
 

Referat FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

Mødetid: lørdag den 2. april 2022 kl. 09.30 – 15.30 

Mødested: Vingsted Hotel og Konferencecenter  

Deltagere: Torben Kaas, Hans E. Nielsen, Jan Karnøe, Arne Lauritzen, Simon Rømer, 

Morten Jacobsen, Frederik Lorentzen, Morten Nielsen og Lars Rasmussen. 

Biolog Kaare Manniche Ebert deltager i 3 og 4. 

Afbud: Linda Bollerup og Simon Rømer. 

1. Godkendelse af Dagsordenen (Kl. 09.30 – kl. 09.40) 

Simon Rømer har meddelt Torben Kaas, at han har brug for i en periode at ned-

prioritere arbejdet i DSF. FB modtog denne meddelelse og glæder sig til, at Simon 

Rømer igen er en del af FB. 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 5. februar 2022. (Kl. 09.30 -09.40) 

Referatet er udsendt med Forbundsnyt den 11. marts 2022. 

3. Fiske-plejen og arbejdet i § 7 udvalget (kl. 09.40 – kl. 10.30) 

Baggrund: 

§ 7 udvalget rådgiver om spørgsmål i relation til lyst- og fritidsfiskeri (rekreativt fi-

skeri), ferskvandsfiskeri og fiskepleje. I udvalget er DSF repræsenteret ved formand 

Torben Kaas og biolog Kaare Manniche Ebert. I kan se, hvem der udover DSF sidder i 

udvalget her.  

 

Udvalget arbejder ud fra treårige handleplaner. Den næste handlingsplan gælder for 

2023 – 2025. Handlingsplanen skal vedtages i efteråret 2022. 

 

Biolog Kaare Manniche Ebert vil orientere om arbejdet i §7 udvalget.  

 

Torben Kaas vil under dette punkt orientere om drøftelser, han har haft med Gert Hol-

densgaard, leder af Dansk Center for Vildlaks, om deres økonomiske udfordringer. 

 

Beslutningstema: 

FB skal drøfte, hvilke emner DSF skal arbejde for at få med i handlingsplanen for de 

kommende tre år, samt hvordan FB forholder sig til DCV’s økonomiske situation. 

 

 

Beslutning: 

 

https://fiskeristyrelsen.dk/raad-og-udvalg/7-udvalget/


            

 

 

     

Kaare Manniche Ebert orienterede om sammensætningen af og arbejdet i § 7 udvalget. 

 

§7 udvalgets opgave er: 

”§ 7. Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje rådgiver miljø- og 

fødevareministeren om fastsættelse af regler, der gælder for rekreativt fiskeri og fersk-

vandsfiskeri samt om fiskepleje.” 

 

Den økonomiske ramme for den kommende planperiode (2023 -2025) reguleres efter 

følgende lovtekst: 

 

”Midlerne fra lystfiskertegn og fritidsfiskertegn anvendes til 

• 1) fiskepleje, herunder til udsætning af yngel og sættefisk samt foranstaltninger 

og forskning, der i øvrigt har betydning for reproduktion, vækst m.v. af fiskebe-

standene, og 

 

• 2) administration og information om fiskeplejen og om lystfisker- og fritidsfisker-

tegnsordningerne. 

 

Stk. 2. Midlerne kan desuden anvendes til kontrol med overholdelsen af reglerne for 

lyst- og fritidsfiskertegn.” 

 

Udgangspunktet for DSF’s indspil til handlingsplanen vil være denne bruttoliste, der ikke 

skal opfattes som dækkende: 

 

• Skrantende bestande af bækørred, havørred, søørred, stalling og laks  

Skarv og prædatorer, miljømæssige faktorer, udsætninger (effekt, flere fisk?), 

signalkrebs, den marine adfærd og dødelighed. 

• Manglende viden om fiskebestandene – mere monitering? 

• Garn og ruser i flaskehalse? 

• Brakvandsrovfiskene – undersøgelser af deres vandringer, genetiske status, be-

standsstørrelser? 

• Promovering af fisketegnet? 

• Yderligere formidling – kurser, temadage etc? 

• Mere rådgivning – ekstra fiskeplejekonsulent? 

• Større gruspulje? 

• Noget om genudsætning? 

• Noget om søerne? Møde med Sø-foreninger – hav-foreninger – medlemsforenin-

ger 

• Kemiske faktorers indvirkning på fiskenes overlevelse 

• Fokus på kontrollen med det rekreative fiskeri 

 

FB vil hen over sommeren beslutte sig for det endelige udspil.  

Det blev endvidere drøftet om det kunne give mening at mødes med vores søsterorga-

nisationer i de andre nordiske lande for at blive inspireret til vores indspil til 



            

 

 

     

handlingsplanen. Direktøren drøfter dette med kollegerne i søsterorganisationerne på et 

møde i maj måned i år. 

 

Torben Kaas orienterede om, at han har haft møde med direktør Gert Holdensgaard fra 

Dansk center for Vildlaks. Da prisen på smolt ikke er blevet reguleret de sidste 10 år, er 

centrets økonomi udfordret. 

 

FB er enige om, at det vil være rimeligt med en pristalsregulering af prisen på smolt, 

men herudover skal der ikke bruges yderligere fisketegnsmidler. 

 

4. Drøftelse af hvordan DSF skal forholde sig i debatten om udsætninger af fisk i 

saltvand (kl. 10.45 – kl. 11.15) 

Baggrund. 

I den senere tid har der været en heftig debat på Talerør til Danmarks Sportsfi-

skerforbund om kystudsætninger. En sag, der er mange stærke holdninger til. 

Torben Kaas har givet udtryk for, hvordan han forholder sig til sagen. I kan læse 

Torbens indlæg her. 

Beslutningstema: 

FB skal drøfte, hvordan DSF skal forholde sig til kystudsætninger.  

Kaare Manniche Ebert deltager i denne drøftelse. 

Beslutning: 

FB udtrykte opbakning til Torben Kaas indlæg på ”Talerør til Danmarks Sportsfiskerfor-

bud”.  

Det er vigtigt, at vi er tro imod vores vision om ”Lystfiskeri for alle i en rig natur med 

flere vilde fisk”. 

DSF bakker op om udsætninger, der skal forbedre bestandene og lystfiskeriet. De skal 

foretages som mundingsudsætninger med henblik på at forebygge mod fejlvandring og 

negativ, genetisk påvirkning af vilde ørredbestande. En forudsætning for udsætningerne 

skal desuden være, at der er faglig belæg for, at de ikke påvirker vandmiljøet negativt. 

Der udsættes smolt i en række områder med henblik på at fremme lystfiskeriet: I mun-

dingerne i vandløb, der udmunder i Isefjorden og i Aarhusbugten samt i en række fynske 

vandløb. 

 

https://www.facebook.com/groups/1859885247642596/posts/2917903058507471/


            

 

 

     

5. Orientering om projektet ”Bliv NaturligVis (KL.11.15 – 12.00) 

Baggrund: 

Bliv NaturligVis er et formidlingsprojekt skabt i samarbejde mellem Danmarks Jæ-

gerforbund og Danmarks Sportsfiskerforbund med støtte fra Nordea-fonden. Pro-

jektet tilbyder gratis formidling til skoler, daginstitutioner og fritidsorganisationer 

med udgangspunkt i jægernes og lystfiskernes engagement og glæde ved naturen. 

Gennem gratis undervisningsmaterialer og et landsdækkende netværk af frivillige 

formidlere ønsker Bliv NaturligVis at styrke børns naturidentitet og -forståelse, så 

de opbygger et tæt forhold til naturen og et ønske om at passe godt på den i frem-

tiden. 

Projektperioden startede i 2016 og udløber med udgangen af 2022. Herefter skal 

projektets videreføres i samarbejde mellem Danmarks Jægerforbund og DSF. 

Beslutningstema: 

Projektleder Franz Holmberg vil orientere om projektet og dets resultater. 

Beslutning: 

Franz Holmberg orienterede kort om ”BlivNaturligvis”. FB drøftede, hvilken værdi 

projektet kan give for DSF, og hvordan vi kan arbejde med projektet i resten af 

projektperioden. 

Følgende kom frem: 

• Projektet kan bidrage til, at børn bliver bevidste naturbruger. ”Vi kan ikke 

leve uden naturen, men naturen kan klare sig uden os.” 

• Viden om det liv, som er under overfladen 

• Flere unge i naturen og flere unge i foreninger 

• Synlighed for lystfiskerforeninger i kommuner og lokalområdet 

• Vi skal passe på med en formynderisk tilgang 

• Anbefalinger til det gode juniorer-forløb/miljøer  

• Det er svært at hverve ressourcepersoner 

• DSF-deltagelse i projektet er også et aktiv i arbejdet på at hverve nye med-

lemsforeninger 

• Den personlige kontakt til skolerne er en god ide.  

• Der skal arbejdes for at få flere foreninger med i projektet. 

I den kommende tid afsøger projektledelsen muligheden for at få fonde til at støtte 

videreførelsen af projektet. 



            

 

 

     

6. Evaluering af Landsdelsmøderne (Kl.13.00 – kl. 13.30) 

Baggrund: 

Landsdelsmøderne blev afholdt i uge 11 og 12. Grundet få deltagere blev mødet i 

Fredrikhavn aflyst og erstattet af et virtuelt landsdelsmøde med 5 deltagere fra 

fem foreninger. 

Lidt statistik: 

Årstal Antal foreninger Antal deltagere 

2019 42 Ca. 90 deltagere 

2022 34 Ca. 80 deltagere 

 

I forhold til vedtægterne er landsdelsmøderne bundet op på følgende: 

”Forbundsbestyrelsen afholder med minimum 4 ugers varsel Landsdelsmøder efter 

behov, dog minimum én gang om året. Forslag fra foreningerne skal være Sekre-

tariatet i hænde senest 14 dage før afholdelse af Landsdelsmødet.” 

Beslutningstema: 

FB skal evaluere møderne med hensyn til indhold, markedsføring, form og lokali-

tet.  

Hans E. Nielsen vil give er kort status over, hvordan forslag til vedtægter blev 

modtaget. 

Beslutning: 

Lokalitet: 

FB er enige om, at foreningernes klubhuse er en god ramme for afholdelse af Landsdels-

møderne. Miljøet er en naturlig anledning til at tale om fiskeriet. Tak til de foreninger som 

var vært ved landsdelsmøderne i år. 

Derfor skal det arbejdes for, at de kommende års landsdelsmøder afholdes i klubhuse.     

I forhold til at tiltrække flest mulige deltagere bør møderne afholdes omkring Aalborg, i 

Syddanmark, på Fyn og midt på Sjælland. Dette kan betyde at enkelte møder afholdes i 

andre lokaliteter end klubhuse. 

Indhold i møderne: 

Det er godt at starte med et oplæg fra en medlemsforening, men det kan overvejes, at 

FB på forhånd definerer et emne. 



            

 

 

     

I de punkter, hvor FB orienterer, skal der være opmærksomhed på at skabe en dialog 

med deltagerne. Udover punkter som beskæftiger sig med FB’s arbejde, bør der også 

være inspirations punkter – ”et kig ud i verdenen”. I år kunne det have været et oplæg 

om DSF’s forslag til en alternativ forvaltningsplan for skarv. 

Det sociale element: 

Der skal skabes rum for at deltagerne får mulighed for at tale med hinanden. 

I forhold til forplejning kunne der sætte midler af til, at man eksempelvis kunne få bål-

mad eller andre spændende måltider. 

Forslag til ændring af vedtægterne: 

På møderne var der overvejende tilslutning til de substantielle ændringer. Der blev dog 

påpeget en række fejl i flere formuleringer i forslaget til nye vedtægter. På den baggrund 

har FB besluttet, at direktøren afholder et møde med Gunnar Houlby Pedersen, Holstebro 

og omegns Lystfiskeriforening og Kim Hermann fra Syddanske Lystfiskere for at afdække 

diverse fejl og mangler. Efter dette møde gennemgår Forbundsbestyrelsen endnu engang 

forslaget til nye vedtægter, hvorefter de udsendes til formændene i medlemsforenin-

gerne. Formændene bedes melde tilbage inden 1. september 2022, såfremt de har forslag 

til ændringer. 

7. Opfølgning på ”Vi skal være flere.” (Kl. 13.30 – Kl. 14.00) 

Baggrund: 

Følgende initiativer er sat i gang: 

Arbejdsgruppen, som skal udarbejde en strategi for brug af levende billeder. 

Gruppen består af Morten Jacobsen, Frederik Lorentzen, Jonas Andersen, Søren 

Astrup Jørgensen og Andrea Findling-Rottem. Gruppen har holdt to møder, og på 

mødet vi der blive fremlagt en plan som tager udgangspunkt i følgende overskrif-

ter: 

• I den ideelle verden; hvordan kan DSF da bruge ”videokommunikation”? 

• Hvilke formater indeholder denne videokommunikation 

• Et bud på behov for økonomi og personaleressourcer 

• Et bud på en progression frem til den ideelle verden. Hvad starter vi med? 

Denne plan bliver gjort endelig færdig på udvalgets møde mandag den 28. marts 

2022 og vil herefter blive sendt til bestyrelsen. 



            

 

 

     

Beslutning/drøftelse: 

Morten Jacobsen og Fredrik Lorentzen gennemgik arbejdsgruppens forslag til det 

videre arbejde med brug af levende billeder i kommunikationen. 

FB besluttede, at der skal indkøbes udstyr, således det er muligt at bruge levende 

billeder i vores dag til dag kommunikation. 

Herudover sættes der et arbejde i gang med at analysere, hvordan vi kan for-

stærke vores position på YouTube. Kommunikationsteamet har ansvar for dette. 

Når det arbejde er afsluttet, afholdes der endnu et møde i udvalget. 

Hen over sommeren skal der produceres et eller flere programmer. Programmer-

nes titel kunne være ”Under overfladen”. 

Arbejdsgruppen for udarbejdelse af en fiskeuddannelse.  

En mindre gruppe afholder et møde med Danmarks Jægerforbunds uddannelses-

ansvarlige. På baggrund af dette møde tages der stilling til organisering af dette 

arbejde. 

Beslutning/drøftelse: 

Der arbejdes videre på at finde en projektleder og sammensætning af en arbejds-

gruppe. 

Arbejdet med at tilbyde administrative services.  

På Landsdelsmøderne i Kalundborg og Kolding blev der spurgt ind til emnet. På 

mødet vil direktøren præsentere en køreplan for projektet. 

Beslutning/drøftelse: 

Sekretariatet har ringet rundt til en række mindre foreninger. Alle foreninger ud-

trykte stor tilfredshed med administrationssystemet, som lettede kassererarbejdet 

meget. Derfor var der ingen, der for nuværende havde brug for assistance til bog-

føring. Der var dog flere, som udtrykte interesse for at have en bankkonto hos 

DSF. Sekretariatet arbejder videre med at analysere behovet for administrative 

assistancer til medlemsforeningerne. 

Arbejdet med at etablere et samarbejde med grejbutikkerne.  

I øjeblikket sonderes ideen ved udvalgte grejbutikker. Spørgsmålet handler om, 

hvad det er for en merværdi, som vi sammen med grejbutikkerne kan give lystfi-

skere og dermed forhåbentlig sikre en indmeldelse. 



            

 

 

     

Beslutning/drøftelse: 

Dette arbejde er i god gænge og er forankret hos direktøren. 

Natur- og miljøteams involvering i arbejdet med at blive flere. 

Lørdag den 26. marts 2022 holdes der møde med vores natur- og miljøteams. På 

mødet drøfter vi, hvordan vi kan gøre disse team synlige hos vores foreninger. 

Der gives en kort mundtlig orientering om dette punkt. 

Beslutning/drøftelse: 

På mødet den 26. marts 2022 blev der afholdt en workshop under overskriften 

”Hvordan styrker vi DSF’s decentrale natur- og miljøarbejde?” 

På workshoppen kom der flere spændende ideer frem. Flere ideer peger i retnin-

gen af, at der er behov for, at DSF får udarbejdet en frivillighedsstrategi. Dette ar-

bejde vil blive sat i gang hen over sommeren. Arbejdet forankres i starten i sekre-

tariatet. 

Kontakt til ikke-medlemsforeninger. 

Grundet Landsdelsmøderne har det ikke været muligt at finde tid til en drøftelse 

mellem direktør og formand for at udvælge de første foreninger. 

Beslutning/drøftelse: 

Sekretariatet har udarbejdet en liste, med potentielle medlemsforeninger. Torben 

Kaas går nu i gang med at kontakte de pågældende foreninger.  

Fondsansøgning: 

Der arbejdes løbende på en fondsansøgning. 

8. Kongressen: Forbundsbestyrelsens skriftlige beretning (Kl. 14.00 – kl. 

14.15) 

Baggrund: 

På sidste FB-møde aftalte FB, at ideen skal være en mere samlet fortælling om ar-

bejdet med at blive mere relevant for flere lystfiskere. Og dermed et stærkere for-

bund. 

Beretningen skal gerne afspejle tværfagligheden i vores arbejde, og derfor vil vi 

gøre et forsøg med at flette kommunikationsmæssige initiativer ind, der hvor de 

passer med temaerne. 



            

 

 

     

 Beslutningstema: 

FB skal drøfte og godkende forslag til disponeringen af FB’s skriftlige beretning. 

Beslutning: 

FB godkendte oplægget. Planen er, at der skrives på den skriftlige beretning i maj 

og juni måned. 

9. Kongressen: Valg af delegerede for de individuelle medlemmer (Kl. 

14.15– kl. 14.30) 

Baggrund: 

FB drøftede emnet på sidste møde og besluttede følgende: 

Det, at give 2.000 individuelle lystfiskere demokratisk indflydelse i et repræsentativt 

demokrati, er en kompleks opgave. FB er enige om, at det er vigtigt, at de individuelle 

medlemmer fortsat skal have en vedtægtsbestemt ret til indflydelse. 

Spørgsmålet er, om denne indflydelse kan organiseres på en måde, således hvert en-

kelt individuelt medlem oplever indflydelse. Dette spørgsmål havde FB en længere drøf-

telse af. 

FB besluttede at fortsætte med den nuværende model for valg af delegerede for de in-

dividuelle medlemmer. Det skal dog overvejes, om der til den første kommunikation til 

de individuelle medlemmer skal bruges video, og om der skal bruges flere kommunika-

tionskanaler til at orientere de individuelle medlemmer om deres demokratiske rettighe-

der. 

Sekretariatet udarbejder et konkret oplæg for valg af delegerede for de individuelle 

medlemmer til FB-mødet den 2. april 2022. I arbejdet skal der indgå overvejelser, om 

der kan indarbejdes initiativer i den kommende kongresperiode, som kan give de indivi-

duelle medlemmer en større oplevelse af demokratisk indflydelse. 

Sekretariatet forslår følgende plan/initiativer: 

(a) At der i bekræftelsen på indmeldingen oplyses om, hvordan man 

som individuelt medlem har indflydelse på arbejdet i DSF. I den 

forbindelse orienteres der om, hvor man kan se FB-referater, og 

hvordan man tilmelder sig DSF’s Nyhedsbrev. 

(b) At der i juni afholdes møde med de nuværende delegerede for de 

individuelle medlemmer. På mødet drøftes der også, hvordan man 

som individuelt medlem skal opleve demokratisk indflydelse. 



            

 

 

     

(c) I august 2022 modtager alle individuelle medlemmer besked om, 

at der afholdes kongres den 25. – 27. november 2022, samt 

hvordan de kan få indflydelse. 

(d) September 2022. De delegerede for de Individuelle medlemmer 

vælges 

(e) At vi rykker valget af delegeret for de individuelle medlemmer 

frem til efteråret, i året før der afholdes kongres – næste gang i 

efteråret 2023. 

Beslutningstema: 

FB skal drøfte sekretariatets forslag. 

Beslutning: 

FB godkendte den plan, som sekretariatet havde foreslået. 

10. Kongressen: Valg til bestyrelsen (Kl. 14.30 –kl. 14.45) 

Baggrund: 

Ved dette års kongres er følgende på valg: 

Følgende er på valg: 

• Hans E Nielsen  

• Simon Rømer  

• Morten Jacobsen  

• Frederik Lorentzen (suppleanter er altid på valg på den førstkommende kon-

gres efter, de er indtrådt i FB)  

• Morten Nielsen (suppleanter er altid på valg på den førstkommende kongres 

efter, de er indtrådt i FB)  

På FB-mødet i september 2021 tilkendegav alle, at de er villige til at modtage gen-

valg.  

Der skal også vælges suppleanter. På sidste kongres blev følgende suppleanter 

valgt: 

• Frederik Lorentzen  

• Mads Stryhn  

• Morten Nielsen 

• Bjarne Andersen  



            

 

 

     

 

Vi har denne kongresperioden brugt to suppleanter. Frederik Lorentzen og Morten 

Nielsen. Mads Stryhn har meldt fra af personlige årsager. 

Beslutningstema: 

FB skal drøfte valg til FB samt have en indledende drøftelse om forslag til supple-

anter. 

Beslutning: 

FB drøftede valg til FB. Det er forsat vigtig at have fokus på, at have kandidater 

som medvirker til en god diversitet i FB. Dette i forhold til fiskeinteresser, køn og 

geografi. 

11. Gensidig orientering (KL.14.45 – kl. 15.15) 

• Torben Kaas og Lars Rasmussen havde haft et konstruktivt møde med di-

rektør og præsident for DN den 24. marts 2022 

• Der er møde i ”klappeudvalget” den 6. april 2022. Udvalget skal formulere 

DSF’s politik omkring klapning. 

• Torben Kaas, Kaare Manniche Ebert, Andreas Findling-Rottem og Lars Ras-

mussen holder møde med Danmarks Fiskeriforening onsdag den 6. april. 

Mødet handler bl.a. om et samarbejde omkring skarv. 

• Torsdag den 7. april 2022 deltager Torben Kaas i et netværksmøde hos 

Danmarks Jægerforbund. 

• DE 10 naturnationalparker er blevet offentliggjort. Hans E. Nielsen under-

søger, hvilke naturnationalparker der er fiskeinteresse i. Herefter drøfter 

der strategi sammen med fagmedarbejder i sekretariatet. 

12. Næste møde (Kl. 15.15 – kl. 15.30) 

Næste møde afholdes lørdag den 2. maj 2022 kl. 19.00 - kl. 21.30. Mødet foregår 

på teams.  

Foreløbige dagsorden: 

• Godkendelse af procedure for arbejdet med DSF’s hæderspriser 

• Godkendelse af positionspapir for klapning 



            

 

 

     

• Det kommende års udfordringer og opfølgning på strategiske pejlemærker 

• Vi skal være flere 

13. Evt. 

Ingen havde noget til dette punkt. 

 

Lars Rasmussen, april 2022. 


