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Nyhedsbrevets indhold kan frit anvendes af Danmarks Sportsfiskerforbunds medlemsforeninger i klubblade og på deres hjemmesider.
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DSF L AVER MILLIONOVERSKUD I 2012
Med et rekordoverskud i 2012 kan Danmarks Sportsfiskerforbund øge sin egenfinansiering til byggeriet af
Sportsfiskeriets Hus. DSF har gennem godt ti år hensat midler til byggeriet, så finansieringen af Sportsfiskeriets Hus er dækket, uden at det belaster den daglige drift af forbundet. Der er tale om et ekstraordinært stort
overskud i 2012 på 1.007.702 kr.
Resultatet, der forbedrer forbundets likviditet med godt 400.000 kr, er delvist opnået ved besparelser på ITudgifter og lønudgifter i forbindelse med en vakant stilling.
– Overskuddet kommer på et godt tidspunkt, nu hvor forbundet skal i gang med at bygge Sportsfiskeriets
Hus. Det betyder, vi har lidt mere på kistebunden. Og udover vores egenopsparing er vi også godt klædt på
til byggeriet med et tilskud på 3 mio kr fra Lokale- og anlægsfonden, siger Frank Nielsen, sekretariatschef i
Danmarks Sportsfiskerforbund.
DSF-FOKUS PÅ ØSTERSØL AKS OG TROLLING
Østersølaksen har i mange år haft det svært. Det skyldes dels, at elvene, der munder ud i Østersøen, er opstemmet ved en lang række kraftværker og dels et stort erhvervsfiskeri. Samtidig er miljøet i Østersøen hårdt
belastet af miljøgifte og næringsstoffer. Der er derfor al mulig grund til at yde en indsats for at hjælpe de hårdt
pressede bestande.
Danmarks Sportsfiskerforbund og de største danske trollingklubber er derfor gået sammen om at formulere
en række anbefalinger til, hvordan lystfiskeriet i den danske del af Østersøen bør forvaltes. Der er enighed om,
at mindstemålet bør hæves, at der bør indføres fangstbegrænsninger, og at der skal arbejdes med og informeres om skånsomme fiskemetoder og genudsætning.
– Trollingfiskernes fangster udgør en lille procentdel af de samlede fangster, men vi bør selvfølgelig også bidrage til at sikre vildlaksen. Og hellere selv tage teten og komme med forslag, der tager hensyn til både biologien og det kæmpestore økonomiske potentiale, som trollingfiskeriet besidder, siger Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.
Men selvpåførte restriktioner redder ikke vildlaksen alene. Derfor anbefaler Danmarks Sportsfiskerforbund,
at erhvervsfiskeriet i de åbne farvande, hvor der fiskes på blandede bestande af vildlaks, udfases og i stedet
flyttes til mundingerne af de elve, hvor der ikke findes vildlaks. I øjeblikket diskuteres det fælles forslag i klubberne, ligesom der er kontakt til det svenske sportsfiskerforbund med henblik på at finde konsensus.

Sk y t tevej 4 · Vingsted · 7182 Bredsten · Telefon 75 82 06 99 · Fax 75 82 02 09 · w w w.spor tsfisker forbundet.dk · post@spor tsfisker forbundet.dk

HAVØRRED SJÆLL AND/FISHING ZEAL AND ANSÆT TER KOMMUNIK ATIONSMAND
Havørred Sjælland-projektet er for alvor ved at komme i omdrejninger, og det nyeste skridt er ansættelsen af
Gordon P. Henriksen som kommunikationsrådgiver. Gordon vil få ansvaret for den eksterne kommunikation
og vil arbejde tæt sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund, de involverede kommuner, turisterhvervet og
alle de øvrige interessenter. Han vil også bistå som konsulent og rådgiver, som alle de involverede i projektet
kan trække på.
Gordon vil bl.a. stå for at udvikle hjemmesiden, som lanceres til efteråret på både dansk, engelsk og tysk.
Gordon skal i samarbejde med Niels Vestergaard fra Wide Open Outdoor Film desuden producere en kort
film om Havørred Sjælland, og planen er på sigt yderligere at udvikle en app med oversigt over de bedste fiskepladser på Sjælland. Gordon vil også få ansvaret for en række events og andre tiltag, som skal skabe mere
fokus og støtte til Havørred Sjælland.
Gordon er indehaver af kommunikationsfirmaet Megalops, som har specialiseret sig i formidling til lystfiskere med fokus på turisme og bæredygtigt fiskeri. Han har en kandidatgrad i kommunikation og biologi med
netop speciale i formidling af lystfiskeri. Han er en international anerkendt formidler, skribent og fotograf og
har bl.a. arbejdet som redaktionschef på fiskemagasinet Fisk & Fri. Han er også kendt som lystfisker og vært i
filmene Pike Secrets 1&2 samt tv-serien Storrygeren på DR2 og optræder jævnligt på radio og tv i forbindelse
med lystfiskeri.
Gordon er opvokset og bosat i Lejre, Midtsjælland, og har et stærkt netværk blandt lystfiskere, foreninger og
ikke mindst blad-, radio- og tv-medier i Danmark og udlandet, noget som helt sikkert vil komme Havørred
Sjælland til gode.
VEJPROJEKT SPÆRREDE Å
Et ringvejsprojekt ved Rønne på Bornholm fik rigtig dårlig omtale i lokal-tv, da der ikke var taget hånd om,
at det lokale vandløb Byåen skulle flyttes på en forsvarlig måde i forbindelse med vejprojektet.
Forbipasserende vandløbsinteresserede sportsfiskere opdagede, at entreprenøren simpelthen havde spærret
åen med jernplader til sine maskiner. Vanndet fra åen blev så ledt til en nærliggende sø og derfra videre gennem et store plasticrør tilbage til Byåen længere nedstrøms...
Efter de lokale havde kontaktet DSF’s miljøkonsulent, lykkedes det hurtigt at finde gode løsninger sammen
med Regionkommunens folk, så ørreder og andre vandløbsdyr igen kan passere uden at ende deres dage i den
nærliggende sø.
Du kan læse hele historien i det nye nummer af Sportsfiskeren.
DSF SOM GRØN KONTAKT FOR IDA AUKEN
Danmarks Sportsfiskerforbund er nu med i Det Grønne Kontaktudvalg og var først i marts for første gang
med til et møde hvor Udvalget drøftede natur og miljøforhold med Miljøministeren. På dagsordenen var Natur- og Landbrugskommissionen, NaturPlan Danmark. Desuden blev Natura 2000 og § 3 natur drøftet, hvilket indbefatter flere af vore vandløb, søer og fjordområder.
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MILJØKL AGENÆVN GIVER DSF RET I DAMBRUGSKL AGE
Natur- og Miljøklagenævnet ophæver nu Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse af 30. januar 2012 om tillæg til miljøgodkendelse for Voldbjerg Mølle Fiskeri og hjemviser sagen til fornyet behandling.
Danmarks Sportsfiskerforbund klagede i marts 2012 over Ringkøbing-Skjern kommunens afgørelse om ikkeVVM og tillæg til miljøgodkendelse af Voldbjerg Mølle Fiskeri. Forbundet fandt ikke kommunens krav til
udledning af spildevand til Hover Å lever op til BAT-krav (Bedst Anvendt Teknologi) på dambrugsområdet.
Ringkøbing-Skjern kommune bruger, til godkendelsen, data fra år, hvor dambruget ikke har benyttet den
fuld foderkvote. Danmarks Sportsfiskerforbund finder derfor ikke, at kommunen i tilstrækkelig grad dokumenterer, at DVFI 6 kan opretholdes ved en foderopskrivning til 222 tons.
Læs mere: www.sportsfiskeren.dk/sager/dsf-vinder-klage-over-godkendelse-af-voldbjerg-moelle-fiskeri
DSF VINDER SY V ÅR GAMMEL SAG TIL FORDEL FOR DEN VILDE L AKS
Silstrup dambrug indvinder overfladevand fra Skjern Å’s Nørrekanal. Vandet i denne kanal er en sammenblanding af vandløbsvand fra Skjern Å og Rind Å. Ved ”Forvirringen” (lokalt stednavn) sker der en opblanding af vandet fra de to vandløb, og der er tilladelse til at spærre med en opstemning og lede vandet i Kanalen
fra 1. maj til 31. december. Det skaber en væsentlig, negativ påvirkning for laksen i Skjern Å. Specielt opgangen af laks i Rind Å påvirkes negativt, men også opgangen i den øvre del af Skjern Å påvirkes væsentligt.
DSF har nu vundet klagesagen over Ringkøbing Amt. Afgørelsen har været næsten syv år undervejs. Naturog Miljøklagenævnet ophæver dermed tidligere Ringkøbing Amts afgørelse af 22. august 2006 om tilladelse
til indvinding af overfladevand til Silstrup Dambrug med virkning 1 år efter datoen for nævnets afgørelse, og
hjemviser sagen til fornyet behandling og afgørelse i Herning Kommune.
1 MIO DOLL ARS TIL NY VERDENSREKORD FOR GULFINNET TUN
Den tidligere verdensrekord for gulfinnet tun lød indtil september sidste år på 405 pund – fanget af Mike
Livingston. Men den er nu blevet slået. Den nye storfanger er Guy Yocom, som fangede et eksemplar på 427
pund – eller 193,68 kg.
Fisken blev fanget ud for Cabo San Lucas i Mexico. Den mægtige fisk er siden blev godkendt af International
Game Fish Association, IGFA. Og det indbringer en check på intet mindre end 5,7 millioner kroner.
Men festen stopper ikke her. Krogproducenten Mustad lovede sidste år at give en million dollar til den første
fisker, som satte verdensrekord med en af deres kroge inden udgangen af september 2012. Og det nåede Guy
Yocom lige netop, da han landede fisken den 18. september, men det blev først officielt midt i marts, hvor han
fik overrakt præmien.
ORGANISERET STALLINGFISKERI
Norge har været kendt for sit gode stallingfiskeri siden sportsfiskeriets spæde ungdom. Og i dag er fiskeriet
flere steder bedre end nogensinde. Det drejer sig blandt andet om fiskeriet i „Grayling Zones“.
„Grayling Zones“ er nogle udvalgte fiskeområder, hvor man gennem reguleringer med maksimummål,
fangstbegrænsninger og nogle steder tvunget genudsætning har opbygget store og stærke stallingbestande.
Det særlige ved områderne er, at de er hjemsted for mange store stallinger, hvilket tiltrækker fluefiskere fra
hele Europa.
Læs mere om arbejdet med at styrke stallingbestandene på www.fishspot.no
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TAG MED DSF PÅ L AKSETUR
Tag med på Danmarks Sportsfiskerforbunds eftertragtede lakseture til Norge.
Juniortur fra den 13-20. juli – uge 29: I 2012 fangede turens ti deltagere ikke mindre end 16 laks. Her er der
garanti for aktion, kammeratskab og røverhistorier.
Seniortur fra den 19-25. august – uge 34: Et nyt kursus for voksne laksefiskere. Forbundsinstruktørerne Per
Jørgensen og Orla Bertram-Nielsen vil i ugens løb kaste om sig med effektive fisketips.
Tilmelding og yderligere informationer: www.sportsfiskeren.dk/aktivitetskalender-2013
LYSTFISKERIETS DAG
I kan stadig nå at tilmelde jer Lystfiskeriets Dag – som i år afholdes søndag den 19. maj 2013, i pinsen.
Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker, at Lystfiskeriets Dag 2013 skal blive endnu større og endnu bedre end
de tidligere år. Derfor har forbundet indgået en samarbejdsaftale med fiskegrejsgrossisten Normark.
Normark vil blandt andet levere fiskesæt til dagen og reklamere for arrangementerne via opstillede reklamer
i cirka 200 butikker over hele landet – 100 grejbutikker og 100 dagligvarebutikker.
Desuden vil der blive etableret et samarbejde med fiskesøer over hele landet i håbet om at nå ud til en ny gruppe af sportsfiskere – til glæde for din forening og forbundet.
Alle tilmeldte foreninger vil få en mail med yderligere informationer i den nærmeste fremtid.
Tilmeld din forening på: www.sportsfiskeren.dk/lfd-tilmelding

STORE MEDLEMSRABAT TER – HENT RABATKUPON ONLINE
Alle medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund kan opnå store rabatter på fiskegrej. Man skal blot gå ind
på http://medlem.sportsfiskerforbundet.dk – her kan man også printe sit fiskekort. Det er også herfra, du kan
ændre dine medlemsoplysninger og udskrive din rabatkupon til køb af billigt fiskegrej.
Hvis det er første gang, du logger på, skal du trykke på Nyt password.
Der kommer straks en ny side frem, hvor du indtaster de ønskede oplysninger. Du får herefter tilsendt et autogenereret password til din private mailboks, som du skal bruge, når du logger ind næste gang.
På fanen MIN SIDE kan du se dit navn – tryk på det, hvis du skal rette dine oplysninger.
Øverst i højre hjørne finder du to ikoner – det store, lilla er til download af rabatkupon, og det lille, røde er til
download af fiskekort.
NYE FORENINGER I DSF
I årets første måneder har tre foreninger valgt at melde sig ind i Danmarks Sportsfiskerforbund. Det drejer sig
om Team Sorø fra Sjælland, Sæby Sportsfisker Klub fra Nordjylland og Fiskelinien fra Aalestrup Naturefterskole – sidstnævnte optager kun personer, som går på skolen eller har gået der.
Se en oversigt over alle forbundets medlemsforeninger på www.sportsfiskeren.dk/foreninger
NY MILJØKOORDINATOR
Jacob Kjær Madsen bliver Danmarks Sportsfiskerforbunds nye miljøkoordinator i distrikt 2. Miljøkoordinatorerne er DSF’s forlængede arm på de lokal miljø-områder. Miljøkoordinatorerne opbygger netværk og inddrager foreninger, når der er sager med relevans for dem.
På mødet deltog repræsentanter fra Trend Aa Lystfiskerforening, Hadsund Sportsfiskerforening, Hobro
Sportsfiskerforening og Viborg Sportsfiskerforening og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund, Lars
Brinch Thygesen. Du kan læse mere om den nye miljøkoordinator her: www.sportsfiskeren.dk/jakob-madsen
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