
 

Referat fra FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

Mødetid: lørdag den 11. juni 2022 kl. 09.00– 15.30.  

Mødested: FGU Fyn, Falen 200, 5250 Odense SV.  

Deltagere: Torben Kaas, Hans E. Nielsen, Arne Lauritzen, Morten Jacobsen, Linda 

Bollerup, Frederik Lorentzen og Lars Rasmussen. 

Afbud: Simon Rømer, Morten Nielsen og Jan Karnøe 

I tidsrummet kl. 11.30 til 13.00 er der rundvisning på Fyns Laksefisk og frokost. 

1. Godkendelse af Dagsordenen (kl. 09.30- kl. 09.45) 

”Når fiskene vender bugen i vejret”, blev indsat som et nyt punkt 10 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. maj 2022. (kl. 09.30- kl. 09.45) 

Referatet udsendt med Forbundsnyt den 16. maj 2022. 

3. Økonomisk status pr. 30. april 2022. (09.45 – 10.00) 

Baggrund: 

Med udgangspunkt i medlemstallet pr. 30. april 2022 har administrationen gen-

nemgået DSF’s økonomiske situation pr. 30. april 2022. På baggrund af dette ar-

bejde er notatet: ”Direktørens bemærkninger til økonomisk status pr. 30. april 

2022” udarbejdet.  

Notatet kan læses her. 

PS 1: Den 1. juni 2022 har vi fået oplyst, at vi i år modtager kr. 1.820.000 i 

driftstilskud fra Friluftsrådet. Kr. 20.000 mere end budgetteret. 

PS 2: Medlemstallet d.d. 16.231. 

Beslutningstema: 

FB kan stille spørgsmål til den økonomiske status pr. 30. april 2022 

Beslutning: 

FB tog ”Direktørens bemærkninger til økonomisk status pr. 30. april 2022” til ef-

terretning.  

 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsdrev-ekstern/EXHSCZ95sHRDq0LMVNQy4g8BL6wyIByVHkoOJTtRmZPzEw?e=NxJpcg


            

 

 

     

4. Opfølgning på de strategiske pejlemærker og det kommende års udfor-

dringer (Kl. 10.00 – 10.45) v/Lars Rasmussen 

Baggrund: 

Punktet er et fast punkt i vores årshjul.  

De strategiske pejlemærker (politiske indsatser): 

De strategiske pejlemærker er beskrevet i dokumentet ” Strategiske indsatser i 

denne kongresperiode” (Dokumentet blev udarbejdet i efteråret 2020) Dokumen-

tet ligger i mappen (2022.05.02 FB-Møde) og kan tilgås her 

Dokumentet beskriver følgende politiske fokusområder: 

Søer: 

Vi gennemførte kampagnen ”Garnfri søer” i foråret 2021. Vi er opmærksomme på 

søer i arbejdet med revidering af ”Bekendtgørelse for det rekreative fiskeri”. 

Denne bekendtgørelse vil komme i høring omkring nytår 2022/23. 

Kystvande: 

Vi har igangsat ”Kysthjælper-projektet”, som er støttet af Velux Fonden. Der er 

udarbejdet et positionspapir for ”Kyst og hav” samt et for ”Musling”. Vi har afgivet 

høringssvar om Havplanen og følger Folketingets genbesøg af denne plan tæt. 

I efteråret 2022 planlægger vi en kampagne om kystvande. 

Vandplaner: 

Vi har udarbejdet positionspapir for ”Ådale og vandløb” og gennemført kampagnen 

”Vilde vandløb nu”. 

Vandplan 3 er kommet i høring. Der er afholdt et orienteringsmøde med vore lo-

kale repræsentanter i vandrådene. Vi afgiver vores høringssvar i juni 2022. 

Prædatorer: 

Vi har afgivet høringssvar til Forvaltningsplanen for skarv. I den forbindelse har vi 

sammen med Dansk Laksefond udarbejdet et alternativt forslag til forvaltnings-

plan for skarv. I øjeblikket er vi ved at afslutte en kampagne om skarv. Vi afgiver 

også et høringssvar sammen med Erhvervsfiskerne til Vildtforvaltningsplanen, 

hvor vi kommer ind på problematikken omkring skarv. 

Ådale, spærringer og regulativer: 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:w:/s/bestyrelsen/ESN1gGlJV4dNtJLsIz7Lj1EBQxQiv1HvZSm7ySAf47_qwg?e=YwiRLZ


            

 

 

     

Dette emne er omtalt i vores positionspapir for vandløb. Vi sidder med i styre-

gruppen for Collective Impact, som arbejder med multifunktionel jordfordeling 

bl.a. med fokus på udtagning af lavbundsjorder. Projektet Collective Impact slut-

ter med årets udgang. Styregruppen afgiver sine anbefalinger sidst på året. 

Det kommende års udfordringer: 

Det kommende års udfordringer vil relatere sig til projektet ”Vi skal være flere” 

Tidligere på året udarbejdede vi et katalog over indsatser, som kunne bidrage til, 

at vi bliver flere medlemmer i DSF. 

Udgangspunktet for dette katalog var:  

DSF skal være relevant for lystfiskerforeninger og lystfiskere. 

Kataloget bygger på følgende antagelser: 

• Lysfiskerforeningerne er grundlaget for lystfiskeriet i Danmark 
• Lystfiskere er fokuseret på at FANGE FISK, HAVE DET RIGTIGE GREJ, KOMME UD I NATUREN, 

herefter kommer den fiskeri-, natur-, og miljøpolitiske bevidsthed 
• DSF’s arbejde er en vigtig faktor i Danmarks arbejde med den grønne omstilling. 

 

I løbet af foråret er kataloget blevet indsnævret til fire hovedtemaer: 

Kurser og uddannelse: 

DSF skal kunne udvikle kurser og uddannelser, som er relevante for nye og garvede 

lystfiskere. Mange af vores instruktører er frivillige, men tilbyder kurser af et højt fagligt 

niveau. Sekretariatet skal støtte udviklingen af kurser på en sådan måde, at instruktø-

rerne kun skal koncentrere sig om afviklingen af kurser.  

Et nyt initiativ bliver udvikling af en kursusrække med indlagte ”test”. Kursusrækken 

skal forstærke arbejdet med at skabe en moderne lystfiskerkultur i Danmark. En kultur 

hvor lystfiskeriet i endnu højere grad end i dag udøves med forståelse og engagement i 

vand- og fiskepleje. Samtidig med dyb respekt for at fisk er levende væsener og skal 

behandles som sådan, og hvor det at overholde regler er en selvfølge. Kort sagt: opnå 

en situation hvor lystfiskeriet som passion og hobby styrker sig selv ved at styrke det, 

der er kernen i lystfiskeriet – gode fiskebestande, den gode adfærd og sunde vandmil-

jøer. 

Formålet med kursusrækken er at komme i kontakt med så mange lystfiskere som mu-

ligt og dermed give dem et kendskab til DSF og vore medlemsforeninger. 

Kommercielt samarbejde: 



            

 

 

     

Vi ønsker at etablere et samarbejde/partnerskab med grejbutikker, som er medlem af 

Dansk Lystfiskeri. Formålet er, at DSF skal være synlig i grejbutikkerne for dermed at 

komme i kontakt lystfiskere med det formål, at de melder sig ind i en lystfiskerforening 

eller i DSF. Midlet kan f.eks. være et gratis medlemskab i en periode ved køb af særlige 

produkter. 

Der afholdes møde i en mindre arbejdsgruppe onsdag den 8. juni. 

Foreningsservice: 

 

Vi skal knække koden til, hvordan vi kan understøtte udviklingen af og samarbejdet 

med vores medlemsforeninger. Udgangspunktet er Lystfisker Danmarks analyse af 

fremtidens lystfiskerforening.  

 

I dette arbejde er der to spor: 

 

Et spor går ud på at designe et projekt, der skal udvikle vores medlemsforeninger til at 

tage aktivt del i lokale natur- og miljøprojekter. Kort sagt, hvordan kan DSF bidrage til 

den borgerinddragelse, som alle taler om, når der tales om natur- og miljøprojekter. 

Målet er at få dette projekt fondsfinansieret. 

 

Det andet spor går ud på at afprøve, om vi kan ”sælge” ressourcer inden for bestyrel-

sesarbejdet til foreningerne. Der indledt drøftelser med Torben Petersen om et partner-

skab, der skal arbejde med den ide. DSF’s medlemsforeninger får rabat på disse ydel-

ser. 

  

Kommunikation: 

 

Vores analyser viser, at lystfiskere henter deres inspiration og viden om fiskeri bl.a. på 

nettet. Levende billeder bliver ofte brugt i kommunikationen via nettet, og det virker 

godt. K-teamet er gået i gang med at udvikle deres kompetencer i brug af levende bille-

der på nettet. Dette skal gøre, at vi kan lave korte videoer til brug i vores dag til dag 

kommunikation samt lave længere formater. 

Første ”dag til dag nyhed” kan ses her. 

  

Ovennævnte initiativer kræver kompetencer og ressourcer, som vi ikke råder over pt. 

Derfor skal der etableres samarbejder/partnerskaber. 

 

Samtidig med, at vi implementerer de nye initiativer, skal vi fastholde det, man kan 

kalde den ”daglige drift”: 

 

Sportsfiskeren, sportsfiskeren.dk og vores andre kanaler skal understøtte vores ar-

bejde. 

  

Fiskeri-, natur- og miljøpolitik: Klager, høringssvar og positionspapirer inden for føl-

gende emner: kysten, søer, prædatorer, vandløb og ådale. 

 

https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/nyheder/2022/05/dsf-nej-til-torske-forbud-i-koebenhavns-havn


            

 

 

     

Kurser: Planlægning og markedsføring. 

 

Medlemsservice og kontingentopkrævning. Håndtering af ud- og indmeldelser i vores 

medlemsforeninger, overførsel af kontingentindbetalinger samt daglig bogføring. 

 

 

Medarbejdersituationen 

Der er ansat 11 fuldtidsmedarbejdere i sekretariatet. 5 i kommunikationsteamet, 

2 i natur og miljø, 2 i medlemsadministration og bogholderi, 1 i kysthjælperpro-

jektet og direktøren. 

Herudover har vi tre deltidsmedarbejdere. 

I efteråret går redaktør Christian Flinker og presse- og kommunikationsansvarlig 

Andreas Findling-Rottem på barsel i henholdsvis 3 og 4 måneder. I den periode er 

der indgået en aftale med Peter Lyngby om at være redaktør på Sportsfiskeren 3 

og 4. 

DSF skal kunne fastholde og tiltrække nye medarbejdere: 

Det er vigtigt for DSF at kunne fastholde medarbejderne og tiltrække nye medar-

bejdere. Et vigtigt fokusområde i en tid hvor arbejdsudbuddet er vigende i Dan-

mark.  

Vores medarbejdere udviste løntilbageholdenhed i de år, hvor medlemstallet var 

faldende. Inflationen udfordrer medarbejdernes realløn, og vi kan ikke påregne, at 

vi kan og skal løfte lønnen i takt med inflationen. 

Direktøren har derfor indledt en analyse af, om vi har et lønefterslæb og dets evt.  

størrelse, samt hvordan det kan løses. Denne analyse viser, at der skal afsættes 

kr. 100.000 i 2022 og kr. 200.000 i 2023. 

Beslutningstema: 

Direktøren gennemgår ovennævnte med fokus på det kommende års udfordrin-

ger, hvorefter FB drøfter det kommende års udfordringer (indsatser). 

Beslutning: 

Under FB’s drøftelse af sidste års strategiske indsatser drøftede FB kommunikati-

onskampagnerne. Forinden var der afholdt et evalueringsmøde mellem Torben 

Kaas, Morten Jacobsen, Julie Myhre og Andreas Findling-Rottem. De væsentligste 

konklusioner på dette møde var: 



            

 

 

     

• Kampagnerne er en god arbejdsform for K-teamet og kommet for at blive 

• Kampagnerne skal udvikles i nært samarbejde med FB – ”den grønne side-

vogn” – K-teamet 

• Kampagner skal gerne skabe engagement hos modtageren! Call to action, 

quizzer eller konkurrencer kan være vigtige greb.  

• Landing-page og billeder er vigtigt 

• OBS på mini-kampagner, eksempelvis om sager med folkelig opmærksom-

hed/forargelse. Grib momentum, hvis der er tid og ressourcer. 

• Vigtigt at gøre formålet/mål klart ved opstart af kampagne (oplysning / med-

lemshvervning / bestemt konvertering /?)  

• En fordel når en kampagne kan henvise til konkrete handlinger fra DSF. 

På FB-mødet i august/september skal FB drøfte, hvilke politiske emner der skal 

arbejdes med i 2023. 

De kommende års udfordringer. 

Gennemgangen af de kommende års udfordringer handlede om strategien for ”Vi 

skal være flere”. Direktøren fremlagde den tænkning, som danner udgangspunkt 

for de konkrete initiativer.  

”Vi skal være flere” tager udgangspunkt i: 

DSF skal være relevant for lystfiskerforeninger og lystfiskere. 

Formålet med ”Vi skal være flere”, er at give DSF større legitimitet og flere ressour-

cer. 

Initiativerne bygger på følgende antagelser 

• Lysfiskerforeningerne er grundlaget for lystfiskeriet i Danmark 
• Lystfiskere er fokuseret på at FANGE FISK, HAVE DET RIGTIGE GREJ, KOMME UD I NATUREN, 

herefter kommer den fiskeri-natur-, og miljøpolitisk bevidsthed 
• DSF’s arbejde er en vigtig faktor i den danske naturdebat/naturdagsorden 

 
Arbejdet med, ”Vi skal være flere” kører parallelt med arbejdet med DSF kerneopgave. 

 
Under drøftelsen af dette punkt blev det nævnt, at det vil være en god ide at inddrage FN’s verdens-
mål i vores kommunikation, der hvor det giver mening. 

 



            

 

 

     

5. Godkendelse af positionspapir for klapning (kl. 11.00 – 11.15) 

Baggrund: 

På sidste møde drøftede FB første udkast til positionspapir for klapning, og beslut-

tede at lade sekretariatet gennemskrive dokumentet endnu en gang.  

Sekretariatet arbejder i øjeblikket på den reviderede udgave af positionspapiret. 

Når udvalget har læst papiret, eftersendes det til FB, primo næste uge. 

Beslutningstema: 

FB skal drøfte og godkende positionspapiret for klapning. 

Beslutning: 

FB godkendte positionspapiret for klapning med følgende bemærkninger: 

• Det skal fremgå af positionspapiret, at det ikke kun der, hvor klappemateri-

alet dumpes, at der er konsekvenser for miljøet. Det gælder også for den 

lokalitet, hvor der graves. 

• Positionspapiret må gerne være kortere. 

Med disse bemærkninger gennemskriver sekretariatet papiret en sidste gang. 

Endvidere blev sekretariatet bedt om at overveje, om afsnittet ”Foreløbige indsatser” 

skal fastholdes i alle vores positionspapirer. 

Når sekretariatet er færdig med den sidste bearbejdning, kan positionspapiret læses 

her. 

6. Opsætning af 10.000 havvindmøller i Nordsøen (kl.11.15 – 11.30) 

Morten Jacobsen skriver følgende i en mail: 

Med udsigt til 10.000 havvindmøller som det er lanceret for nyligt, så synes jeg vi 

har en mulighed for at melde os på banen. 

Der er især to ting, som jeg synes kan være interessante set med vores øjne: For 

det første er det områder i Nordsøen som trawles pt. Det stopper, når vindmøl-

lerne kommer op. Det må være godt for fx torskefiskene.  

For det andet kan havvindmøllerne - hvis de laves fornuftigt - fungere som rev. 

Dvs. ... vi kan have udsigt til 10.000 rev i Nordsøen. 

https://www.sportsfiskeren.dk/natur-og-fiskeripolitik/positionspapirer


            

 

 

     

Der vil helt sikkert komme et spørgsmål om æstetik, fordi det kan forstyrre udsig-

ten. Men det afhænger meget af, hvor de bliver placeret - altså hvor langt fra 

kystlinjen.  

Alt i alt endnu et - i mine øjne - spændende emne for os. Jeg ved, der er forsket i 

den påvirkning, som havvindmøllerne har. Primært er det vist ift. forstyrrelserne 

af pattedyr (marsvin og sæl). Men der er også lavet noget omkring fisk. Måske 

Erik kan hjælpe os der? 

Baggrund: 

DTU Aqua skrev i 2020 denne artikel om emnet: 

https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/2020/07/fiskevenligt-design-af-fundamenter-

til-havvindmoeller??id=94c20841-7cc1-4f43-ae26-24a5ad97bce4 

Konklusionen er meget klar: 

”Analysen konkluderer, at havmøllernes fundamenter fungerer som kunstige rev. Analy-

sen peger også på forskellige metoder, der kan bruges til at gøre havmøllernes funda-

menter til gode levesteder for en række fisk og andre organismer i havet.” 

Der gives i artikel ingen eksempler på, at vindmøllefundamenter har en negativ effekt 

på dyrelivet i havet – ud over at naturlige habitater ændres eller forstyrres. Der er der-

imod en lang række evidensbaserede eksempler på, at veldesignede fundamenter kan 

blive værdifulde levesteder for en lang række organismer – herunder fisk. 

Kaare har talt med Jon Christian Svendsen, seniorforsker i DTU Aqua og medforfatter til 

den videnskabelige publikation, der danner grundlag for overnævnte artikel. Han be-

kræfter artiklens konklusioner og slår fast, at det vil give rigtig god mening at sam-

tænke opsætningen af nye havvindmøller med etableringen af nye levesteder/revlig-

nende strukturer.  

Sekretariatet indstiller følgende: 

• At der arbejdes for at sikre, at fundamenterne designes således, at de gav-

ner livet i havet. Der findes allerede viden på området, men der kan være 

behov for yderligere videns opsamling, som i givet fald bør gennemføres.  

• At der igangsættes en monitorering på de eksisterende havvindmølleparker 

med henblik på dels at undersøge mulige negative effekter af anlæggene 

og dels at undersøge, hvordan man kan optimere møllefundamenterne som 

levesteder for havets dyr og planter.   

 

https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/2020/07/fiskevenligt-design-af-fundamenter-til-havvindmoeller??id=94c20841-7cc1-4f43-ae26-24a5ad97bce4
https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/2020/07/fiskevenligt-design-af-fundamenter-til-havvindmoeller??id=94c20841-7cc1-4f43-ae26-24a5ad97bce4


            

 

 

     

Beslutningstema: 

FB skal drøfte og beslutte DSF’s position på dette område. 

Beslutning: 

FB bakker op om sekretariatets indstilling med følgende bemærkninger: 

• Møllefundamenterne er en del af den samlede konstruktion. Det er paknin-

gen af fundamenterne, man skal være opmærksom på. I pakningen bruger 

man natursten, der egner sig godt som skjul for fisk.  

• Det er vigtigt at agitere for vores synspunkter, frem til projektet kommer i 

udbud. 

• Det kunne give god mening at påsætte Bio Hubs på eksisterende anlæg. 

• Det bør overvejes, om monitoreringen af havvindmøllers indvirkning på na-

turen skal indarbejdes i den treårige handleplan for fiskeplejen. Torben 

Kaas taler med DTU Aqua om dette. 

• Det kan også give god mening at drøfte konsekvenserne af havvindmølle-

parkerne i EAA. 

7. Evaluering af samarbejdet med sekretariatet og direktøren. (Kl. 13.00 – 

13.30) 

Baggrund: 

Bestyrelsen evaluerer samarbejdet med sekretariatet og direktøren en gang om 

året. Direktørens ansvarsområder er: 

• Sekretariatets sammensætning og virke 

• Sikre, at FB har den nødvendige viden for at kunne træffe politiske beslut-

ning. 

• DSF’s økonomi. 

• Repræsentere DSF i eksterne råd og udvalg samt overfor andre grønne or-

ganisationer og beslutningstager. 

Beslutningstema: 

Med udgangspunkt i ovennævnte punkter skal bestyrelsen evaluere samarbejdet 

med direktøren. 



            

 

 

     

Beslutning: 

Der er stor tilfredshed med samarbejdet. 

Det er godt at bringe de faglige medarbejdere fra sekretariatet i spil på møderne. 

Det kan også i nogle tilfælde overvejes at inddrage eksterne eksperter i møderne. 

Vedrørende økonomien. Der er styr på økonomien. Ansættelse af bogholder Laila 

Munk har styrket dette arbejde. FB ønsker ved statusrapporteringer, at der også 

udarbejdes en ”år til dato opgørelse”. 

8. Evaluering af bestyrelsesarbejdet (Kl.13.30 – 14.00) 

Baggrund: 

Bestyrelsen evaluerer arbejdet i bestyrelsen en gang om året.  

I arbejdsgrundlag og forretningsorden står bl.a. følgende: 

Forbundsbestyrelsens overordnede opgave er at sikre driften og udviklingen af Dan-

marks Sportsfiskerforbund. Dette indebærer bl.a. følgende opgaver: 

• Arbejde for at Danmarks Sportsfiskerforbunds brand er stærkt hos forbundets 

medlemsforeninger samt lyst- og sportsfiskere i Danmark.  

• Udvikle strategi for, hvordan forbundet navigerer i forhold til beslutningsta-

gere i Danmark. 

• Analysere forbundets omverden, og med dette som udgangspunkt udarbejder 

forbundets strategi og følge op på strategiens målsætninger. 

• Sikre et økonomisk fundament, som giver mulighed for realisering af forbun-

dets strategi. 

Beslutningstema: 

Med udgangspunkt ovennævnte skal FB evaluere arbejdet i forbundsbestyrelsen. 

Beslutning: 

I forhold til DSF’s brand er det vigtigt at synliggøre FB’s arbejde, de steder hvor 

det er muligt bl.a. i Forbundsnyt. I den forbindelse undersøger sekretariatet, om 

man kan måle på åbningsraten af Forbundsnyt. 

I arbejdet med politisk interessevaretagelse skal der være opmærksomhed på føl-

gende politiske niveauer: Landspolitik, regionalpolitik og kommunalpolitik.  



            

 

 

     

FB er hovedaktører på de to første, imens medlemsforeninger er hovedaktør på 

den sidste med støtte fra sekretariatet.  

På næste FB-møde skal FB arbejde videre med, hvordan vi styrker vores arbejde 

med politisk interessevaretagelse, samt hvordan vi kan og vil inddrage FB i dette 

arbejde. Herudover skal FB drøfte, hvordan vi kan bruge den kommende valg-

kamp. 

FB har løbende øje for forbundets økonomiske fundament. ”Vi skal være flere” er 

et initiativ, som skal bidrage til at konsolidere det økonomiske fundament. 

9. Kongressen 2022. (Kl. 14.00 – 14.30) 

Baggrund: 

Kongressen afholdes den 26. og 27. november 2022 i Vingsted Hotel og konferen-

cecenter.  

Medarbejdere på sekretariatet er i gang med at skrive beretningens forskellige af-

snit. Julie redigerer dele af beretningen før sommerferien. Afsnittet om politiske 

indsatser redigeres i uge 31. Beretningen layoutes af Søren i første halvdel af sep-

tember, hvorefter den går til gennemsyn hos FB. Beretningen vil være helt færdig 

senest medio oktober. 

Umiddelbart efter sommerferien sættes der gang kommunikationen af DSF’s hæ-

derspriser. 

Kongressen planlægges efter følgende plan: 

• Der skal inviteres til kongressen i uge 35 senest den 3. september 2022. 

• Forslag fra medlemsforeninger skal være sekretariatet i hænde senest 6 

uger før kongressen – den 15. oktober 2022.  

• Dagsordensmaterialet skal udsendes senest den 29. oktober 2023 Uge 43. 

Der er aftalt følgende FB-møder inden kongressen: 

• Den 20. august 2022 (Fysisk) 

• Den 7. september 2022 (teams) 

• Den 1. oktober 2022 (Fysisk) 

• Den 25. november – fredagen før kongressen i Vingsted. 



            

 

 

     

Beslutningstema: 

FB skal kort drøfte kongressen og reservere tid til et teams-møde i uge 42, såfremt 

der kommer forslag ind til kongressen, som kræver en drøftelse. 

Herudover skal FB drøfte arbejdet med at finde kandidater til bestyrelsen. 

Beslutning: 

På FB-mødet den 20. august skal FB gennemgå og beslutte, hvilken program for af-

holdelse af kongressen. 

FB har reserveret mandag den 17. oktober til FB-møde, hvor FB kan drøfte indkom-

mende forslag til kongressen. 

10. Når fiskene vender bugen i vejret 

Baggrund: 

Morten Jacobsen skriver: 

Hej venner. 
Den megen tidlige regn og den lidt senere enorme mængde sol har skabt, hvad jeg tror bliver re-
kordår for alger, iltsvind og bundvendinger. Helt subjektivt har jeg aldrig selv set så meget møg i 
vandet på denne tid af året. Mit netværk fortæller det samme. 
 
Det skal vi altså være klar til at håndtere. Jeg ved godt, at visse af vores foreninger bliver både pres-
sede og sure, når vi påtaler udledningerne fra landbruget.  
 
Men ... jeg synes vi skal være klar på at fortælle, at for at en fisk skal have det godt i åen, skal den 
også have det godt på kysten. Og omvendt. 
 
Jeg tror desværre, der bliver rigelige anledninger til at filme eller fotografere disse uhyrligheder i år. 
Jeg synes, vi skal være klar, når det kommer - måske allerede i juli(?) Eller august-september. Der 
skal syn for sagen, når vi siger, at nu skal der handles fra politisk side. Presset skal lægges på politi-
kerne. Ikke landbruget, i mine øjne. 

 
Beslutningstema 

FB skal drøfte vores position omkring iltsvind i havet. 

Beslutning: 



            

 

 

     

FB er enig i, at iltsvind er en vigtig sag for DSF at markere sig på. Det er vigtigt, 

at der er ”kant” i vores kommunikation, og at vores fokus er på det lovgrundlag, 

som regulerer udledning af kvælstof. 

Det kan være en god ide at forberede noget kommunikationsmateriale, som kan 

sendes til pressen i ”agurketiden”. 

Kommunikationsteamet udarbejder en plan for det. Teamet inddrager Morten Ja-

cobsen og Fredrik Lorentzen i dette arbejde. 

Der bliver lavet en plan over, hvornår de enkelte FB-medlemmer holder ferie, af 

hensyn til hvem der kan udtale sig til pressen. 

11. Gensidig orientering (kl. 14.30 – kl. 15.30) 

• TK og LR havde møde med Karup Å Sammenslutningen tirsdag den 24. 

maj v/Torben Kaas. Det var et godt møde med en god stemning. Det blev 

aftalt, at DSF udarbejder en Survey-undersøgelse, som skal afdække om 

medlemmerne af de enkelte foreninger bakker op en indmeldelse i DSF.  

• Arbejdet med forslag til nye vedtægter v/Hans E. Nielsen. Med hjælp fra 

Kim Hermann og Gunnar H. Pedersen er der udarbejdet et forslag til nye 

vedtægter. Dette forslag bliver gennemgået på FB-mødet den 20. august 

2022. 

• Naturnationalparkers repræsentation i lokale projektgrupper v/Lars Ras-

mussen. Hans E. Nielsen har i samarbejde med sekretariatet gennemgået 

de foreslåede Naturnationalparker for fiskeinteresser. På den baggrund har 

der været drøftelse med lokale medlemsforeninger. Vi har herefter beslut-

tet at sidde med i den lokale projektgruppe for Nørlund Plantage og Harrild 

Hede i Midtjylland. I projektgruppen er DSF repræsenteret af Søren Larsen 

og Torben Thinggaard 

• Orientering om Lystfiskeriets dag som blev afholdt den 21. eller 22. maj 

2022. I forbindelse med Lystfiskeriets Dag blev der afviklet 19 events i 

hele landet. Det typiske deltagerantal ved hvert event var omkring 30 per-

soner. Nogle få havde kun besøg af en håndfuld deltagere. Oplevelsen hos 

arrangørerne var, at det regnfulde og blæsende vejr havde betydning for 

deltagelsen.   

FB besluttede at gentage Lystfiskeriets dag i 2023. 



            

 

 

     

• Hans E Nielsen havde deltaget i et VIP- arrangement i forbindelse med eventen ”Livet til-
bage i Aarhus bugt", som DN havde arrangeret. Det havde været er udmærket arrangement 
med deltagelse af flere lokalpolitikere. 

 

12. Næste møde  

Lørdag den 20. august kl. 09.30 i Sportsfiskeriets Hus i Vingsted. 

Følgende punkter er på dagsorden 

• Gennemgang af forslag til nye vedtægter 

• Endelig godkendelse af FB’s forslag til kongressen 

• Drøftelse af kongressens enkelte punkter og planlægning af program for kongres-

sen 

• Drøftelse af, hvordan DSF kan forstærke sin politiske interessevaretagelse 

• Oplæg om “Catch and release” v/ Christian Skov, DTU Aqua. 

13. Evt.  

Ingen havde noget til dette punkt. 

Lars Rasmussen, juni 2022. 


