
 

 

 

 

Referat 

af 

Forbundsbestyrelsesmøde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

 
Mødetid: Lørdag, den 12. oktober 2013 kl. 9.30 

Mødested: Vingsted Hotel og Konferencecenter  

Deltagere: Verner W. Hansen, Michael Beck-Hansen, Jørgen H. Poulsen, Steen 
Lindkvist Nielsen, Hans E. Nielsen, Steffen Toft Jensen, Jesper Thykjær Andersen, 
Peter Saabye Simonsen, Claus Eriksen og Frank Nielsen (ref.).  
Desuden deltager Jens Ole Frier og Bo Frier fra IS. 
 
Afbud:  

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra mødet den 24. august 2013 
Godkendt og underskrevet 
 

3. Instruktør Sammenslutningen 
 
Sagsfremstilling 
På vanlig vis deltager en eller flere repræsentanter fra IS én gang årligt i et 
FB-møde. Vi skal bl.a. høre om de store planer for kursusudbuddet m.m. for 
næste år. 
Jens Ole og Bo holdt et meget inspirerende oplæg, der kom omkring alle 
væsentlige emner. 
FB kvitterede for et spændende input. 
 

4. Udtalelse fra Det Dyreetiske Råd 
 
Sagsfremstilling 
Rådet har afgivet sin udtalelse om rekreativt fiskeri, som går i rette med 
nogle fiskeformer.  
I udtalelsen er der fokuseret på 5 områder: Fiskevelfærd, Put & Take, Catch 
& Release, Bule og stimefiskeri samt Levende agn. 
Forbundet reagerede samme dag som offentliggørelsen med en pressemed-
delelse, hvor vi forholder os primært til Put & Take, som rådet mener skal 
forbydes. Fødevareministeren har siden været ude og forsvare P&T fiskeri-
et, og meddelt, at hun ikke ser nogen grund til at forbyde det. 
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Hvad tænker FB om rådets udtalelse, og er der emner, der skal gøres noget 
ved? 
 
Økonomiske konsekvenser 
Uafklarede 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Igen 
 
Kommunikation 
PM er udsendt 
Der har været forskellige interviews og indslag på TV 
 
Bilag 
Udtalelse fra Det Dyreetiske Råd - se link (dok er på 11 MB) 
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word
_filer%20til%20download/Dyrevelf%C3%A6rdsr%C3%A5d/Det%20Dyree
tiske%20R%C3%A5d/Udtalelse%20om%20lystfiskeri.pdf  
Pressemeddelelse fra Det Dyreetiske Råd 
Vores pressemeddelelse 
 
Beslutningstema 
Der skal forholdes til, om og hvad vi skal gøre yderligere i forhold til udta-
lelsen 
 
Indstilling 
Ingen 
 
Beslutning 
FB tager udtalelsen til efterretning.  
Der er enighed om, at fiskeri med levende agnfisk ikke bør foregå. 
 
Opfølgning på Skarvseminar 
 
Sagsfremstilling 
Skarvseminaret blev afviklet den 14. september med godt 50 deltagere.   
Forbundet har en holdning til skarv, men kom der nye oplysninger frem, 
som gør, at holdningen skal justeres. 
Det er vigtigt, at holdningen er klokkeklar og kan formidles ud i en form, 
der kan forstås og accepteres af modtagerne. 
Efter seminaret har vi modtaget henvendelser fra henholdsvis Skanderborg 
Sportsfiskerforening, Stallingklubben Peter Ross, Grindsted Sportsfisker-
forening og Vandpleje Fyn. 
 
Økonomiske konsekvenser 
Uafklarede 
 
Personalemæssige konsekvenser 
Ingen 
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Kommunikation 
Afklares senere med kommunikationsafdelingen 
 
Bilag 
Brev fra Skanderborg Sportsfiskerforening 
Mail fra Stallingklubben Peter Ross 
Brev fra Vandpleje Fyn 
Brev fra Grindsted Sportsfiskerforening  
Notat fra møde i Skarvarbejdsgruppen 
PP Forvaltning af ynglebestanden 2013 
PP Ynglebestanden af skarver 2013 
http://www.intercafeproject.net/COST.html  
Revision af skarvforvaltningsplan 
Notat vedrørende opfølgning på skarvseminaret (eftersendes) 
  
Beslutningstema 
Til drøftelse 
 
Indstilling 
Vil fremgå af notatet vedrørende opfølgning på skarvseminaret 
 
Beslutning 
Notatet fra Verner W Hansen og Lars Brinch Thygesen om opfølgning på 
seminaret blev taget til efterretning. Der offentliggøres en liste over initiati-
ver, så alle kan se, hvad vi arbejder med for at imødekomme skarvudfor-
dringen.  
Verner W. Hansen tager et afklarende møde med de foreninger ovenfor, der 
har skrevet til os. 
 

5. Gensidig orientering 
Verner W Hansen: Orienterede om annoncekampagnen sammen med de an-
dre grønne organisationer; - og møde om rekreativt fiskeri med øvrige re-
kreative fiskeriorganisationer. 

Jesper Thykjær Andersen orienterede om: - Fishing Zealand; - om samar-
bejdet med Slagelse kommune. 

Hans E. Nielsen orienterede om, at havdambrugene ved Hjarnø ligger helt 
forkert i forhold til de givne tilladelser. 

Peter Saabye-Simonsen orienterede om Naturpark Lillebælt og Destination 
Lillebælt. 
 
Frank Nielsen orienterede om; byggeriet, der går stort set efter planen, dog 
med en mindre forsinkelse og om økonomien; - medlemshvervningsprojek-
tet med det gratis medlemskab går rigtigt godt, og bliver senere fulgt op af 
gode tilbud. 
 
Støvring Lystfiskerforening har meldt sig ud fra årsskiftet. De har 27 med-
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lemmer. 
 

6. Diverse  
Intet til punktet. 
 
 
 

  
 
 

Verner W. Hansen ______________________________________________________ 

 

Michael Beck-Hansen ______________________________________________________ 

 

Jørgen H. Poulsen ______________________________________________________ 

 

Steen Lindkvist Nielsen ______________________________________________________ 

 

Hans E. Nielsen ______________________________________________________ 

 

Steffen Toft Jensen ______________________________________________________ 

 

Jesper Thykjær Andersen ______________________________________________________ 

 

Peter Saabye Simonsen  ______________________________________________________ 

 

Claus Eriksen ______________________________________________________ 

 


