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kaldenavn ”sportsfIskerne”

 Danmarks Sportsfiskerforbunds bestyrelse har på det seneste møde d. 10. november 2007 på ny drøftet de 
afledte reaktioner af beslutningen omkring kaldenavnet »Sportsfiskerne«, der oprindeligt blev truffet på 
bestyrelsesmødet i juni. På baggrund af den udbredte utilfredshed blandt lokalforeningerne, som kal-
denavnet ”Sportsfiskerne” har afstedkommet, og som det senest kom til udtryk under debatten på lands-
delsmøderne i oktober, annullere bestyrelsen beslutningen om, at benytte betegnelse ”Sportsfiskerne” 
som synonym med Danmarks Sportsfiskerforbund. Som konsekvens heraf vil betegnelsen ”Sportsfisker-
ne” ikke længere optræde i forbindelse med logo, brevpapir, hjemmeside og i andre skriftlige sammen-
hænge.  

 
 
regerIngen snyder på vægten

 Regeringen Anders Fogh Rasmussen har ikke tænkt sig sådan uden videre at leve op til kvalitetsmålsæt-
ningerne for alt overfladevand sådan, som det er kravet i EU’s Vandrammedirektiv. Regeringen synes 
nemlig, at kvalitetskravene i direktivet er alt for ambitiøse, og det vil være alt for dyrt for Danmark at 
leve fuldt op til kravene. Derfor har regeringen tilkendegivet over for EU kommissionen, at miljømålene 
i Danmark vil blive mindre ambitiøse end forudsat i direktivet. Ikke nok med, at regeringen hermed har 
negligeret EU’s direktiv, men den har også med sit lave ambitionsniveau revet tæppet væk under de viden-
skabsfolk og miljøeksperter, regeringen selv har bedt om at komme med realistiske bud på, hvordan græn-
seværdierne skal være for at opfylde EU kravene om god vandkvalitet. Hos Danmarks Miljøundersøgel-
ser, som huser de fleste af de eksperter, regeringen har henvendt sig til, er man rystede over, at regeringen, 
”uden et eneste faglige argument”, som det formuleres hos DMU, har besluttet at afvise eksperterne og 
i stedet valgt egne og meget lavere kvalitetskrav. En talsmand fra EU kommissionen udtrykker kommis-
sionens bekymring således: ”Noget overraskende set i lyset af, at Danmark tidligere var et foregangsland 
på miljøområdet, men åbenbart nu er sadlet om. Danmark er således blandt de lande, kommissionen øn-
sker en nærmere ”kammeratlig” samtale med om implementeringen af direktivet.” SFs Steen Gade kalder 
regeringens fremgangsmåde for ”grov politisk styring og et knæfald for landbruget”. Danmarks Sports-
fiskerforbunds formand er enig og tilføjer, at forbundet naturligvis både i forbindelse med idefasen og i 
forbindelse med de efterfølgende vandplaner vil gøre alt for at få regeringen på rette kurs, så vi kan nå de 
krævede miljømål i 2015.

nyt forsøg med skarv semInar

 På baggrund af pres fra forskellige organisationer forsøger Danmarks Miljøundersøgelser nu igen med 
et seminar om skarven med det formål at præsentere den aller nyeste viden om skarven og de konflikter, 
skarvbestanden forårsager. Seminaret holdes den 18. januar 2008 på Bygholm Park i Horsens. Emnerne 
på seminaret bliver bl.a. skarvens effekt på fiskeriet, på fiskebestandene og på smoltudtrækket med ud-
gangspunkt i to områder, Ringkøbing Fjord og Tofte Sø. Desuden bliver der oplæg om forvaltningen af 
skarv i Danmark og en række af vore nabolande, herunder en redegørelse for de forskellige typer af ind-
greb, der anvendes mod skarv. Seminaret afsluttes med en diskussion om den nye forvaltningsplan for 
skarv i Danmark, som skal være færdig til marts 2008.
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antallet af bIerhvervsfIskere stabIlt

 Antallet af bierhvervsfiskere i de danske farvande er i den seneste opgørelse fra Fiskeridirektoratet pr. september 
2007 på i alt 1075. Antallet af bierhvervsfiskere ligger således fortsat stabilt i forhold til de foregående mange år. 
I Fiskeriinspektorat Nord er der 401 registrerede bierhvervsfiskere, i Syd er det 328 og i Øst 346. På det seneste 
møde i udvalget, der behandler fritidsfiskeres overgang fra fritidsfiskeri til bierhvervsfiskeri var der blot 11 an-
søgninger, hvilket er en del under det normale. Af de 11 ansøgninger blev tre delvist imødekommet.

dramatIsk stIgnIng I dambrugenes medIcInanvendelse

 Året 2006 blev et rekordår for dambrugenes anvendelse af medicin og hjælpestoffer. I 2006 blev der an-
vendt 73 % mere medicin end i 2005, bl.a. på grund af højere vandtemperaturer. Det samlede forbrug lå 
i 2006 på 4180 kg. mod 2406 kg. året før. De værste syndere var havbrugene, som anvendte 287 mg. me-
dicin pr. kilo produceret fisk, mens ferskvandsdambrugene ”nøjedes” med 64 mg/kg produceret fisk. Med 
andre ord anvendte havbrugene 2711 kg., mens ferskvandsbrugene anvendte 1469 kg. Hvis man tillader 
sig en sammenligning med landbrugets anvendelse af antibiotika i svineproduktionen, så er den anvendte 
mængde antibiotika hos svinebrugerne opgjort til 46,7 mg pr. kg svin – altså mindre end anvendelsen i 
ferskvandsbrug og markant mindre end anvendelsen i havbrug. Samlet set anvendte landbruget i 2006 
godt 90 tons antibiotika til produktionen af 2 mill kg svinekød.

nu slutter det også I vejle å

 Det tidligere Vejle Amts høje aktivitetsniveau med hensyn til at få fjernet opstemninger og få forbedret 
vandløbskvaliteten sammenholdt med Vejle Sportsfiskerforenings mangeårige dygtige arbejde med be-
standsophjælpning og udlægning af gydegrus medfører nu, at 2008 bliver det sidste år, hvor der vil blive 
foretaget ørredudsætninger i Vejle Å. DFUs fiskeundersøgelser i forbindelse med en ny udsætningsplan 
dokumenterer, at der ikke længere er et udsætningsbehov i å systemet, idet den naturlige ørredproduktion 
ligger på et tilfredsstillende niveau. Vejle Sportsfiskerforening har sat fisk ud i åen siden 1952.

effekt af kunstIge rev undersøges

 Danmarks Fiskeriundersøgelser udsætter 8500 mærkede pighvar i Vejle Fjord for at få undersøgt effekten 
af de kunstige rev, der er blevet udlagt i fjorden gennem de seneste år. Hver fisk bærer et diskret mærke ved 
rygfinnen, der hjælper biologerne med at afsløre, hvor fiskene foretrækker at opholde sig i fjorden. Kun-
stige rev har vist sig at være vigtige for fiskefaunaen. Forsøget skal vise, om disse fiskene søger mod disse 
områder med kunstige rev. Udsætningerne af de 8500 pighvar er led i den nationale marine fiskepleje og et 
projekt, hvor Danmarks Fiskeriundersøgelser, Dansk Amatør-fiskerforening og Vejle Amt i fællesskab har 
genskabt gode levesteder for fisk i fjorden i form af kunstige rev. Når pighvarrerne udsættes, er de mellem 
9 og 15 cm lange, så allerede om et år vil de være store nok til at fange. De 8500 små fisk er på forhånd 
målt og mærket med et lille identificeringsmærke ved rygfinnen. På den måde kan forskerne, når fiskene 
bliver fanget igen af lokale fiskere, opklare, om fiskene foretrækker at bosætte sig på de nyetablerede rev 
i fjorden. Det sker, når mærkerne bliver sendt retur til Danmarks Fiskeriundersøgelser sammen med op-
lysninger om fiskens længde og vægt, og om hvor den er fanget. Ud fra størrelsen på fiskene kan biolo-
gerne afgøre, hvor hurtigt de små fladfisk er vokset i fjorden. Fiskene udsættes to steder ved Vejle Fjord: 
Ved Munkebjerg og ved Brejning Lystbådehavn. Fiskene bliver udsat af Danmarks Fiskeriundersøgelser i 
samarbejde med Vejleafdelingen af Dansk Amatørfiskerforening. Det første kuld fisk blev udsat i oktober 
sidste år, og biologerne har allerede fået mærker retur fra de fisk. Mærker fra mærkede fisk skal sendes til 
Danmarks Fiskeriundersøgelser ved DTU, att. Lilian Andersen, Kavalergården 6, 2920 Charlottenlund. 
Husk oplysninger om fangststed og størrelse.  Der gives en lille ”findeløn”. 
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IndsIgelse hjalp

 En sag om rørlægning af et kommunalt vandløb i Lolland Kommune, hvor kommunen sagde ja til en an-
søgning fra en landmand om at få rørlagt næsten 300 meter vandløb, fik et helt andet forløb, end kommu-
nen havde forventet. Sagen blev sendt i offentlig høring, og forbundets miljøkoordinator i området gjorde 
indsigelse med henvisning dels til regionplanens bestemmelser om rørlægning som en klar undtagelsesbe-
stemmelse og dels med en generel henvisning til, at rørlægning af vandløb strider imod den generelle ten-
dens til fritlægning af rørlagte strækninger. Forbundet fik i sagen støtte af Miljøcenter Nykøbing Falster, 
der yderligere fremførte, at en rørlægning vil bidrage til, at vandløbets selvrensningseffekt begrænses og 
forureningsniveauet i området forøges. På baggrund af disse to indsigelser besluttede kommune at give af-
slag på ansøgningen om rørlægning.

justItsmInIsterIet Inddrages I fIskerIloven

 På Danmarks Sportsfiskerforbunds foranledning har Fiskeridirektoratet nu inddraget justitsministeriet i 
forhold til de skærpede strafbestemmelser for ulovligt fiskeri i den reviderede fiskerilov. Som det tidligere 
har været beskrevet i nyhedsbrevet, har forbundet konstateret, at de lokale politimyndigheder i visse til-
fælde har undladt at anvende fiskerilovens skærpede strafbestemmelser, når politiet har været involveret 
i ulovligt garnfiskeri. Justitsministeriet er nu blevet inddraget med henblik på at sikre, at de lokale politi-
kredse er bevidste om de skærpede strafbestemmelser.

telefondøgnvagten åben 

 I sommer åbnede fiskerikontrollen sin døgnvagt, så der kan foretages anmeldelser af ulovligt rekreativt 
fiskeri hele døgnet rundt. Det kan ske på Fiskeridirektoratets døgntelefon, der har nummeret 7218 5609. 
Man kan også udfylde et skema og sende det elektronisk eller pr. fax til Fiskeridirektoratets døgnvagt på 
sat@fd.dk eller fax 3345 5894.

nye medlemmer I landsudvalget for mIljø- og vandpleje

 Nye udfordringer på miljøområdet har medført, at Danmarks Sportsfiskerforbund har ændret på person-
sammensætningen i Landsudvalget for Miljø- og Vandpleje. Det nye udvalg skal fungere som rådgivere 
for forbundets miljøafdeling i konkrete sager samt rådgive forbundsbestyrelsen i generelle miljøspørgsmål. 
Udvalget består nu af følgende personer: Bent Lauge Madsen, Anders Koed, Jens Ole Frier, Jacob Laden-
burg, Kurt Buchmann, Tore Christian Svendsen, Flemming Elbæk Mortensen, Peter Grønkjær og Mogens 
Nielsen. En nærmere præsentation af medlemmernes akademiske baggrund følger i et senere nyhedsbrev. 
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blIv kursusleder for forbundet

 Går du med et brændende ønske om at afholde kurser i Danmarks Sportsfiskerforbunds regi har du 
nu muligheden. Danmarks Sportsfiskerforbunds bestyrelse vedtog i november en ny kursusstruktur, der 
fremover gør det muligt for alle – såvel foreninger som enkelt-personer – at udbyde fisketekniske kurser, 
foredrag og fisketure i forbunds-regi. Alle kursusledere får stillet hele Danmarks Sportsfiskerforbunds 
kursusapparat til rådighed, så det eneste du skal tænke på er, at udarbejde kursusmateriale og stå for af-
viklingen. Som noget nyt pålægges hver kursist et administrationsgebyr i den nye kursusstruktur. Alt af-
hængig af kursustypen ligger gebyrets størrelse fra 50 til 200 kr og går til sekretariatets administrative ar-
bejde med tilmelding, betaling, brevudsendelse, annoncering i diverse medier m.m. Endelig medfører den 
nye struktur, at kursuslederen har mulighed for frit at indregne et honorar, som lægges oveni det samlede 
kursusgebyr. Har du lyst til at blive kursusleder, så kontakt Danmarks Sportsfiskerforbunds aktivitetsko-
ordinator Klaus Balleby på tlf. 76 22 70 72, e-mail: kb@sportsfiskerforbundet.dk og hør nærmere. Læs 
mere om den nye struktur på http://www.sportsfiskeren.dk/sektioner/Instruktoerer/info/  

bak op om lystfIskerIets dag 2008

 Der blev taget godt imod Lystfiskeriets Dag, da Danmarks Sportsfiskerforbund for første gang afviklede 
dagen den 20. maj 2007. Omkring 4000 interesserede dukkede op og fik en oplevelsesrig dag ved ét af de 
godt 70 arrangementer. Vi håber dog, at kunne gøre det endnu bedre i 2008, hvor Lystfiskeriets Dag igen 
afvikles den tredje søndag i maj - nærmere bestemt søndag den 18. maj 2008. Succesen afhænger dog i høj 
grad af, at vi får opbakning fra din forening. Så tag dagen med ind i planlægningen af aktiviteter for 2008 
og giv din forening en enestående chance for at promovere netop jeres fiskevand og foreningsliv i lokalom-
rådet. Læs mere om tilmelding af arrangementer, PR materiale og få gode råd fra LFD2007 i vedhæftede 
dokumenter.

kontIngentsatser 2008

 Det skal på given foranledning bringes i erindring, at kontingentsatserne til forbundet for 2008, som ved-
taget på kongressen i marts 2006, er fastsat således: Senior kr.  270,-, Junior  kr. 190,- og familie kr. 335,-. 
Kontingentsatsen for direkte medlemmer er fastsat til 405,- kr. Sæt i øvrigt allerede nu kryds i kalenderen 
Danmarks Sportsfiskerforbund afholdes Kongres den 8. og 9. marts 2008 i Vingsted.

 

lån pr-materIale hos danmarks sportsfIskerforbund

 Danmarks Sportsfiskerforbund råder over syv reklamesøjler – såkaldte roll-up displays – som alle forbundets 
foreninger frit kan benytte i forbindelse med diverse reklamefremstød, udstillinger, messer mv. De syv displays 
fylder hver især ikke mere end en tredelt fiskestang og er lette at bruge. De tager fat i otte forskellige emner:

	 •	 Renere	vand	–	flere	fisk	
	 •	 Sportsfiskeren	
	 •	 Ulovligt	garnfiskeri	–	ulovlige.net	
	 •	 Vi	hjælper	fiskene	–	bestandspleje	
	 •	 Tag	et	kursus	og	bliv	bedre	til	at	fiske	–	fiskekurser	
	 •	 Det	betaler	sig	at	være	medlem	–	kontante	fordele	
	 •	 Slip	åerne	fri	
 Derudover er det muligt at låne 4 beachflag påtrykt Danmarks Sportsfiskerforbunds navn og logo. Beach-

flagene er cirka 5 meter lange stænger, som kan trykkes ned i jorden, og hvor flaget sidder monteret på 
stangen fra top til bund. Ring til Klaus Balleby på 76 22 70 72 eller send en mail til kb@sportsfiskerne.dk 
og hør nærmere.

 
 


