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RegeRIngen skal foRklaRe sIg foR eU

 Danmarks Sportsfiskerforbund har gjort EU kommissionens kontor for implementeringen af Vandram-
medirektivet opmærksom på en række forhold i den danske implementering, som forbundet anser for at 
være i strid med direktivet. Det gælder bl.a. den danske beslutning om ikke at udpege såkaldte overgang-
svande, altså fjordområder, der er påvirket af ferskvand fra vandløbs udløb i fjordene samt beslutningen 
om kun at anvende faunaklasser som kvalitetsparametre for vandløb. Problemerne med ikke at udpege 
overgangsvande, men alene kystvande, er at fiskebestandenes omfang og sammensætning ikke indgår som 
kvalitetsmål for kystvande, men det gør de for overgangsvande. Kommissionen har meddelt forbundet, at 
de danske myndigheder vil blive bedt om at forklare og begrunde over for kommissionen, hvorfor der er 
truffet disse valg.

kommUneRs dambRUgstIlsyn halteR bagefteR

 Forbundet har skriftligt anmodet dambrugskommunerne om en redegørelse for, hvordan det står til med 
kommunernes tilsyn med efterlevelsen af de nye vilkår for vandindvinding til dambrugsdrift, der har væ-
ret gældende fra 1. januar 2007. Det fremgår af de foreløbige svar fra en række kommuner, at tilsynsop-
gaverne først vil blive gennemført i løbet af efteråret. Nogle kommuner vælger at lave tilsyn på alle vilkår 
i dambrugsproduktionen, mens andre vælger alene at føre tilsyn med vandindvindingsvilkårene. Når til-
synene er afsluttet, vil der blive udgivet en tilsynsrapport, der vil afsløre hvor langt dambrugene er nået 
med at indrette sig efter de nye vilkår. Da påklagede afgørelser ikke har opsættende virkning, skal kom-
munerne også føre tilsyn med dambrug, hvis indvindingsvilkår er blevet påklaget til højere myndigheder. 
Der er 32 kommuner med dambrug.

skov- og natURstyRelsen afvIseR landbRUgsklageR

 Den megen nedbør i denne sommer har mange steder forårsaget oversvømmelser på landbrugsdyrkede 
arealer til stor fortrydelse for landmænd, som har givet kommunernes manglende vedligeholdelse af vand-
løbene skylden og truer med erstatningskrav. Landbrugets klage over vandløbenes manglende evne til at 
aflede vand, afvises af Skov- og Naturstyrelsen. Styrelsen slår fast, at landmændene må indstille sig på, at 
nogle jorde ikke længere er så dyrkningssikre, som de har været. Til gengæld skal de glæde sig over, at der 
så opstår flere vådområder med et spændende naturindhold. Styrelsen peger endvidere på, at landmæn-
dene jo kan blive kompenseret for tab af dyrkningsjord fra en pulje på 180 mio. kroner, der er afsat til 
etablering af vådområder. Landbrugets egen topledelse erkender, at landbruget på længere sigt kan blive 
nødt til at lade landbrugsarealer ligge våde hen.
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mIljøklagenævnet afsIgeR pRIncIpIel dom om vandIndvIndIng

 Miljøklagenævnet har i en principiel afgørelse stadfæstet det tidligere Ringkøbing Amts tilladelse til et 
dambrug ved Hårkjær Bæk i Skjernå systemet til at indtage alt vand fra bækken ved opstemning med 
undtagelse af halvdelen af medianminimumsvandføringen, som altid skal være til stede i vandløbet. Dan-
marks Sportsfiskerforbund havde påklaget afgørelse med henvisning til opstemningens negative påvirk-
ning af Skjern Å laksens muligheder for at vandre opstrøms til gydepladserne. Miljøklagenævnets afgø-
relse begrundes bl.a. med, at dambruget ligger omkring 15 km opstrøms udmundingen i Skjern Å, at tilla-
delsen er midlertidigt gældende frem til 2010, hvor der ifølge amtets regionplan skal etableres fri faunapas-
sage ved dambruget, og at nævnet ikke kan forholde sig til vandindvindingsmetoden (opstemningen), da 
det forhold ikke reguleres af vandforsyningsloven, men af vandløbsloven.. Efter klagenævnets opfattelse 
vil den korte tilladelsesperiode ikke give væsentlige negative konsekvenser for Skjern Å laksen. Derimod 
slå miljøklagenævnet fast, at kommunerne som ny myndighed på området, har pligt til at inddrage vand-
indvindingen og indvindingsmetoden i miljøgodkendelserne, hvilket ikke har været praksis, da amterne 
behandlede miljøgodkendelser. Dermed har klagenævnet imødekommet forbundets fremsatte krav om, at 
miljøgodkendelser må ske på baggrund af samtlige produktionsforhold på et dambrug, herunder vandind-
vinding og indvindingsmetoder, og ikke som hidtil praktiseret alene på udledninger mv.

RevIsIon af fRednIngsbælteR på sjælland

 Fiskeridirektoratet har nu udsendt i høring forslag til revision af fredningsbælter ved sjællandske vandløbs 
udmundinger i havet. Revisionen har været undervejs i nogle år og er udarbejdet i samarbejde mellem de 
nedlagte amter på Sjælland, Danmarks Fiskeriundersøgelser og Fiskeridirektoratet. Revisionen er bl.a. ud-
arbejdet på baggrund af kendskab til, om der er ørredbestand i vandløbet enten naturlig eller udsat. Hø-
ringsfristen er sat til 5. oktober. Forbundet har udsendt kopi af revisionsudkastet til de berørte foreninger 
på Sjælland. Skulle der være interesserede foreninger, som ikke har modtaget dette, bedes de rekvirere det 
hos Kaare M. Ebert på sekretariatet.

foRbUndet foRtsætteR kampen mod pIRatfIskeRI  

 Kampagnen mod det ulovlige garnfiskeri fortsætter. Ganske vist har kampagnen bl.a. medført, at bøde-
straffen for ulovligt garnfiskeri er blevet markant forhøjet, men samtidig er fiskerikontrollen blevet redu-
ceret. Det giver lettere spil for piratfiskerne, og derfor vil Sportsfiskerne fortsat følge udviklingen nøje. Det 
skal bl.a. ske ved, at hjemmesiden www.ulovlige.net, relanceres med henblik på at dokumentere det ulov-
lige fiskeri, så målet om en øget kontrol kan nås. Det er netop nu højsæson for piratfiskeri, fordi havørred 
og laks trækker mod åerne for at gyde.

         fleRe fIsk I RIngkøbIng fjoRd

 I de seneste par år har mængden af landende fisk fra Ringkøbing Fjord været støt stigende. I de første 7 må-
neder af 2007 er der landet 41 tons skrubber, helt, aborre og smelt. I 2004 blev der til sammenligning for hele 
året landet 37 tons, i 2005 42 tons og i 2006 48 tons. Fiskerne på fjorden mener selv, at årsagen skal findes 
i en meget rene vandkvalitet. Det er primært helt, skrubber og aborre, der er flere af i fjorden end tidligere. 
Netop nu er der sæson for aborre, og de handles for tiden til 40 kr. kiloet. Derimod er ålefiskeriet ikke værd 
at skrive hjem om.

http://www.ulovlige.net
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venstRefolk I mIndRetal 

 Mariagerfjord Kommunes politikere tager miljøsituationen i Mariager Fjord alvorligt. Teknik- og miljøud-
valget har besluttet at skærpe kravene til miljøgodkendelser af husdyrbrug ud over, hvad der er foreskrevet 
i lovgivningen. Byrådets 3 venstremænd var imod, men flertallet slog fast, at der kun er plads til de mest 
miljøbevidste svinebrug samt økologiske kvægbrug omkring fjorden.

gRøn tænketank på vej

 Hvis socialdemokraterne kommer i regering efter et valg, vil der blive oprettet en grøn tænketank, der skal 
udarbejde natur-, miljø- og klimaanalyser til folketinget. Tænketanken skal være uafhængig, og dens ana-
lyser skal fungere som beslutningsgrundlag for regering og folketing. Tænketanken skal sammensættes af 
repræsentanter fra erhvervsliv, forskere og naturorganisationer, og den skal fungere på samme måde som 
det nu nedlagte Naturråd.

malleR yngleR I danmaRk

 Efter 200 års fravær er mallen tilbage som dansk ynglefisk. I forbindelse med projektet www.fiskeatlas.
dk har man fundet en ynglende bestand af den europæiske malle i en privat sø på Sjælland. Der er i søen 
fundet både store eksemplarer op til 88 cm og småmaller op til 30 cm, som formodes at være malleyngel 
fra sidste sommer. Mallerne i søen stammer formentlig fra en uautoriseret udsætning kort før årtusinde-
skiftet. Den europæiske malle er en af verdens største ferskvandsfisk og skulle kunne nå en større på ca. 5 
meter og 300 kg. Den største kendte danske fangst var en malle fra Sorø søerne på 39 kg. tilbage i 1797.

bagsvæRd sø fRedes

 For at undgå etablering af et stort olympisk rostadium på Bagsværd Sø har Gladsaxe Byråd nu besluttet – 
sammen med Danmarks Naturfredningsforening – at rejse fredningssag for søen. Baggrunden er en frygt 
for, at et internationalt rostadion vil ødelægge det naturskønne område.

sommeRblæst aflyseR IltsvInd

 Sommerens megen blæst har tilført ekstra ilt til bundvandet, så situationen i de indre danske farvande nu 
er på niveau med de foreliggende år. Hermed er Danmarks Miljøundersøgelsers forudsigelser fra forsom-
meren om omfattende iltsvind i de indre farvande aflyst. Der forudsiges nu moderat iltsvind omfattende 
knap 5400 kvadratmeter havbund.

mIljømInIsteRen Imod InddRagelse af bRak

 Miljøministeren er imod EU’s planer om at inddrage braklagte arealer til dyrkning af afgrøder for at få 
fyldt EU’s kornlagre op igen, så kornpriserne kan holdes i ave. Der er i Danmark braklagt 170.000 ha. 
Arealerne er typisk vandløbsnære og har derfor funktion som bufferzoner for kvælstofudledning til vand-
løb, søer og vådområder. Efter ministerens opfattelse vil det være en katastrofe for miljø og natur, hvis 
samtlige 3,8 millioner ha. brak i Europa blev genopdyrket.

http://www.fiskeatlas.dk
http://www.fiskeatlas.dk
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veRdensnatURfonden på vIldveje

 Sportsfiskerne er dybt forundret over den nye kampagne, WWF har lanceret om mærkning af fisk, så 
forbrugerne kan undgå at købe konsumfiskearter, som er stærkt truede af overfiskning. I princippet kan 
Sportsfiskerne bakke op om saglig rådgivning af forbrugerne, men når WWF samtidig anbefaler forbru-
gerne at spise opdrætsfisk, så knækker filmen. Begrundelsen for anbefalingen til forbrugerne om at spise 
regnbueørred er mildest talt uvederhæftig. WWF hævder bl.a., at dambrugserhvervet i Danmark er regule-
ret og forvaltet på bedste vis, skønt enhver ved, at udledninger af næringsstoffer, medicin og hjælpestoffer 
er stærkt belastende for vandløbenes kvalitet og udledes i et omfang, der langt overskrider udledningerne 
fra byspildevand i storbyer som Esbjerg, Randers, Næstved mv og endog fra landbruget. En lang række 
miljøgodkendelser er påklaget til højere instans. WWF gør også gældende, at regnbueørreder fra dambrug 
kommer fra lukkede systemer, skønt der rent faktisk kun er omkring en halv snes ud af 261 dambrug, der 
er fuldt recirkulerede. Produktionen af regnbueørreder på dambrug kalder WWF for bæredygtig. WWF 
”glemmer” i den forbindelse også helt at nævne, at for hvert kilo produceret regnbueørred medgår der 4 
kilo industrifisk – en ressource for havets naturlige, vilde fiskebestande. Det er ikke mange år siden, den 
engelske regering protesterede over danske trawlfiskeres hærgen på industrifisk langs de engelske kyster til 
stor skade for gyde- og opvækstområder for konsumfiskearter, herunder laks på vandring.

tIlmeldIng tIl jUnIoRledeRkURsUs

 Tilmeldingsfristen til årets Juniorlederkursus i Vojens udløb den 07. september, så har du en junior i din 
forening, som skal med kurset, er det nu absolut sidste chance for at få ham med. Kontakt aktivitetskoor-
dinator, Klaus Balleby, på tlf. 76 22 70 72 og få et tilmeldingsskema tilsendt.

 Kursets indhold er i lighed med tidligere år et miks af praktiske og teoretiske fiskefærdigheder, samt for-
enings- og forbundslære og endelig en god portion undervisningslære og ideer til arbejdet i elevernes egne 
foreninger. Eleverne skal være fyldt 13 år for at deltage i kurset. 

kongRes 2008

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

 HUSK! HUSK!

 Sidste frist for tilmelding til landsdelsmøderne i Aalborg, Vejle og Ringsted er den 28. september til sekre-
tariatet hos ah@sportsfiskerforbundet.dk

 HUSK! HUSK – IGEN!

 Da sekretariatet har noteret sig, at der fortsat er foreninger og andre, der i skriftlige henvendelser med post 
til forbundet anvender den tidligere adresse i Vejle – skal vi hermed præcisere, at sekretariatets nye adresse 
er Skyttevej 4, 7182 Bredsten.

mailto:ah@sportsfiskerforbundet.dk
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lystfIskeR foR en dag – et fIRmatIlbUd

  Sportsfiskerne tilbyder dig og dine kollegaer en oplevelsesrig fiskedag ude i naturen, hvor alt gear og grej 
er pakket og klar – det hele professionelt serveret af vores uddannede fiskeguides. Både nybegynderen og 
den hardcore lystfisker vil kunne finde udfordringer og få noget med hjem fra dagen.

  Arrangementet starter med, at vores fiskeguides – som alle lever og ånder for at fiske – giver en kort intro-
duktion og vejledning i at bruge fiskegrejet. Herefter fisker alle deltagere – mand som kvinde – i to timer. 

  Vi medbringer kvalitetsfiskegrej og alt det nødvendige udstyr. Hver deltager får sin egen fiskestang i hån-
den. Der er tænkt på alt – lige fra madding, fiskekort, rensning af fisk og poser til at hjemtage fangsten i. 

 
 Ved fiskevandet er der ligeledes prøvesmagning af lækker ferskrøget ørred. 
  Turen sluttes af med præmieoverrækkelse til dagens største fisk.
  
 Vi sørger for alt det praktiske. Så det eneste, I skal koncentrere jer om, er at få en rigtig god oplevelse – 

og så selvfølgelig at fange fisk. Vi fisker i al slags vejr, og regnvejr er ofte det bedste fiskevejr! Husk derfor 
fornuftig beklædning.

  
 Hele arrangementet varer tre timer. Mindste deltagerantal er 15 personer.

 Yderligere information omkring pris og indhold for fiskedagen kan fås ved henvendelse til Sportsfiskernes 
aktivitetskoordinator Klaus Balleby på tlf. 7622 7072.

 


