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Opfølgning på målsætninger i Strategi 2015 – 2020.  juni 2018 

Natur og Miljø: 

2020: Der er skabt fri faunapassage ved alle dan-
ske vandkraftværker. 

2019: Samtlige dambrugsspærringer i danske vandløb er fjernet. 

2018: Den første marine naturpark er en realitet. 

2017: Der er taget principbeslutning om, at al fiskeopdræt i både fersk- og saltvand skal foregå 
på land. 

2016: Der er etableret permanente Vandråd. 

 

Opfølgning. 

Siden valget i 2015 har regering(er) med forligspartier nedprioriteret natur- og miljø. Politikken har de 

første 3 år været præget af en vækstdagsorden, blandt andet med vedtagelse ultimo 2015 af Fødevare- 

og landbrugspakken. Det har derfor været vanskeligt at opnå de natur- og miljøforbedringer, vi havde sat 

os som mål. 

Permanente vandråd. Som en del af Fødevare- og landbrugspakken i 2015 blev regeringen og aftalepar-

terne enige om, at vandrådenes viden skal bringes i spil i forbindelse med kvalificering af afgrænsning og 

udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021. Det samlede vandrådsarbejde 

skulle være afsluttet ved udgangen af 2017. Dette arbejde evalueres i øjeblikket, og DSF arbejder for, at mi-

nisteren beslutter at gøre vandrådene permanente. Et forslag, som Landbrug & Fødevarer bakker op. 

Alt fiskeopdræt skal foregå på land. Fødevare- og landbrugspakken, der blev vedtaget i 2016, modarbejder 

dette i mål. I Pakken er en vækstplan for dansk akvakultur, der blandt andet forslår, at der oprettes flere 

havbrug. Dette er dog ikke effektueret endnu bl.a. takket været vores arbejde. Vi arbejder på flere fronter. 

Der har bl.a. være afholdt møder med firmaer, som bygger landbaseret anlæg. Ligesom der flere steder 

etableres folkelige grupper, som kæmper mod etablering af nye havbrug. 

Den første marine Naturpark. Det er endnu ikke lykkedes at få etableret en marin Naturpark. 

Samtlige dambrugsspærringer er fjernet. Det har lange udsigter blandt andet med vedtagelse af en ”rum-

melig” dambrugsbekendtgørelse i 2016. Vi kan dog konstatere, at ordningen med opkøb af foderkvoter og 

nedlæggelse af dambrug er en succes. Indtil nu er 37 dambrug opkøbt. I forbindelse med vandområdepla-

nerne er flere dambrug bygget om til moderne anlæg, der producerer uden spærrende opstemninger. 

Fri Faunapassage ved alle danske vandkraftværker. Det er tvivlsomt, om det nås, men vi kan konstatere, at 

der arbejdes intenst på løsninger ved Sæby, Bindslev, Holstebro og Vestbirk. 

Omkring Tangeværket er der fortsat en heftig debat. DSF med flere har netop påklaget Viborg kommunes 

tilladelse til Tangeværket om at producere fjernvarme til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 
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Fiskeriforvaltning:  

2020: Redskabsfiskeriet i danske søer er udfaset. 

2019: Reglerne for fiskeri efter de danske brakvandsrovfisk 
gedde og aborre er lavet, så de sikrer en bæredygtig forvaltning 
af disse sårbare bestande. 
 

 
2018: Der er indført omsætningsforbud for de fem vigtigste sportsfiskearter: 

Gedde, aborre, sandart, laks og ørred. 

B2017: Principperne i Odense Fjord-modellen (Fyns-bekendtgørelsen) er gennemført i andre 

fjordområder og snævre farvande, hvor det er relevant. 

2016: Forvaltningen af skarven foregår på et rimeligt niveau. Kontrollen med det ulovlige garn- og andet 

redskabsfiskeri er styrket. Sanktionerne for de grove tilfælde af ulovligt fiskeri er væsentligt skærpede. 

 

Opfølgning: 

Skarven: i 2016 kom der en ny forvaltningsplan for skarv. DSF var stærkt involveret i dette arbejde og fik 

gennemført flere vigtige ændringer, der gør det nemmere at få tilladelse til regulering, og gør selve regule-

ringen mere effektiv. Vi arbejder dog videre med at optimere forvaltningen i erkendelse af, at udfordrin-

gerne ikke er reduceret de senere år. Vi samarbejder med de nordiske sportsfiskerforbund om en fælles 

forvaltningsplan, og sammen arbejder vi målrettet med at få etableret et formelt samarbejde mellem lan-

dene omkring Østersøen. I efteråret 2018 kommer skarv på dagsordenen i Bruxelles, hvor vi sammen med 

EAA laver et event, der skal sætte fokus på problemstillingen. 

Fyns-bekendtgørelsen: Der er lavet lignende bekendtgørelse for Bornholm og Nybøl Nor, der tager sigte på 

at fremme lystfiskeriet og reducere antallet af ørredgarn. Danmarks Sportsfiskerforbund formåede sammen 

med lokale sportsfiskere at få sat de sjællandske fiskeribekendtgørelser på den politiske dagsorden i 2017. 

Der var en for-høring i 2017, og senere i 2018 kommer bekendtgørelserne i offentlig høring. Der vil vi sam-

men med foreningerne arbejde for, at der kommer yderligere begrænsninger i garnfiskeriet.  

Omsætningsforbud for gedde, aborre, sandart, laks og ørred, bæredygtig forvaltning af brakvandrovfisk 

og udfasning af redskabsfiskeriet: Det er ikke lykkedes at få et generelt omsætningsforbud for de fem ar-

ter, men i bekendtgørelserne for Bornholm og Nybøl Nor er der indført en daglig fangstbegrænsning for 

havørred, der gælder alle former for fiskeri. Dette har fået den konsekvens, at der i de to områder ikke læn-

gere lovligt kan fiskes målrettet med garn efter havørred.  

Tilsvarende er der indført et 5-årigt forbud mod at hjemtage gedder i fire områder i det sydsjællandske, li-

gesom der er indført garnforbud i fem måneder i de samme områder. 
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I 2017 iværksatte den daværende Fødevare- og Fiskeriminister en strategiproces, som blandt andet skulle 

udmønte sig i bedre lystfiskeri. Danmarks Sportsfiskerforbund har i dette arbejde foreslået garnbegræns-

ninger i fjordene samt forbud mod omsætning af de fem fiskearter. Forbundet står dog meget alene med 

dette ønske, og et muligt kompromis og første skridt på vejen kan blive, at der indføres en daglig fangstbe-

grænsning på havørred, som skal være landsdækkende. Processen forventes at afslutte ultimo 2018. 

Lyst- og sportsfiskeriet: 

2020: 50 foreninger har gennemført foreningsud-

dannelsen. Det virtuelle sportsfiskerakademi bli-

ver kopieret af andre organisationer. 

 

2019: 30 foreninger har gennemført foreningsuddannelsen. 

”Det virtuelle sportsfiskerakademi” er kendt og anerkendt 

blandt lyst- og sportsfiskerforeninger. 

 

2018: 15 foreninger har gennemført foreningsuddannelsen. ”Det virtuelle 

sportsfiskerakademi” er sat i gang. 

 

2017: Der er indgået et samarbejde om en kompetencegivende videregående uddannelse 

med udgangspunkt i lyst- og sportsfiskeri og fisketurisme. Der er skabt netværk mellem dan-

ske lyst- og sportsfiskerforeninger. Fem foreninger har gennemført foreningsuddannelsen. 

”Det virtuelle sportsfiskerakademi” er i udvikling og testes. 

 

 

2016: Der er udarbejdet et koncept for, hvordan lyst- og sportsfiskerforeninger kan samarbejde med folke-

skoler og institutioner. En analyse af behovet for uddannelse blandt lyst- og sportsfiskere er sat i gang. Der 

er skabt et frivilligt korps af foreningskonsulenter. Arbejdet med at udvikle en bestyrelsesuddannelse er sat 

i gang. 

Opfølgning: 

Der er etableret et korps af foreningskonsulenter (3). De har været i kontakt med alle medlemsforenin-

gerne. Foreningerne er glade for at blive kontaktet, men gør ikke voldsomt brug af foreningskonsulenterne. 

I efteråret 2018 forsøger konsulenterne at udvikle et koncept for en bestyrelsesuddannelse/seminar. 

I samarbejde med Danmarks Jægerforbund er der etableret et samarbejde om projektet Bliv NaturligVis. Et 

projekt, hvis formål er at bringe jagt og fiskeri ind i folkeskolen på forskellige måder (digitale undervisnings-

midler og frivillige undervisere). Dette projekt er støttet af Nordea-fonden. 

I løbet af 2018 starter vi projektet ”Fiskeskoler for flygtninge”. Et projekt, vi laver i samarbejde med integra-

tionsportalen i Tørring. Formålet med projektet er at give foreningerne nogle redskaber, de kan bruge, når 

de skal tage imod nye medlemmer. Projektet er støttet af Friluftsrådet med kr. 900.000. 

Vi har besluttet at droppe planerne om at udvikle et virtuelt sportsfiskerakademi. 
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Kommunikation: 

2020: Alle lyst- og sportsfiskere skal kende de 
fem vigtigste grunde til at være medlem af Dan-
marks Sportsfiskerforbund. 

 
2019: Alle lyst- og sportsfiskere skal have kendskab til Dan-
marks Sportsfiskerforbund. 

  
2018: Hjemmesiden Sportsfiskeren.dk er Danmarks mest besøgte hjemmeside 
med fokus på lyst- og sportsfiskeri. 
 

2017: Danmarks Sportsfikserforbund er anerkendt for sit virke på de digitale medier.  

2016: Ny kommunikationsstrategi er indarbejdet i alle led af organisationen. Ny hjemmeside er i luften. Et 

nyt annonce- og partnerskabskoncept er udviklet. Der er udarbejdet en række fængende og dækkende 

budskaber – herunder de fem vigtigste grunde til at være medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund. 

Opfølgning: 

Arbejdet med kommunikation har taget sit udgangspunkt i etableringen af et nyt kommunikationsteam, 

som besidder de kompetencer, der skal til for, at DSF’s kommunikation kommer bredt ud på forskellige ka-

naler.  

Et væsentligt værktøj her er en ny hjemmeside, som blev taget i brug i efteråret 2017. Besøgstallet på 

Sportsfiskeren.dk er ca. 1.000 unikke brugere om dagen – en forøgelse på ca. 30 % i forhold til sidste år. 

Vi har 12.600 abonnenter på vores nyhedsbrev SportsfiskerenNyt, som udkommer hver anden uge. På Fa-

cebook har vi 11.000 følgere. 

I maj 2018 er der startet et arbejde med at udvikle en ny kommunikations- og markedsføringsstrategi. 

Denne skal sikre en skarpere kommunikation med udgangspunkt i vores kerneopgave samt tilpasse forbru-

get af kommunikationsressourcer til vore indtægter. 

Et ”output” af denne strategi er centrale budskaber, som vi ønsker at kommunikere med henblik på med-

lemstilvækst. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Organisation og økonomi: 

2020: Danmarks Sportsfiskerforbund modtager 

750.000 kroner i fondsdonationer. Medlemstal: 

25.000. 

2019: Danmarks Sportsfiskerforbund modtager 650.000 kroner 

i fondsdonationer. Medlemstal: 24.000. 

2018: Danmarks Sportsfiskerforbund modtager 600.000 kroner i fondsdonati-

oner. Medlemstal: 23.000. 

2017: Danmarks Sportsfiskerforbund modtager 500.000 kroner i fondsdonationer. Medlems-

tal: 21.500. 

2016: Ny medlemsstruktur er vedtaget. Danmarks Sportsfiskerforbund modtager 500.000 kroner i fondsdo-

nationer. Medlemstal: 20.500. 

 

Opfølgning. 

Vi kan konstatere, at målene for medlemsudviklingen har været sat urealistisk højt.  

Medlemsforeningerne mister medlemmer. Medlemstallet pr. juni 2018 er 15.630 (bruttotallet er 18. 322). 

Et fald på 600 medlemmer i forhold til 31. december 2017. 

Vi har besluttet at udsætte arbejdet med fondsdonationer, da det kræver nogle formelle tilladelser fra told 

og skat. 

Vi oplever også, at foreninger melder sig ud af forbundet. Begrundelser er ofte økonomiske årsager.  

Vores nuværende kontingent- og medlemsstruktur gør, at det er svært at tiltrække nye foreninger. Derfor 

har forbundsbestyrelsen fået en bemyndigelse af kongressen til at udbyde to nye former for medlemskaber 

– et grønt og et blåt medlemskab.  

Det grønne medlemskab tager udgangspunkt i forbundets natur-, miljø- og fiskeripolitiske arbejde og giver 

foreningerne mulighed for rådgivning inden for dette område. Det blå medlemskab giver foreningerne mu-

lighed for at gøre brug af de services, som DSF tilbyder foreningerne – eksempelvis kontingentopkrævning. 

 

LR, juli 2018 


