
 

Referat FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

Mødetid: mandag den 2. maj 2022 kl. 19.00 – 22.00. 

Mødested: Teams I kan tilgå mødet fra dette Link 

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

Morten Jacobsen, Linda Bollerup, Frederik Lorentzen, og Lars Rasmussen. 

Torben Petersen, formand for Odsherreds Sportsfiskerforening og ansvarlig for vi-

dendeling af analysen ”Fremtidens Lystfiskerforening”, deltager i punkt 4. 

Afbud: Simon Rømer og Morten Nielsen. Linda Bollerup deltog til og med punkt 4. 

1. Godkendelse af Dagsordenen (Kl. 19.00 – kl. 19.05) 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 2. april 2022. (Kl. 19.05 – 19 10) 

Referatet udsendt med Forbundsnyt den 13. april 2022. 

3. Opfølgning på sidste møde (Kl. 19.10 – kl. 19.30) 

Udsætninger i saltvand: 

I mødenotatet fremgik i punkt 4 vedr. saltvandudsætninger: 

DSF kan også bakke op om privatudsætninger af smolt (ekstraudsætninger), så 

længe de ikke har negative konsekvenser for naturgrundlaget i de pågældende 

vandsystemer og i saltvand. 

Der er opstået tvivl, om der var enighed om denne formulering? 

Beslutning: 

FB besluttede at ændre sætningen, som nu ser således ud: 

DSF vil ikke modsætte sig myndighedsgodkendte privatudsætninger af smolt (eks-

traudsætninger), så længe de ikke har negative konsekvenser for naturgrundlaget 

i de pågældende vandsystemer og i saltvand. 

Skarvkampagne: 

I forbindelse med vores skarvkampagne er der kommet et indlæg fra Peter An-

dreas Christensen, som problematiserer vores holdning. Indlægget kan læses her. 

Dette kommenterer Frederik Lorentzen således: 

Derudover så kan jeg mærke at skarvdebatten begynder at fylde lidt meget efter 

min mening, det er jo nærmest blevet vores indvandrerdebat og jeg har ikke lyst 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3YjI5N2YtMzQ3MC00ZjEzLWJhYmEtYzdmYmNlODY0MDJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226e07981e-97b5-4441-9fe3-66c2bedc0ca0%22%2c%22Oid%22%3a%2280d07193-c6e5-40f4-84ba-0dfd292ca5b5%22%7d
https://www.facebook.com/groups/1859885247642596/user/1057598505/


            

 

 

     

til at sige hvilket populistisk parti vi er i debatten. Skarven mangler føde i fjord og 

hav så den fisker i åen hvor fisken ikke har ordentlige skjulesteder, vores løsning 

er at skyde den. Vi lægger alt energi i symptombehandling og mister fokus på de 

egentlige problemer. 

Arne Lauritzen er enig i dette synspunkt. 

Skal DSF ændre signal i vores skarvkampagne? Skarvkampagnen bygger på vores 

alternative forslag til en forvaltningsplan for skarv, som kan læses her. 

Beslutningen: 

FB drøftede de forskellige holdninger, som der er til skarvproblematikken. Det 

blev besluttet ikke at ændre signal i vores synspunkt på skarvproblematikken.  

Vores udgangspunkt i den fortsatte debat er derfor vores alternative forslag til for-

valtningsplan for skarv. I denne plan er udgangspunktet at fremme en bæredygtig 

bestand af skarv, samtidig med at de mest graverende skadevirkninger af lokale 

store skarvbestande på andre sårbare arter afhjælpes. 

Medlemstal pr. 30. april 2022: 

Den 30. april 2022 sletter vi alle, som ikke har betalt kontingent efter at have 

modtaget to påmindelser. Direktøren giver en kort status over medlemssituatio-

nen. De endelige konsekvenser behandles af FU på møde den 18. maj 2022. 

Pr. 30. april 2022 ser medlemssituationen således ud: 

 

En tilbagegang på 1.670 medlemmer i forhold til medlemstallet pr. 30 november 

2021, er ærgerligt. En tilbagegang var dog forventet, nu da vi har overstået covid 

19. Det bekræfter dog FB i, at det vigtigt at fortsætte arbejdet med projektet ”Vi 

skal være flere”.  

Det forventes ikke, at tilbagegangen vil påvirke driftsresultatet for 2022 negativt, 

grundet et konservativt budgetteringsprincip. For at nå de budgetterede 

2021 Junior Familie Unge Senior Direkte støtte Lodsej. I alt Brutto Foreninger

Maj 958 1.811 523 11.029 1.754 52 176 16.303 19.126 118

August 1118 1.808 611 11.434 1.921 67 175 17.134 20.178 118

November 1.215 1.853 651 11.564 2.006 70 177 17.536 20.734 119

2022 Junior Familie Unge Senior Direkte støtte Lodsej. I alt Brutto Foreninger

Maj 971 1.678 432 10.766 1.806 39 173 15.866 18.844 118 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:b:/s/Delingsdrev-ekstern/EX5JyFS7xUJPvEt2lnzCgq8BSKnzMMzqHDTYMaXtO1RJjQ?e=FifRNt


            

 

 

     

kontingentindtægter for 2022 skal der melde sig 330 ind resten af året, hvilket 

det forventes at ville ske. 

På FU-mødet den 18. maj gennemgås den økonomiske status pr. 30. april 2022. 

4. Status på formidlingen af analysen ”Fremtidens Lystfiskerforening” til 

lystfiskerforeninger i Danmark v/Torben Petersen (Kl. 19.30 – kl. 20.15) 

Baggrund: 

Analysen blev udarbejdet af Lystfisker Danmark i 2021 og offentliggjort i december 2021. 

DSF har sammen med repræsentanter fra lysfiskerforeninger (medlemsforeninger og ikke-med-

lemsforeninger) siddet med i projektets styregruppe. 

 

For at sikre, at analysens resultater kommer ud til lystfiskerforeningerne, blev det besluttet at 

”håndbære” den ud til lystfiskerforeningerne. Det betyder, at lystfiskerforeninger bliver kontaktet 

telefonisk af Torben Petersen og tilbudt at få gennemgået analysens resultater. Lystfisker Danmark 

støtter initiativet med kr. 60.000 og DSF med op til kr. 30.000. Der er siden lavet aftale med Torben 

Petersen om at gennemføre projektet. 

 

52 foreninger er blevet kontaktet (28 foreninger som er medlem af DSF, og 24 foreninger som ikke 

er medlem af DSF) og 17 foreninger har sagt ja til at få gennemgået analysen. 

 

Torben Petersen vil orientere om sine erfaringer med denne direkte kontakt med lystfiskerforenin-

gerne. 

Beslutningstema: 

FB skal drøfte Torben Petersens oplæg. 

Beslutning: 

 

Torben Petersen gav en kort orientering om, hvordan han havde arbejdet med projek-

tet, hvorefter han kom med følgende konstateringer/anbefalinger: 

• Det er tydeligt, at foreningerne lever i nutiden og ikke er særligt fokuseret på 

fremtiden. 

• I forhold til at have et fokus på fremtiden mangler foreninger ofte ressourcer og 

kompetencer. 

• Der er en svag tilgang af medlemmer især unge i foreningerne. 

• Flere foreninger har behov for støtte til at organisere arbejdet (eksempelvis ud-

arbejdelse af et årshjul) og kommunikation m.m. 

• Lystfiskerforeningerne er meget forskellige og vil derfor have forskellige behov 

for støtte. 



            

 

 

     

• DSF kunne med fordel tilbyde foreningerne forskellige simple ydelser imod beta-

ling. Disse ydelser kunne udarbejdes og i starten tilbydes i samarbejde med pro-

fessionelle konsulenter. Det vil være et middel til at knytte foreningerne tættere 

til DSF. 

• Tid til personlige kontakt til formænd og kasserer er givet godt ud. Teams er et 

godt medie til korte sparringsmøder. 

• At sætte en dagsorden med fokus på fremtidens lystfiskerforeninger kræver en 

langsigtet indsats. 

Arbejdet med at tilbyde lystfiskerforeningerne en gennemgang af analysen ”Fremtidens 

Lystfiskerforening” fortsætter.  

5. Godkendelse af procedure for arbejdet med DSF's hæderspriser (Kl.20.30 – Kl. 

20.45) 

Baggrund. 

Ved Kongressen er der tradition for, at der uddeles Danmarks Sportsfiskerfor-

bunds hædersnål Guldnålen og Danmarks Sportsfiskerforbunds Hæderspris. 

Guldnålen: 

Er DSF’s højeste udmærkelse. Guldnålen kan tildeles personer i kredsen: For-

bundsbestyrelsen og foreningsformænd. Guldnålen kan i særlige tilfælde tildeles 

personer i kredsen udenfor denne kreds. 

Der er tradition for at afgående FB-medlemmer får guldnålen på deres sidste kon-

gres. 

Danmarks Sportsfiskerforbunds hæderspris: 

Prisen kan tildeles en person, persongruppe, forening eller sammenslutning uden-

for Danmarks Sportsfiskerforbund. Den kan desuden tildeles en offentlig myndig-

hed. 

Den tildeles for en særlig indsats på miljøområdet eller en særlig indsats for 

sportsfiskeriets interesse. 

Sidste gang blev den tildelt Stig Markager, med prisen følger kr. 10.000. 

Kommissorier for DSF-hæderspriser ligger i mappen og kan tilgås fra dette link. 

På mødet den 02. marts 2022 besluttede FB: 

FB tog udgangspunkt i en historisk gennemgang af, hvem de to hæderspriser er 

blevet tildelt gennem tiderne. 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:b:/s/bestyrelsen/EVv2cwFZTyRNg_2fv1oRfHEBk4aLk5dvhAhz_V0K1xFulw?e=P5FkuQ


            

 

 

     

FB drøftede, hvordan man kunne udnytte Danmarks Sportsfiskerforbunds hæders-

pris – i de senere år kaldet miljøprisen – mere offensivt. Dette kunne blandt andet 

ske ved at bede om kandidater bl.a. på talerøreret til DSF. Dette vil give en op-

mærksomhed tre gange: Ved introduktionen, ved offentliggørelsen af de nomine-

rede og ved den endelige afsløring på Kongressen. 

FB er endvidere enig om, at modtagerne af priserne skal afspejle den mangfoldig-

hed, som der er i DSF’s arbejde. 

Hvordan man vil bruge og uddele DSF hæderspris afgøres endeligt på FB-møde 

den 2. maj 2022. 

Beslutningstema: 

FB skal beslutte procedure for uddeling af Danmarks Sportsfiskerforbunds hæ-

derspris. 

Beslutning: 

Det blev besluttet at indkalde kandidater til DSF-hæderspris via ”Talerør til Dan-

marks Sportsfiskerforbund”. I opslaget skal præmissen for prisen være tydelig,   

ligesom det skal fremgå, at FB beslutter, hvem der skal have prisen.  

Kommunikationsteamet laver et forslag til handlingsplan for udpegelsen af, hvem 

der skal DSF hæderspris. 

6. Godkendelse af positionspapir for klapning (KL.20.45 -Kl. 21.00) 

Baggrund: 

På mødet i marts besluttede FB at nedsætte en arbejdsgruppe, som skulle udarbej-

det et forslag til positionspapir for klapning. 

I udvalget sidder fra FB Torben Kaas, Morten Jacobsen og Jan Karnøe. Fra sekreta-

riatet deltager Erik Haar Nielsen, Torben Ankjærø, Lars Brinch Thygesen og Kaare 

Manniche Ebert. 

Arbejdsgruppen afholdt møde den 6. april. 

Beslutningstema: 

FB skal drøfte og godkende positionspapiret for klapning. 

Beslutning: 



            

 

 

     

Det fremsendte første udkast til positionspapir for klapning er et grundigt og tekst-

tungt dokument. 

FB besluttede at lade sekretariatet gennemskrive dokumentet endnu en gang. Det 

bør overvejes, om der skal laves tre mindre positionspapirer om klapning, råstof-

indvinding og sandfodring. 

Det reviderede udkast sendes forbi udvalget inden det sendes til FB. 

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

dringer (Kl.21.00 – kl. 21.30) Punktet blev udsat til FB-mødet den 11. juni 

2022 

Baggrund: 

Punktet er et fast punkt i vores årshjul.  

De strategisk 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 herfra. 

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 -

bl.a. med en kronik sammen med DN, som bringes i politikken.  

I efteråret 2022 planlægger vi en kampagne om kystvande. 

Vandplaner: 

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

”Vilde vandløb nu”. 

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


            

 

 

     

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: 

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: 

”Vi skal være flere” (Nye initiativer)  

Kurser og uddannelse: 

DSF skal kunne udvikle kurser og uddannelser, som er relevante for nye samt for gar-

vede lystfiskere. (Der er indledt drøftelser med Arne Kvist Rønnest, det vil også være 

relevant at tale efter- og højskoler). 

  

Kommercielt samarbejde: 

Vores kommercielle samarbejde skal gå fra "annoncesalg" til "partnerskaber". Der er fo-

kus på at etablere et samarbejde med grejbutikker, som er medlem af Dansk Lystfiskeri 

(Peter Lyngby m.fl. er involveret i dette arbejde). 

  

Foreningsservice: 

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

med vores medlemsforeninger. Udgangspunktet er Lystfisker Danmarks analyse. I dette 

arbejde indgår vores planer om en fondsansøgning. Emnet for denne ansøgning er: 

Hvordan vi kan involvere vore medlemsforeninger i arbejdet med denne grønne omstil-

ling. (Samarbejde med Torben Petersen). 

  

Kommunikation: 

Vi skal blive bedre til at bruge levende billeder (korte video, indslag og længere forma-

ter) samt at få vore budskaber ud på eksterne medier, ikke kun vore egne kanaler (so-

cialdemokraten). 

  

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

skal der indledes 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, vandløb og ådale. 

 

Kurser håndtering og markedsføring. 

 

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

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. 

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.  

Vore 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. 

Prioritering af administrative ressourcer: 

Vi har mange spændende initiativer i gang/i støbeskeen, hvilket kræver en priori-

tering. I prioriteringen skal der være fokus på initiativer, der gør DSF relevant for 



            

 

 

     

vores medlemmer og potentielle medlemmer - ”Lystfiskere og lystfiskerforenin-

ger”. 

Beslutningstema: 

FB skal orienteres om og drøfte det kommende års udfordringer (indsatser) 

8. Gensidig orientering (KL.21.30 – Kl. 21.45) 

• Generalforsamling i Friluftsrådet. Hans E. Nielsen og Jan Karnøe deltog i 

Friluftsrådet generalforsamling lørdag den 23. april 2022. Annesofie Bjerre 

blev valgt til ny formand for Friluftsrådet. FB beklager, at man kunne kon-

staterede, at Torben Meldgaard ikke opnåede genvalg til bestyrelsen. 

• Vedtægtsudvalget. Hans E. Nielsen orienterede om, at vedtægtsudvalget 

afholder møde med Kim Hermann Syddanske Lystfiskere og Gunnar H. Pe-

dersen, Holstebro og omegns Lystfiskeriforening om deres forslag til ved-

tægter. 

• Naturnationalparker. Ud af de 10 naturnationalparker er der fiskeinteresse 

i de 4. Hans E. Nielsen holder møde med sekretariatet, hvor det drøftes, 

hvordan vi kan sikre lystfiskere indflydelse i disse. 

• Marine naturnationalparker. Torben Kaas orienterede om, at der har været 

kontakt til ministeriet, hvilket har betydet, at der arbejdes for at få etable-

ret et interessentmøde. 

• Christiansborgkonference om ”Lystfiskeri og naturturisme som løftestang 

for destinationsudvikling”. Torben Kaas orienterede om, at vi er i gang med 

at planlægge en sådan konference. Minister for Fødevarer, landbrug og fi-

skeri Rasmus Prehn har givet tilsagn om at åbne konferencen. 

• Karup Å Sammenslutning. Torben Kaas orienterede om, at han og direktø-

ren afholder møde med bestyrelsen onsdag den 24. maj 2022. Mødet 

handler om, hvordan de foreninger, som ikke er medlem af DSF kan blive 

medlem.  

• Sorø Lystfiskerforening. Torben Kaas og Morten Jacobsen holder møde med 

dem om mulighederne for et medlemskab. 

• Juniorudvalg. Direktøren har afholdt møde med repræsentanter for Holste-

bro og omegns Lystfiskeriforening. På mødet præsenterede de et forslag 

til, hvordan man kunne inspirere andre foreninger til arbejdet med junio-

rer. FB besluttede at nedsætte et juniorudvalg. Udvalget skal arbejde 



            

 

 

     

videre med ideen, samt planlægge en konference om juniorarbejdet i 2023 

samt afdække om der er behov for, at DSF skal have et permanent junior-

udvalg. Gunnar H. Pedersen har givet tilsagn om at være formand for ud-

valget. 

9. Næste møde (Kl. 21.45 – kl. 22.00) 

Næste møde afholdes lørdag den 11. juni kl. 09.30 – 15.00 hos Linda, Fynsk Lak-

sefisk, Elsesminde Sanderumvej 117 5250 Odense SV. 

Følgende punkter er på dagsordenen: 

• Evaluering af bestyrelsesarbejdet og direktør 

• Opfølgning på de strategiske pejlemærker og det kommende års udfordringer 

• Drøftelse af valg til Forbundsbestyrelsen 

• Orientering om arbejdet i DTU Aqua advisory board v/ Hans-Martin Olsen 

• Møde med repræsentant i Nationalpark Vadehavet Simon Simonsen 

• Møde med Leder af instruktørerne Peter Stoltze   

FB besluttede, at møder med repræsentant fra Nationalpark Vadehavet og repræsen-

tant i DTU Aqua advisory board bliver afholdt hvert andet år. Næste gang i 2023. 

Direktøren undersøger om instruktørerne har emner, de gerne vil drøfte med FB. 

10. Evt. 

De FB-medlemmer, som ønsker at bruge deres skattefrie ”kontorpenge” til tøj, skal 

afgive bestilling til Anne Holbæk senest den 16. maj 2022. 

Lars Rasmussen, maj 2022. 


