
 

 

 

 

Referat 

af 

Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

 

Mødetid: Lørdag, den 20. august 2011 kl. 10.00 

Mødested: Vingstedcentret 

Deltagere: Verner W. Hansen, Michael Beck-Hansen, Flemming Pedersen, Jørgen H. 
Poulsen, Jørgen Jakobsen, Øjvind Bejstrup, Steen Lindkvist Nielsen, Hans E. Nielsen, 
Steffen Toft Jensen og Frank Nielsen (ref.).  
 

Afbud: Jørgen Jakobsen  

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet den 18. juni 2011 
Godkendt og underskrevet 
 

3. Laksekvoter 
 
Sagsfremstilling 
Kammeradvokaten er nu kommet med sit svar, men vi ved ikke, hvad der 
præcist er blevet spurgt om.  
Svaret fra ham er, at den nuværende metode er lovlig, altså at kvoten gives 
til én sammenslutning, da der er åben adgang til at tilslutte sig for alle lods-
ejere. Kammeradvokaten udtaler endvidere, at der er et miljøhensyn til lak-
sen, der er rødlistet, som understøtter holdningen. 
Sammenslutninger strider heller ikke mod grundloven eller menneskerettig-
hederne. At kræve betaling for at være med i sammenslutningen er også 
OK. 
Kammeradvokaten kommer alligevel med et hurtigt forslag til ændring i 
lovgivningen, forhåbentlig godt hjulpet af FD og DTU-Aqua.  
Det har også på tale, at der evt. kunne gives tilladelse til max.3 sammen-
slutninger i et åsystem. En sammenslutning skal for evt. at blive godkendt 
som sådan, besidde fiskeretten til en betydelig del af den del af åstræknin-
gen, hvorfra der må hjemtages laks. 
Der er enighed mellem FD, DTU- Aqua og os om, at der skal arbejdes på at 
få ens regler for fiskeriet i alle vandløb. 
Vi anmodede om aktindsigt i indholdet af FD’s forespørgsel og efterfølgen-
de svar fra Kammeradvokaten, dette blev afvist under henvisning til der var 
tale om et internt papir. 
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Flemming orienterer fra mødet på FB-mødet! 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke afklarede 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Ingen 
 
Kommunikation 
Afventer FB-beslutning 
 
Bilag 
Ingen 
 
Beslutningstema 
Til orientering og drøftelse 
 
Indstilling 
Ingen 
 
Beslutning 
FPU skriver til FD for at klargøre vores krav til den nye lovgivning. Vi går 
ind for kun én sammenslutning.  
 

4. Afrapportering af Torskeprojektet på Øresund 
 
Sagsfremstilling 
Formålet med testfiskeriet på Øresund i vintermånederne i perioden 2009-
2011 har været at finde et rig (pirk med kroge og ophænger), der under bu-
lefiskeriet dels fanger lige så mange torsk i munden som det traditionelle 
Øresunds-rig og dels fejlkroger markant færre fisk.  
På i alt 10 fisketure i perioden 2009-2011 er der fanget 401 torsk på et tradi-
tionelt Øresunds-rig, hvoraf 52 % er fejlkroget.  
Forskellige rigs er blevet testet op imod Øresundsrigget. Selv om fangsterne 
i både 2009 og 2010 var relativt beskedne er det muligt at konkludere, at 
testriggene de to år ikke levede op til de to kriterier – ligeså mange fisk, 
kroget i munden og færre fejlkrogede i forhold til Øresundsrigget.  

Rapporten er nu færdigbehandlet og klar. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Ikke afklarede 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Ingen 
 
Kommunikation 
Afventer 
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Bilag 
Rapporten eftersendes. Skal godkendes af FPU først, hvilket sker på tirsdag. 
 
Beslutningstema 
Til orientering og drøftelse 
 
Indstilling 
Ingen 
 
Beslutning 
Grundlaget for projektet har været den etiske problemstilling i fiskeriet med 
hensyn til fejlkrogninger, som forbundet bør forholde sig til, da det kan på-
virke hele sportsfiskeriet. Testfiskeriet viser, at det er muligt at reducere 
fejlkrogningsprocenten mærkbart ved anvendelse af det såkaldte ”Sportsfi-
sker-rig”. Der bør desuden arbejdes videre med at udvikle nye redskaber og 
metoder, som yderligere kan reducere risikoen for fejlkrogninger. 
Rapporten blev taget til efterretning.  

Der var stor anerkendelse og ros til Kaare Manniche Ebert og Søren Mathi-
esen samt alle de sjællandske testfiskere og Peder Elberg, skipper på Jaws, 
for deres store engagement og deltagelse i projektet. 
Resultatet skal formidles til alle relevante parter. 
 

5. Forretningsplaner 
 
Sagsfremstilling 
Næstformanden har lavet et udkast til skabelon for beskrivelse af forbundets 
forretningsplan med udgangspunkt i en aktuel sag. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Afventer  
 
Personalemæssige konsekvenser 
Afklares senere, når alle planer er færdige. 
 
Kommunikation 
Afventer 
 
Bilag 
Oplæg fra Michael Beck-Hansen eftersendes eller medbringes til mødet. 
 
Beslutningstema 
Til orientering og godkendelse 
 
Indstilling 
Ingen 
 
Beslutning 
Der arbejdes videre med at få lavet konkrete forretningsplaner for alle for-
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retningsområder. 
 

6. Gensidig orientering 
- herunder orientering fra udvalg 
 
Verner W. Hansen: Orienterede om møde i FVM i juni samt udviklingen i 
Havørred Sjælland. 
Orienterede endvidere fra FU-mødet, hvor der var enighed om at fortsætte 
byggeprocessen. 
 
Øjvind Bejstrup: Orienterede om Grønt Råd i Lejre og Roskilde kommuner.  
 
Jørgen H. Poulsen: Orienterede om møde i Natur- og Miljøudvalget, hvor 
der blev lavet en prioritering af ressourceforbruget i miljøsagsbehandlingen. 
Lige nu mangler vi 3 MKO’ere, - der arbejdes på at få posterne besat hur-
tigst muligt. 
 
Michael Beck-Hansen: Foranlediget af en orientering om vores kommuni-
kationsindsats generelt blev Kommunikationsudvalget opfordret til hurtigst 
muligt at få lavet en forretningsplan for området. 
 
Steen Lindkvist Nielsen: Orienterede om møde i Fritidspolitisk Udvalg. Der 
vil blive lavet et visionsnotat om ungdomsarbejdet. Det videre arbejde om-
kring sektioner blev overdraget til Organisations- og Foreningspolitisk Ud-
valg.  
 
Flemming Pedersen: Orienterede om fiskeri i søer i Vestjylland. Desuden 
var der en debat om det omsiggribende fænomen med gratis fiskeri.  
 
Steffen Toft Jensen: Orienterede om møde i DTU, hvor udkastet til den 
elektroniske Søhåndbog blev præsenteret.  
Der er en stigende udfordring omkring harpunjagt, både med og uden lys, 
som udvalget vil kigge på.  
 
Frank Nielsen: Orienterede om, at journalist Jesper Svennum er fratrådt. 
Forbundssekretariatet er blevet miljøscreenet af Arbejdstilsynet med en 
grøn Smiley som resultat. 
På IT-fronten er samarbejdet med Adapt afsluttet. Der arbejdes på at få 
gang i hjemmesideudviklingen med anden leverandør. 
På medlemsadministrationssiden er vi stødt på endnu en stor fejl i udveks-
lingen af data mellem kasserersystemet og Navision, som der nu arbejdes 
hårdt på at få rettet. Der arbejdes planmæssigt på at få den midlertidige af-
løser for kasserersystemet klar til test. 
Omkring Fokusgruppe Agitation er der er udkast klar til videre forarbejd-
ning. Forbundet tilknytter arbejdskraft udefra til at få oplægget lavet færdigt 
til test. 
Arbejdsgruppen omkring evt. nyt medlemssystem mødes den 17. september. 
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7. Diverse 
 
Intet til punktet. 
 
 
 

Verner W. Hansen ______________________________________________________ 

 

Michael Beck-Hansen ______________________________________________________ 

 

Jørgen Jacobsen ______________________________________________________ 

 

Jørgen H. Poulsen ______________________________________________________ 

 

Øjvind Bejstrup ______________________________________________________ 

 

Flemming Pedersen ______________________________________________________ 

 

Steen Lindkvist Nielsen ______________________________________________________ 

 

Hans E. Nielsen ______________________________________________________ 

 

Steffen Toft Jensen ______________________________________________________ 

 


