambrug/Klage_over_afvisning_af_VVM/.

havbrug anvender for Meget MedIcIn

 Sportsfiskerne har klaget til Miljøklagenævnet over, at Århus Kommune har givet Nordby Havbrug i 
Stavns Fjord tilladelse til udledning af medicin og hjælpestoffer uden at tage hensyn til de arter og natur-
typer, der er beskyttet i fjorden i kraft af udpegning som habitatområde. Kommunen har ganske vist skær-
pet kravene til medicinanvendelsen i forhold til den hidtil gældende tilladelse fra 1994, men skærpelse er 
ikke som krævet sket ud fra et videnskabeligt grundlag i forhold til områdets tålegrænse for så vel angår 
naturtype som arter. Kommunen har derfor efter Sportsfiskernes opfattelse forsømt at leve op til de krav 
til miljøvurdering, der blev fastslået i en dom ved EF domstolen for 5 år siden.

 Læs klagen på http://www.sportsfiskeren.dk/forbund/sagsbehandling/Hav-_og_dambrug/Klage_over_
Nordby_Havbrug/
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koMMune kræver vvM af daMbrug

 Viborg Kommune har som den første kommune valgt at stille krav om en VVM vurdering af tre dambrugs 
tilladelser til indvinding af vand til dambrugsformål. Det drejer sig om Mønsted Dambrug ved Mønsted 
Å, Bryrup Dambrug ligeledes ved Mønsted Å, som udløber i Jordbro Å og med Hjarbæk Fjord som fjern-
recipient samt Karup Elværks Dambrug, der indvinder vand fra Karup Ås hovedløb med udløb i Skive 
Fjord. Dambrugene har ønsket at få tilladelse til at anvende alt vand fra henholdsvis Mønsted Å og Karup 
Å med undtagelse af det i loven fastsatte krav om altid at skulle afgive halvdelen af medianminimums-
vandføringen til åen. Dambrugenes ønske kan kommunen ikke imødekomme, da det i givet fald vil stride 
mod vandløbenes målsætninger og mod beskyttelseskravene i habitatområdet Hjarbæk Fjord og Karup 
Å – det gælder både indvindingsmængden og indvindingsmetoden, som er ved opstemning. Kommunens 
miljøudvalg har endvidere indstillet til økonomiudvalget, at man ikke ønsker at bruge penge på en VVM 
vurdering på det foreliggende ansøgningsgrundlag, da ansøgningerne på afgørende punkter er i strid med 
plangrundlaget. Derfor er dambrugene blevet bedt om at fremsende en ny ansøgning om vandindvinding, 
hvori der skal tages hensyn til, at vandløbets målsætning skal kunne opfyldes.

servIceeftersyn af daMbrugssektoren Må vente  

 På baggrund af forsommerens politiske fokus på ulovlig dambrugsproduktion uden miljøgodkendelser, 
ulovlige udledninger af miljøfremmede stoffer mv. har Kommunernes Landsforening nu sat dambruger-
hvervet i fokus. KL har indledt drøftelser med Skov- og Naturstyrelsen om et nyt godkendelsessystem af 
dambrugene i lighed med det nye godkendelsessystem for husdyrbrug, men på grund af tidspresset i kom-
munerne med lovliggørelse af de mange ”ulovlige” dambrug samt det store arbejde med udarbejdelse af 
vandplaner, som også vil omfatte dambrugsområdet, er KL endnu ikke parat til at gennemføre et helt nyt 
godkendelsessystem. I første omgang må kommunerne derfor sætte flere kræfter ind på at få hul på den 
pukkel af uafklarede sager, der er hovet sig op i de enkelte kommuner, herunder sikre, at de mange dam-
brug, der end ikke endnu har indsendt ansøgning om lovliggørelse, får gjort ansøgningerne færdig hurtigst 
muligt.

                 
thy vandt første runde

 Det blev Thy, der løb med Folketingets gunst, da det endeligt blev besluttet, at Danmarks første national-
park skal ligge i det nordjyske klit- og hedeområde. Enten Kongernes Nordsjælland, Vadehavet eller Mols 
Bjerge vil formentlig skulle dyste om at få status som nationalpark nr. 2 i Danmark. Denne udpegning vil 
dog ikke ske lige med det samme, men formentlig tidligst næste efterår.
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koMMunerne slækker på MIljøkrav 

 Det Økologiske Råd truer nu med at gå til EF domstolen for at få afprøvet Danmarks forvaltning af land-
brugets miljøpåvirkning af internationalt beskyttede naturområder gennem den nye husdyrbrugslov. Med 
to konkrete sager som udgangspunkt, som rådet har indbragt for Miljøklagenævnet, konstaterer man, at 
mange kommuner slækker voldsomt på miljøkravene, når de giver godkendelser til udvidelse og etablering 
af svinebrug. Dels slækkes der på kravene i husdyrbrugloven og dels slækkes på kravene, når internatio-
nale beskyttelsesområder kommer i spild. Kommunerne svarer igen ved at lægge skylden over på en meget 
uklar husdyrbruglov, som vil medfører, at langt de fleste miljøgodkendelser vil ende i miljøklagenævnet 
enten som klagesager fra landbruget selv eller fra grønne organisationer. De største uklarheder er efter 
kommunernes opfattelse, hvor meget belastning af § 3 natur uden for de fastlagte bufferzoner, der kan ac-
cepteres. 

toMMelskruer på havbrug

 Kolding Kommune har sat tommelskruerne på Flækhøj Havbrug i Lillebælt og har udstedt et påbud om, 
at havbrugets anvendelse af medicin og hjælpestoffer samt udledningerne til havmiljøet af samme, skal 
godkendes inden den 31. august. I henhold til Miljøministeriets bestemmelser skulle havbruget allerede se-
nest 1. januar 2007 have indsendt ansøgning og fået godkendt anvendelsen og udledningen af medicin og 
hjælpestoffer på en sådan måde, at vandkvalitetskravene for de anvendte stoffer kan overholdes. Påbuddet 
kommer som konsekvens af den voldsomme kritik, både Sportsfiskerne og politikere på Christiansborg 
har fremført over for den manglende lovliggørelse af såvel dambrugs- som havbrugsproduktion.

ny dansk ferskvandsfIsk

 Den ikke hjemmehørende laksefisk, Pukkellaksen, har tilsyneladende forvildet sig ind i danske vandløb. I 
hvert er der i Ribe Vesterå fanget en pukkellaks, som nu er sendt til Zoologiske Museum i København og 
vil indgå i det nye fiskeatlas over danske ferskvandsfisk www.fiskeatlas.dk. Pukkellaks er en gang tidligere 
observeret i danske vande, og det var i Vejle Fjord i 1976. Pukkelaksen er en Stillehavslaks, men er også 
konstateret i Hvidehavet nær Nordnorge. Fisken fra Vesteråen var 48 cm lang og vejede 1 kg. Den kendes 
let fra andre laksefisk på de store sorte pletter på halen. Navnet stammer fra den pukkel, hannerne har i 
yngletiden.

dræbergoplens udbredelse kortlægges

 Danske havbiologer vil nu forsøge at kortlægge udbredelsen af den uønskede dræbergople, der lige nu 
breder sig hastigt i de danske farvande. I den forbindelse har de brug for hjælp. Der findes intet nationalt 
overvågningsprogram, som forsøger at følge udviklingen, og netop derfor vil strandgæster, sejlere, lyst-
fiskere og amatørdykkere blive opfordret til at indberette nye fund af den uønskede ribbegople, oplyser 
lektor Hans Ulrik Riisgaard fra Marinbiologisk Forskningscenter, Syddansk Universitet. Dræbergoplen er 
relativt let at kende fra de andre danske gople-arter på denne tid af året. Den såkaldte stikkelsbærgople 
kan overfladisk set minde om dræbergoplen, men den er næsten kuglerund, omkring 1 cm i diameter, og 
så har den i modsætning til dræbergoplen 2 lange tentakler, som befinder sig nederst på goplen. Lidt større 
eksemplarer af dræbergoplen er oval, fladtrykt og med 8 striber (ribber) ned langs kroppen. Information 
om observationer, helst med angivelse af dato, sted, indtryk af mængden, gennemsnitlig størrelse, evt. ma-
kismal størrelse og gerne et fotografi som dokumentation kan sendes til Ole Tendal på e-mail: ostendal@
snm.ku.dk eller på tlf. 32 32 10 38. Læs mere på http://www.sportsfiskeren.dk/artikler/2007/Draebergop-
ler_truer_fiskeriet/ eller http://www.huriisgaard.biology.sdu.dk/dræber-gople.htm   
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grønne partnerskaber

 Som medlemsorganisation i Friluftsrådet har Danmarks Sportsfiskerforbunds lokale foreninger mulighed 
for at opnå økonomisk støtte til vandløbsforbedrende aktiviteter i deres lokalområde gennem de såkaldte 
”Grønne Partnerskaber”. Miljøministeriet har i år afsat ca. 15 millioner kroner til projekter, der etableres 
og gennemføres i regi af Grønne Partnerskaber. På www.gronnepartnerskaber.dk kan der indhentes mere 
detaljerede oplysninger om, hvad konceptet drejer sig om, og hvordan man kommer i gang, søger penge, 
finder partnerskaber mv.

ørredbestandene I stadIg freMgang

 At fjernelse af spærringer og genskabelse af egnede gyde- og opvækstområder har en særdeles positiv 
virkning på ørredbestandene i danske vandløb er almindelig viden, som også nu er dokumenteret gennem 
en række revisioner af udsætningsplaner, som Danmarks Fiskeriundersøgelser gennemførte i 2006. 10 
vandløbssystemer fik i 2006 revideret deres udsætningsplaner: Vejle Å, Giber Å, Sæby Å, Rye Å, Simested 
Å, Stor Å, Flynder Å, Hover Å, Sneum Å og Vidå. Rapporterne fra disse vandløb kan findes og læses på 
http://www.fiskepleje.dk/ . I rapporterne gives en beskrivelse af de initiativer, der kan være med til at for-
bedre levestederne for fisk og dermed skabe en langt bedre og stærkere bestand. I takt med at der sker en 
positiv udvikling af de naturlige bestande, bliver der et mindre behov for at udsætte fisk.

tIlMeldIng tIl junIorlederkursus

 Som sædvanlig afholdes juniorlederkursus i skolernes efterårsferie, og det er derfor allerede nu på tide at 
overveje hvem man i lokalforeningerne vil sende af sted. Kursets indhold er i lighed med tidligere år et 
miks af praktiske og teoretiske fiskefærdigheder, samt forenings- og forbundslære og endelig en god por-
tion undervisningslære og ideer til arbejdet i elevernes egne foreninger. Eleverne skal være fyldt 13 år for 
at deltage i kurset. Den endelige tilmelding foregår via tilmeldingsskema, som allerede er udsendt til for-
eningerne. Har man spørgsmål til kursets indhold eller lignende, er man velkommen til at kontakte kur-
susleder Jonas Holck på mail: jonaseh@hotmail.com

kurser I elektrofIskerI

 Sportsfiskerne afholder i sensommer/efterår 2007 to kurser i elektrofiskeri. Det ene er det ”klassiske”, hvor 
formålet er at uddanne lystfiskere til opfiskning af moderfisk til avlsarbejdet. Det afholdes i Gram i dagene 
6.-7. oktober. Kurset er gratis for medlemmer Tilmeldingsfrist er den 7. september. Det andet kursus, som 
afholdes i Silkeborg i dagene 22.-23. september, er helt nyt. På Sportsfiskernes foranledning udbydes der i 
de nævnte dage et kursus i bestandsanalyse. Baggrunden er et ønske om at kunne evaluere effekten af de 
mange restaureringsprojekter, som udføres af lystfiskere landet over. Tidligere var det amterne, som fulgte 
fiskebestandene, men da de ikke længere findes, og da en lang række af de nye storkommuner ikke har ud-
styret til at kunne overtage fiskemoniteringen, risikerer værdifuld viden at gå tabt. Derfor udbydes kurset 
til medlemmer. Deltagelse er gratis. Der er udsendt indbydelser til begge kurser medio juni. Der er stadig 
ledige pladser på begge kurser. Tilmeldingsfrist er den 20. august. 
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kursus I vandløbsrestaurerIng.

 Sportsfiskerne afholder også i 2007 kursus i vandløbsrestaurering. Det finder sted i dagene 28.-30. sep-
tember. Kurset indeholder både teori og praksis og giver en god indføring i, hvordan projekter udføres og 
finansieres. Kursusledere er Finn Sivebæk fra Danmarks Fiskeriundersøgelser og Kaare Manniche Ebert 
fra Sportsfiskerne. Der er udsendt invitation til kurset medio juni. Der er stadig få ledige pladser. Til-
meldingsfrist 31. august. Læs mere om kurset her: http://www.sportsfiskeren.dk/nyheder/Nyheder_2007/
August/Vild_med_vandloeb/

kongres 2008

 Det ligger nu fast, at kongressen i 2008 afholdes på Vingsted Centret i dagene den 8.marts og 9. marts.

vandplaner 

 Danmarks Naturfredningsforening har inviteret medlemmer af forbundet til at deltage i en række såkaldte 
fyraftensmøder, som foreninger afholder rundt om i landet i august og september. Møderne omhandler de 
kommende natur- og vandplaner og den idefase, miljøministeriet netop her før sommerferien har igangsat, 
og som varer frem til jul i år. Møderne afholdes fra kl. 17.00-21.30 følgende steder: 27. august i Århus, 28. 
august i Ålborg, 29. august i Ringkøbing, 30.august i Ribe, 4. september i Odense, 6. september i Roskilde 
og 11. september i Nykøbing Falster. Det er gratis at deltage, og tilmelding kan ske på www.dn./sw37756.
asp. Nærmere om sted og endeligt program vil blive meddelkt på samme internetside.
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