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Når vi mødes til kongres hvert andet år, er det for at tage bestik af fremtiden 

med udgangspunkt i nutiden.  

Vi var klar i starthullerne tilbage i marts. Alt var klar til afholdelse af kongressen, 

men en meget uvelkommen gæst satte en stopper for det: Corona-pandemien. 

Den 10. marts stod det klart for os, at det ville være uforsvarligt at gennemføre 

kongressen. Dagen efter lukkede regeringen Danmark ned. Samtidigt blev 

sekretariatet også lukket ned, og medarbejderne måtte arbejde hjemmefra. 

Inden da, den 7. februar, gik vores formand, Verner W. Hansen, som bekendt 

bort. Som formand for Danmarks Sportsfiskerforbund igennem 16 år satte 

Verner afgørende præg på den aktuelle natur- og miljødebat i Danmark, og 

utallige er de lystfiskere og naturfolk, som har oplevet hans evige entusiasme og 

nydt godt af hans kyndige, sikre overblik i verserende natur- og miljøsager. 

Verner formåede at udvikle DSF til at være en moderne natur- og 

miljøorganisation med fokus på et bæredygtigt lystfiskeri. Han var en fighter – 

dedikeret og utrættelig – og med en yderst veludviklet strategisk sans. Han er og 

vil blive savnet. 

Verners død såvel som Corona-pandemien har naturligvis gjort hverdagen 

anderledes både i sekretariatet og ude i foreningerne. Og jeg tror derfor, at vi 

alle har set ekstra frem til dagens kongres, hvor vi mødes for at sætte retning for 

vores arbejde. Et arbejde, som skal understøtte vores vision om et lystfiskeri for 

alle - i en rig natur med flere vilde fisk. Og politisk set er forudsætningerne for 

vores arbejde heldigvis blevet en hel del nemmere siden den seneste kongres. 

Danmark har nemlig fået en ny regering. En regering, der bygger på et historisk 

grønt mandat. Miljø og klima stod øverst på vælgernes dagsorden ved valget den 

5. juni 2019, og det betyder, at der nu bliver stillet klare og store krav fra 

befolkningen om, at der tages politisk hensyn til netop klima, natur og miljø – og 

dermed også vores vandmiljø. Og det er helt nødvendigt.  
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Sidste efterårs og vinters enorme regnmængder viste med al tydelighed, at der 

er behov for at tilpasse vores samfund til de efterhånden meget klare 

klimaforandringer. Samtidig står vi i en biodiversitetskrise, der ikke er set mage 

i millioner af år. Vores arter og naturtyper forsvinder med en helt uhyggelig hast. 

Det gælder også her i Danmark. 

Der er altså behov for handling nu, hvis vi ønsker at give en ren og mangfoldig 

natur videre til vores børn og børnebørn – så de i fremtiden også kan fange en 

vild fisk ved åen, søen eller kysten. Derfor læner Forbundet sig heller ikke tilbage, 

men arbejder ufortrødent videre på en række centrale indsatsområder, så de 

politiske medvinde, vi for tiden oplever, kan føre til et bedre lystfiskeri i 

Danmark. Både på den korte og lange bane. 

 

Slip naturen fri i ådalene  

Som allerede nævnt har de enorme udfordringer med nedbør og 

oversvømmelser fyldt meget i den politiske debat. Og, som I ved, er det ikke en 

enkeltstående begivenhed, men et problem, der vender tilbage år efter år. 

Landmændene oplever, at de får mere og mere vand på markerne. Og i byerne 

står både veje og kældre oftere og oftere under vand. Umiddelbart har det jo 

ikke meget med lystfiskeri at gøre, men løsningen på de massive vandmængder 

skal findes i åerne og ådalene og kan have betydning for vores fiskebestande og 

fiskeri.  

Mantraet fra dele af samfundet har i årevis været at grave åerne dybere og 

skære grøden oftere. Men det er ikke en holdbar løsning. Tværtimod skaber det 

bare flere problemer og forarmer samtidig vores natur. I stedet bør man tænke 

i helhedsorienterede løsninger. For med de rigtige indsatser er det muligt at 

skabe fremgang i vores vandløb, ådale, kystnære vande og havet på én gang.  

Siden 2014 har vi i Forbundet sammen med andre grønne organisationer og 

erhvervsorganisationer arbejdet for at finde intelligente og langtidsholdbare 

løsninger for landbruget, naturen og vandmiljøet. Det er sket under projektet 

Collective Impact – ”Fremtidens bæredygtige landskaber”, der er finansieret og 

startet af Realdania. Målene er: 
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- mere sammenhængende og varieret natur,  

- klimatilpasning,  

- et bedre vandmiljø,  

- landdistriktsudvikling,  

- flere rekreative muligheder  

- og bedre vilkår for landbrugsdriften.  

 

Gennem dialog og afprøvning i flere pilotprojekter er alle parter blevet enige 

om et værktøj, der kaldes multifunktionel jordfordeling. Et værktøj, der er 

dokumenteret som et effektivt middel til at opnå de mål, der tilsammen vil 

udgøre en bæredygtig landskabsforvaltning, og som skal ende i en 

landsdækkende jordreform. 

 

Vandplanerne 2021-2027 

Danmark går nu ind i den tredje runde af vandområdeplanerne, der gælder for 

2021-2027. I den forbindelse har regeringen valgt at fortsætte arbejdet med de 

23 lokale vandråd, der skal bidrage med lokal viden og dermed kvalitetssikre de 

indsatser, der skal forbedre vandmiljøet rundt om i landet.  

DSF er repræsenteret i alle 23 vandråd og er på den måde aktivt med til at 

påvirke vandløbsforvaltningen i en positiv retning til gavn for vores 

fiskebestande. Flere foreninger er også selv repræsenteret i nogle af 

vandrådene. Det vidner om et stort engagement. I Forbundet ser vi gerne, at 

vandrådene fremover bliver permanente, så man sikrer, at der er lokal viden og 

involvering, når der er behov for det. 

I denne omgang er opgaven for vandrådene den samme som i 2014 - nemlig at 

komme med forslag til, hvilke indsatser der skal gennemføres i de kommende 

vandområdeplaner.  

Der har i vandplanperiode 2 desuden ikke været det flow i indsatserne, som vi 

gerne havde set. Derfor skal flere indsatser flyttes til den kommende tredje 

vandplanperiode. I DSF er vi yderst opmærksomme på, at de ubrugte midler, 
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der har været sat af til disse projekter, også videreføres til tredje periode, så 

argumenter om manglende finansiering ikke kommer til at stå i vejen for helt 

nødvendige projekter og forbedringer. 

Miljøminister Lea Wermelin har den 8. september i år henvendt sig til 

kommunerne og opfordret til at trække i arbejdstøjet og få gennemført de 

nødvendige indsatser. Vi følger naturligvis op på det og vil arbejde for, at de 

mange penge, der er afsat, bliver brugt til gode vandløbsindsatser. 

 

Spærringer 

Et andet centralt punkt i forhold til vores vandløb er spærringer. De er fortsat 

et alvorligt problem for udbredelsen af havørred, laks og en lang række andre 

fiskearter. 

De store spærringer er ikke med i vandrådenes arbejde i vandplanperiode 3. 

Det er ikke her, de skal behandles. Vi har dog indskærpet, at disse spærringer 

skal meldes ind under ”øvrige indsatser” fra vandrådene. Forbundet vil 

naturligvis stadigvæk presse på for løsninger både ved de mindre og store 

spærringer rundt om i landet. Danmark er efter vores overbevisning forpligtet 

til at finde løsninger ved alle spærringer inden 2027, så vi ser med spænding på 

regeringens ambitioner og vil løbende holde kommunerne og regeringen op på 

deres forpligtelser.  

Ved Tangeværket ser vi helst, at Gudenåen føres tilbage i sit oprindelige forløb, 

der i dag ligger på bunden af Tange Sø. På den måde kan vi genoprette den 

oprindelige natur og få laks og havørred tilbage til Gudenåen opstrøms 

Tangeværket.  

 

Svigtende kommunalt ansvar 

I løbet af den seneste kongresperiode har vi desværre set en række eksempler 

på, at nogle af landets kommuner svigter deres ansvar som 

vandløbsmyndighed. Vi har set grimme eksempler på ulovlige oprensninger!  

Vandløb som Tuse Å, Uggerby Å og Liver Å har været plaget af alvorlige og 

gentagne forureningssager. Og i nogle kommuner ønsker man at fjerne vandløb 
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fra vandområdeplanerne – og dermed fjerne muligheden for indsatser, der kan 

skabe god økologisk tilstand. Det gælder for eksempel for Tude Å i Slagelse 

Kommune. 

Ved Gudenåen har Silkeborg Kommune gået enegang og har her i september 

sendt grødeslåningsbåde ned gennem åen – imod gældende lovgivning. Det er 

symbolpolitik, der ikke er til gavn for vandmiljøet. DSF og DN anmodede om, at 

den ulovlige praksis straks ophørte, men uden held. For Forbundet er sagen 

ikke slut. 

Det er helt uacceptabelt og til stor bekymring for flere af vores 

medlemsforeninger, at kommunerne tilsidesætter gældende 

vandløbslovgivning. Derfor går Forbundet aktivt ind i disse sager. Vi står også 

klar til at støtte foreningerne i deres dialog med kommunerne, klar til at 

påklage de ulovlige forhold og klar til at lægge pres i lokale, regionale og 

landsdækkende medier. Vi kan ikke se på, at tusindvis af frivillige timer går tabt 

på grund af dårligt tilsyn eller hensynsløs behandling af vores vandløb. 

I foråret resulterede vores kamp da i en vigtig afgørelse: Miljø- og 

Fødevareklagenævnet slog fast, at kommunerne skal undersøge 

miljøpåvirkningen af vandløbene grundigere. Ved sager omkring Vestermose Å, 

Værebro Å og Maglemose Å på Sjælland samt en række vandløb i Nordfyn 

Kommune kom der afgørelser, som tilbageviser regulativer, hvor kommunerne 

ikke har vurderet vedligeholdelsens påvirkning af vandløbets natur- og 

miljøtilstand tilstrækkeligt. 

Det er yderst glædeligt, at Miljø- og Fødevareklagenævnet med disse afgørelser 

nu slår fast, at kommunerne, der er vandløbsmyndighed, fremover for alvor skal 

vurdere et regulativs påvirkning af fisk, fauna og vandmiljø i åerne 

 

Havbrug 

Bevæger vi os lidt væk fra vandløbene og ud til vores kyster, finder vi en anden 

sag, der har fyldt meget i Forbundets arbejde over de seneste år. Det drejer sig 

om havbrugene og akvakulturen i Danmark.  
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Det var tilbage i efteråret 2017, at Forbundet kunne afsløre en række ulovlige 

forhold ved Hjarnø Havbrug, der senere hen førte til en politimæssig 

efterforskning af virksomheden. Siden er der rejst tiltale i 31 forhold, der 

omhandler overskridelser af virksomhedens miljøgodkendelser, og politiets ønske 

om at konfiskere 190 millioner kroner, gør det nu til en af Danmarkshistoriens 

største miljøretssager. 

Forbundets afsløringer af de ulovlige forhold ved Hjarnø Havbrug blev desuden 

startskuddet til, at der blev sat politisk fokus på hele havbrugssektoren. For 

udover problemerne ved Hjarnø Havbrug kunne vi afdække en række 

problemer med tilsyn, administration og tilladelser ved mere eller mindre alle 

danske havbrug. 

Siden blev der igangsat en kulegravning af hele sektoren, der afslørede store 

mangler i forhold til placerings- og miljøtilladelser.  

Miljøminister Lea Wermelin har sagt stop for nye og større havbrug. En stor 

sejr for havmiljøet. 

Og ministeren har fremlagt en handleplan for hele sektoren, der har til formål 

at samle tilsyn og kontrol med alle danske havbrug under Miljøstyrelsen.  

Det er helt i tråd med vores ønsker og et vigtigt skridt i retning af en ensrettet 

og styrket kontrol med sektoren. 

I forbundet følger vi udviklingen tæt – og presser på for afklaringer omkring de 

havbrug, som ikke har de nødvendige tilladelser. Og helt overordnet arbejder vi 

fortsat for, at alle danske havbrug skal på land i lukkede, recirkulerede anlæg. 

I den forbindelse er det yderst positivt, at regeringen vil udarbejde en ny 

akvakulturstrategi, der sætter pejlemærker og bestemmer, hvem der skal have 

produktionsstøtte. Vi har på nuværende tidspunkt deltaget i første møde med 

Ministeriet og de øvrige interessenter. 

 

Regulering af kystfiskeriet 

Miljøindsatser i vores søer, vandløb og kyster er én måde at forbedre 

lystfiskeriet på. Men det er som nævnt et langt sejt træk. Der findes heldigvis 

andre værktøjer, der kan sikre et godt lystfiskeri på mere kort sigt. Det drejer 
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sig om, hvordan vi regulerer fiskeriet og derigennem beskytter de arter, der er 

værdifulde for os lystfiskere. Her har Forbundet i samarbejde med lokale 

sportsfiskerforeninger løbende opnået gode resultater. 

Vi har arbejdet sammen med sportsfiskerne på Fyn og Langeland om at 

revidere bekendtgørelsen, der skal være med til at fastholde Fyn som en af 

verdens bedste havørreddestinationer. Den reviderede bekendtgørelse 

begrænser stadig det målrettede garnfiskeri i Odense Fjord og Nakkebølle 

Fjord. Derudover fremsatte Forbundet sammen med både foreninger, 

erhvervsdrivende og turistorganisationer på Fyn et visionært ønske om en 

daglig fangstbegrænsning på to havørreder per fisker.  

Meningen med forslaget var ikke at begrænse lystfiskernes fiskemuligheder, 

men derimod at begrænse det målrettede redskabsfiskeri efter ørreder, hvilket 

ville komme havørredbestandene og lystfiskeriet til gode. Desværre blev dette 

forslag ikke en del af bekendtgørelsen for Fyn, Ærø og Langeland. Forbundet 

arbejder nu videre på, at der i stedet indføres en daglig fangstbegrænsning på 

havørreder i hele landet. 

Udover Fyn, Ærø og Langeland har Forbundet i den foregående kongresperiode 

arbejdet med de to nye bekendtgørelser, der skal regulere fiskeriet rundt om 

Sjælland og Øerne. 

Forbundet har i den forbindelse også haft en konstruktiv og tæt dialog med de 

lokale sportsfiskerforeninger, Fishing Zealand og Den sjællandske Grusbande. 

Et centralt element i DSF’s høringssvar var en yderligere beskyttelse af 

havørreden i saltvand. Derfor stillede vi både en række generelle 

reguleringsforslag og flere lokale bestemmelser for Sjælland, der skal beskytte 

havørreden og brakvandsrovfiskene yderligere i særligt sårbare områder.  

Bekendtgørelserne trådte i kraft den 1. juli 2020, og selv om vi ikke fik alle 

vores ønsker opfyldt, er de nye regler en klar forbedring, der forhåbentligt vil 

kunne bidrage til at sikre, at bestandene af brakvandsrovfisk og havørreder går 

bedre tider i møde. 

Forbundet vil i den kommende tid arbejde med at sikre lignende, gavnlige 

reguleringer andre steder i landet. Det gælder blandt andet i Limfjorden og 

omkring Als. 
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Omsætningsforbud for fem arter 

Udover arbejdet med en mere bæredygtig regulering af fiskeriet efter 

havørreder og brakvandsrovfisk langs de danske kyster arbejder Forbundet 

sideløbende på at få indført et omsætningsforbud for fem fiskearter i Danmark. 

Det gælder gedde, aborre, sandart, laks og havørred. 

Et omsætningsforbud på disse fem arter var også en del af Forbundets 2015-

2020 strategi, men det er endnu ikke lykkedes at få gennemført. Derfor 

fortsætter vi arbejdet. Det bliver i den forbindelse centralt at få fremhævet de 

rekreative og socioøkonomiske værdier ved lystfiskeriet på de fem arter – og vi 

ser blandt andet den nye lystfiskerstrategi som et aktuelt tiltag, der vidner om 

en politisk bevidsthed om lystfiskeriets værdier. Det skal vi drage nytte af. 

Vi har i Danmark en stolt tradition for at dyrke lystfiskeri på vores søer, der går 

langt tilbage, og som fortsat er vidt udbredt i dag. Søerne har gennem tiderne 

født mange nye lystfiskere. Vi arbejder derfor aktivt videre på at beskytte og 

styrke fiskebestandene og lystfiskeriet på søerne. For her er tale om et 

særdeles populært fiskeri, der definerer Danmark som lystfiskernation.  

I DSF ser vi gerne, at alt redskabsfiskeri i ferskvand bliver udfaset. Politisk har 

det vist sig at være vanskeligt at få gennemført, men vi fastholder målet.  

Men vi foreslår som sagt også, at man gør aborre, sandart og gedde til såkaldte 

sportsfiskearter og indfører et omsætningsforbud. Hvis det gennemføres vil det 

ikke være muligt for lodsejerne at sælge egne fangster eller udleje deres 

fiskeret til erhvervsfiskere. Det vil i praksis betyde et stop for erhvervsfiskeri på 

søerne og begrænse omfanget af redskabsfiskeriet markant. 

 

Skarv og sæl 

Skarven har over de seneste år haft stor indvirkning på vores fiskebestande i 

åer og søer. Stallingen er flere steder næsten forsvundet på grund af prædation 

fra skarv, og også lakse- og ørredbestande er mange steder stærkt påvirket af 

skarven. Det har derfor naturligvis fyldt meget i den forgange kongresperiode.  

Nu er arbejdet med at komme med input til en ny forvaltningsplan for skarv, 

der træder i kraft i 2021, begyndt. Vores udgangspunkt er, at den nuværende 



                     

9 

 

plan ikke har formået at løse en lang række udfordringer. Vores input vil derfor 

især dreje sig om to centrale punkter: 

• At der i forvaltningsplanen fastsættes konkrete og målbare målsætninger 

for vandløb og søer med sårbare fiskebestande. 

• At der i endnu højere grad arbejdes med at implementere nye måder at 

forvalte skarverne. 

 

DSF er i den forbindelse gået sammen med DN om et fælles indspil. 

Samarbejdet med DN på dette område giver håb om, at der fremover vil være 

en fælles forståelse på tværs af de grønne organisationer om, at skarven udgør 

en alvorlig trussel for vores fiskebestande i en række ferskvandsområder – og 

at det er nødvendigt at tage hånd om dette med en mere målrettet forvaltning.  

En anden dygtig fisker har også indfundet sig i stort antal i de danske farvande 

– og ovenikøbet i flere åer. Det drejer sig om spættet sæl. I nogle vandløb har 

sælerne på grund af deres antal og det faktum, at de har opholdt sig i åerne 

store dele af året, været en udfordring for både fiskebestandene og fiskeriet.  

Muligheden for at gøre noget ved den udfordring var reelt ikke eksisterende, 

da lovgivningen ikke havde taget højde for situationen. Det blev ændret fra den 

1. juli 2018, hvor den nye vildtskadebekendtgørelse trådte i kraft. Fra da af blev 

det muligt at søge om tilladelse til at regulere sæl i perioden 1. august - 31. maj 

i vandløb for ”at beskytte pressede fiskebestande og for at undgå skader på 

fiskeri”. 

Den nye mulighed for regulering er et resultat af et godt samarbejde mellem 

lokalforeningerne, DSF samt andre fiskeri-interessenter og myndigheder. Der 

skal lyde en stor ros til de foreninger, der har samarbejdet med forbundet 

omkring sælproblematikken, og med deres dokumentation af problemerne har 

gjort det muligt at ændre på lovgivningen. 

Vi har i øvrigt i foråret afgivet høringssvar til den kommende forvaltningsplan 

for sæler og håber, at der kommer bedre muligheder for foreningerne til at 

håndtere udfordringerne. 
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Tun 

Det kan næppe have gået nogens næse forbi, at en af fisk af Hemmingwayske 

proportioner over de seneste år er vendt tilbage til de danske farvande. Det 

drejer sig om den blåfinnede tun. Foreløbigt er det forbudt at fiske efter disse 

hurtigsvømmere i vore farvande, men håbet er, at Danmark kan få en kvote til 

lystfiskere. 

Forbundet står i spidsen Tungruppen, hvor vi har et tæt samarbejde med de 

danske småbådsklubber og Scandinavian Tuna Club. Sammen med Tungruppen 

har vi henvendt os til fiskeriministeriet med ønsket om, at de går aktivt ind i 

arbejdet for at skaffe en kvote til lystfiskerne i Danmark.  

Vi støtter samtidig DTU Aquas arbejde med at indsamle data, der kan give mere 

viden tunene i vores farvande. Derudover er vi i dialog med vores europæiske 

paraplyorganisation EAA – for sammen med dem står vi stærkere i arbejdet for 

en kvote. Realistisk set er der nok relativt lange udsigter til en tunkvote, men vi 

fortsætter ufortrødent videre sammen med de andre interessenter. 

 

Miljøtilstanden i havet 

Hvor tunens tilbagevenden må siges at være lidt af et eventyr, så er 

fortællingen om vores lokale bestande af torsk, ising og rødspætter en helt 

anden. I mange af vores indre farvande er disse bundlevende fisk mere eller 

mindre forsvundet.  

Der er i dag indført en daglig fangstbegrænsning for torsk i den vestlige del af 

Østersøen. Og i den østlige del – øst for Bornholm – er fiskeri efter torsk 

forbudt for alle former for fiskeri. Ved Lillebælt kæmper lokale småbådsklubber 

samtidig en indædt kamp for at få sat fokus på den dårlige miljøtilstand og det 

svigtende fiskeri der. 

Et folkeligt fiskeri er simpelthen under pres, og turbådene, der for mange 

danskere er den eneste mulighed for at komme på havet, må én efter én dreje 

nøglen om. 

Forbundet har derfor engageret sig kraftigt i debatten om vores havmiljø de 

seneste år. Vi har blandt andet deltaget i den landsdækkende kampagne 
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RedHavet i 2019 sammen med Verdensnaturfonden, DN og Levende Hav. 

Kampagnen kørte i en række landsdækkende medier – både på TV og i 

dagblade – og på de sociale medier.  

Kampagnen satte fokus på iltsvind, bundtrawl og forurening. Der blev i alt 

indsamlet 25.000 underskrifter for at redde havet, som blev overleveret til 

miljøminister Lea Wermelin på trappen foran Christiansborg i sensommeren 

2019. 

Det gode samarbejde med vores grønne søster-organisationer er helt centralt i 

kampen for vores havmiljø. Danmark får snart en ny havstrategi, og her er vi 

også gået sammen med flere grønne organisationer om et fælles indspil. 

Forslaget kalder vi 100/30/10-modellen.  

– 100 procent af havarealet skal forvaltes bæredygtigt og økosystem-baseret.  

– Mindst 30 procent af havarealet skal bestå af effektivt beskyttede og 

forvaltede områder. Det vil sige områder, hvor havets biodiversitet har første 

prioritet.  

– Og 10 procent skal være helt urørt, hvor naturen er beskyttet mod 

enhver form for direkte udnyttelse. 

Samtidig presser vi på for, at man lokalt og regionalt gør en aktiv indsats for at 

få genskabt en god økologisk balance i havmiljøet. Et eksempel på det er som 

nævnt ved Lillebælt. Her har vi sammen med tre lokale småbådsklubber 

arbejdet for, at de ti Lillebælt-kommuner igangsætter et tværkommunalt 

samarbejde om at få Lillebælt på ret køl.  

Det kulminerede med en konference i februar i år, hvor miljøministeren og 

kommunerne lovede at komme i arbejdstøjet og se på initiativer til gavn for 

biodiversiteten og fiskeriet i bæltet. Udplantning af ålegræs, udlægning af 

stenrev og begrænsning i udledningen af næringsstoffer blev fremhævet af 

kommunerne og ministeren som centrale redskaber. Vi ser frem til at følge 

processen og komme med faglige inputs til arbejdet. 
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Fiskeplejen 

Selv med de politiske medvinde på natur- og miljøområdet er der fortsat behov 

for en stor indsats fra os lystfiskere, når det kommer til at styrke de vilde 

fiskebestande. I der er samlet her i dag – og jeres foreninger – udfører allerede 

et kæmpemæssigt arbejde.  

Ud fra en rundspørge, som vi foretog sidste år, kunne vi konkludere, at 

foreningerne under DSF årligt lægger over 60.000 frivillige timer i 

naturgenopretning og fiskepleje. Det svarer til godt og vel 30 fuldtidsstillinger. 

Det kan I være utrolig stolte af!  

Derudover lægger vi lystfiskere årligt 30 millioner kroner i Fiskeplejen gennem 

det statslige fisketegn. Et klart signal om vores vilje til at bidrage positivt til 

ophjælpning af de vilde fiskebestande.  

Kombinationen af den store frivillige indsats og det økonomiske tilskud til 

Fiskeplejen har gjort det muligt at stille større krav til politikerne i kommuner 

og i Folketinget om at bakke yderligere op om fiske- og vandplejearbejdet.  

Men det stærke økonomiske fundament under den statslige fiskepleje har set 

ud til at slå revner. I 2008 indløste cirka 160.000 personer årstegn, i 2018 var 

tallet faldet til cirka 135.000 personer. Blandt andet af demografiske årsager. 

Det er naturligvis en ærgerlig udvikling.  

Men med Corona-epidemien har vi oplevet et helt ekstremt boom i interessen 

for lystfiskeri, og i perioden marts til juli i år er der solgt 23 % flere årstegn 

sammenlignet med samme periode sidste år. I år er der dermed allerede solgt 

121.000 årstegn cirka halvvejs gennem året. Nu skal vi sammen arbejde 

målrettet for at fastholde de mange nye lystfiskere – til gavn for foreningerne 

og til gavn for fiskeplejen.  

Det gode lystfiskeri er nemlig fortsat afhængigt af Fiskeplejen. Det obligatoriske 

fisketegn koster i dag 185 kr. årligt, og prisen er ikke blevet reguleret siden 

2012. I DSF mener vi, at det er nødvendigt med en prisstigning på fisketegnet, 

så Fiskeplejen ikke udhules, men i stedet bliver styrket – til gavn for alle 

lystfiskere.  
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Det kunne samtidig være rimeligt at fjerne den undtagelse, der er for 

folkepensionister, som med de nuværende regler ikke skal indløse fisketegn, så 

lystfiskeriet bliver ligestillet med fritidsfiskerne, hvor der ikke er undtagelse for 

pensionister. Dermed kan vi fremtidssikre den nationale fiskepleje-ordning. 

 

Den nationale lystfiskerstrategi 

Et helt andet tiltag, der skal fremtidssikre vores hobby, er den nationale 

strategi for lystfiskeri. Strategien blev præsenteret i efteråret 2018, og arbejdet 

med at føre strategien ud i livet er efterhånden kommet godt i gang.  

Selvom vi i DSF gerne havde set, at der var et større fokus på at forbedre 

naturgrundlaget, må strategien siges at være et vigtigt løft for dansk lystfiskeri. 

Vi ser derfor med spænding på de tiltag, der er på vej. 

Et af dem er en ny national platform, der skal gøre det lettere at komme i gang 

med fiskeriet. Og de projektansvarlige for platformen har allerede været i 

dialog med Forbundet om, hvordan platformen kan være med til at brande 

foreningerne og vise nye lystfiskere i jeres retning. 

Derudover indebærer strategien to store landsdækkende kampagner, der skal 

være med til at markedsføre lystfiskeri overfor danskerne – herunder særligt 

børn, unge og kvinder.  

I DSF tror vi på, at platformen og kampagnerne kan have en positiv indflydelse 

på rekruttering af nye lystfiskere, og timingen kunne ikke have været meget 

bedre set i lyset af Corona-pandemien. Vi havde dog gerne set, at portalen 

kunne håndtere salg af fiskekort og fisketegn, men det er ikke lykkedes. 

Samtidig har vi en vis bekymring for levetiden af projektet, og det er afgørende, 

at der bliver fundet yderligere finansiering til at drive projektet videre efter 

2021. 

 

Kommunikation og kampagner 

Retter vi blikket mod vores egne kampagner og kommunikation, er der sket 

meget over de seneste år. Forbundet er først og fremmest blevet tydeligere i 

mediebilledet og har formået at markere sig i både landsdækkende og 
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regionale medier på vores kernesager. Havbrugssagen er det bedste eksempel, 

men listen af andre vigtige sager, der har fået opmærksomhed i pressen, er 

lang: 

- Spærringer 

- De små vandløb 

- Skarv 

- Bundtrawl og råstofindvinding 

- Vandområdeplaner  

- Jordfordeling og ådale 

- Iltsvind 

- Osv. 

 

Det kan vi være yderst tilfredse med, men vi kan stadig blive endnu bedre til at 

markere os på vores mærkesager, og det skal vi have yderligere fokus på i den 

kommende kongresperiode. 

Forbundets medlemsmagasin Sportsfiskeren er gået fra 7 til 4 udgaver årligt, 

men har samtidig fået et markant ansigtsløft. Det har afspejlet sig i løssalget, 

som er steget ganske pænt per udgivelse – og samtidig har tilbagemeldingerne 

fra læserne været positive til trods for, at frekvensen af udgivelser er faldet.  

Kort før den seneste kongres i 2018 fik Forbundet som bekendt også  

• ny hjemmeside,  

• et nyt Fiskekort.dk  

• og et nyt medlemsadministrations-system.  

 

Det var tiltrængt. Den nye hjemmeside har givet Forbundet et moderne og 

tidssvarende udtryk, og siden lanceringen af hjemmesiden er antallet af 

sidevisninger steget fra ca. 2,2 millioner årligt til ca. 2,6 millioner. 

Strategien for indholdet på Sportsfiskeren.dk er også blevet ændret. I næsten 

20 år har ni lokalredaktører leveret lokalnyheder fra hele landet om alt fra 

fangster til fisketips og nyt fra foreningerne. Nu er lokalstoffet samlet hos én 

webredaktør, og fokus ligger på at formidle historier fra jer 
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medlemsforeninger, herunder tips til jeres fiskevande, omtale af 

arrangementer og aktiviteter, samt miljø- og fiskeripolitiske sager.  

Vi har altså sagt farvel til ni lokalredaktører, hvoraf mange helt siden 1999 

havde leveret en stor indsats med at formidle historier fra hele landet. En stor 

ros og tak skal lyde for det. (pause) 

På de sociale medier er vi til stede på de mest populære kanaler: Facebook, 

Instagram, Twitter og YouTube. Og også her har vi vokseværk. Det samme 

gælder for vores nyhedsbrev SportsfiskerenNyt, som udkommer hver 14. dag 

og i dag har 16.000 abonnenter. Konkurrencen om opmærksomheden på 

nettet er hård, og det er derfor vigtigt, at vi hele tiden udvikler os her og 

tilbyder interessant indhold, der kan øge opmærksomheden om foreningerne 

og Forbundet. 

Over de seneste to år har kommunikationsteamet arbejdet mere målrettet 

med kampagnearbejde – både i form af egenproducerede kampagner og 

samarbejder med andre organisationer og aktører. 

”Havbrug – nej tak”-kampagnen blev en stor succes, der skabte fokus om en af 

vores absolutte kernesager og gav flere nye medlemmer. Der er nu solgt 400 T-

shirts med budskabet, og der hersker ikke længere tvivl om, at Forbundet er en 

central spiller i kampen mod de storforurenende havbrug.  

Derudover har vi som nævnt tidligere deltaget i kampagnen ”RedHavet”, og vi 

har også samarbejdet med Miljøstyrelsen om en kampagne, der satte fokus på 

affaldsproblemerne langs vores kyster. 

I maj og juni kunne Forbundet desuden præsentere fire YouTube-

liveudsendelser med YouTuberen Rasmus Brohave. Afsnittene fik over 100.000 

visninger og eksponerede DSF og jer foreninger over for en ny, ung målgruppe. 

Med til afsnittene hørte fire velkomsttilbud. Kampagnen gav 100 nye 

medlemmer til foreninger og forbund.  

Vi ser nu nærmere på, hvordan vi kan forenkle arbejdet med velkomstgaver, så 

vi fremover kan tilbyde velkomstgaver som tilvalg til et medlemskab – også hos 

jer foreninger. 
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Som I kan høre, er en hel del ressourcer flyttet fra produktion af Sportsfiskeren 

til øvrige kommunikations- og markedsføringsopgaver. Det er helt i tråd med 

den nye kommunikationsstrategi fra 2019. Sportsfiskeren har været og er 

stadig et stort aktiv, men med den nye kommunikationsstrategi er der sat klare 

mål for, at vi skal bruge flere kræfter på at kommunikere til en målgruppe 

udenfor Forbundet – blandt andet potentielle nye medlemmer. Det er jeg glad 

for at se allerede er godt i gang. 

 

Medlemshvervning 

Det næste store skridt, vi skal tage, er nemlig at hjælpe jer foreninger 

yderligere med at få flere medlemmer. En rig natur med store, vilde 

fiskebestande er grundlaget for et godt lystfiskeri i Danmark. Men derudover er 

det helt centralt for Forbundet, at der også fremover er sunde, velfungerende 

lystfiskerforeninger over hele Danmark, der kan skabe optimale rammer for at 

dyrke lystfiskeri.  

Som tidligere nævnt står vi på tærsklen til et lystfiskerboom. Aldrig før har vi 

oplevet en så markant stigning i interessen for at fiske – og det skal vi udnytte. 

Forbundet har allerede igangsat flere initiativer, der skal få flere ud med 

fiskestangen. Bliv NaturligVis og Fiskeskoler For Flygtninge er nogle af dem, 

men der skal sættes turbo på det arbejde i de kommende år.  

Senest har vi, med støtte fra Regeringen, rullet ti grejtrailere med fiskegrej ud 

over hele landet. Projektet hedder ”Fiskeekspressen – lystfiskeri for alle”. 

Formålet er at motivere til lystfiskeri ved at imødegå forhindringen ” jeg har 

intet fiskegrej”. Trailerne er placeret rundt om i landet og kan lånes gratis af 

foreninger, institutioner, skoler, firmaer og andre, der vil lave et 

fiskearrangement. DSF og de frivillige foreninger og sammenslutninger har haft 

ansvar for alle de praktiske elementer i dette projekt, der vil løbe de næste tre 

år.  

Flere foreninger kæmper med vigende medlemstal, og konkurrencen om 

blandt andet de unges opmærksomhed er hård. Det bliver derfor også en vigtig 

opgave at se på, hvordan vi kan gøre lystfiskeriet og jer foreninger mere 
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attraktive, og hvordan sekretariatet kan bistå med at markedsføre og brande 

de mange spændende tilbud, der netop er ude hos foreningerne. 

Kommunikationsteamet arbejder netop nu på at udvikle en kampagne under 

titlen ”NyFisker”, der skal inspirere flere til at gribe stangen. Kampagnen skal 

både bygge på aktiviteter og på nye markedsføringsmetoder – og vil også spille 

sammen med de kampagner, der er på vej i regi af den nationale 

lystfiskerstrategi.  

Vi ønsker med kampagnen at bistå jer foreninger med udvikling af 

arrangementer og aktiviteter, der kan tiltrække nye lystfiskere, og samtidig 

markedsføre jer foreninger for denne målgruppe. Og I vil naturligvis blive 

inddraget i processen, så I også kan se jer selv i kampagnen.  

Udover denne kampagne arbejder vi videre med en række andre tiltag. Vores 

instruktører tilbyder gratis foredrag til åbne foreningsarrangementer – og det 

har vist sig at være en stor succes, og vi har derfor netop åbnet op for bookning 

af 30 nye foredrag. Det skal fremover også være muligt at booke instruktører i 

andre sammenhænge, f.eks. til større foreningsarrangementer og events. Og i 

begyndelsen af denne måned afholdt vi den første juniorleder-konference, der 

skal give endnu et rygstød til juniorarbejdet rundt om i foreningerne. 

Vi står med en gylden mulighed netop nu. Medlemsudviklingen i Forbundet er 

allerede vendt. Vi er samlet steget med 800 medlemmer de sidste 2 år, så 

forudsætningerne for yderligere vækst er gode. 

 

Nye foreninger under Forbundet 

Men skal vi for alvor vende medlemsudviklingen i Forbundet, har vi også brug 

for flere nye foreninger, der melder sig ind. Derfor arbejder både bestyrelsen 

og sekretariatet på at få skabt dialog med ikke-medlemsforeninger. Det er 

nødvendigt med nye bekendtskaber – og det har vi blandt andet fået i 

forbindelse med arbejdet med Sjællandsbekendtgørelsen og Hjælp Lillebælt. 

Men også gennem besøg hos flere foreninger og sammenslutninger, der står 

udenfor Forbundet, hvor vi har præsenteret vores arbejde. 
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Det er på mange måder et langt sejt træk, men vi tror på, at åbenhed og 

samarbejde kan være med til at vise, at Forbundet er en troværdig og stærk 

samarbejdspartner, som det er værd at støtte op om. 

 

Økonomi 

Det vigende medlemstal har over en årrække desværre haft økonomiske 

konsekvenser. Samtidig har påkrævede investeringer i nye, digitale værktøjer 

også lagt pres på økonomien. Det har fyldt meget i bestyrelsens arbejde, og vi 

har derfor taget nogle helt nødvendige beslutninger, så vores aktivitetsniveau 

matcher vores indtægtsgrundlag. 

Sportsfiskeren er gået fra 7 til 4 udgivelser, hvilket som nævnt har frigivet 

ressourcer og tid til andre kommunikationsindsatser. Samtidig med, at det er 

lykkedes at revitalisere magasinet, så det fremstår stærkere end nogensinde. 

I foråret 2018 blev stillingen som udviklingskonsulent nedlagt, og dele af de 

opgaver, der lå her, blev flyttet over i kommunikationsteamet. Blandt andet 

arbejdet med kurser og arrangementer, herunder Lystfiskeriets Dag. 

Det betyder, at vi i 2019 kunne gå ud med et regnskab, der udviser et overskud 

på kr. 132.000, og vi forventer også, at vi i 2020 vil gå ud i balance. 

I den kommende kongresperiode vil bestyrelsen og ledelsen desuden arbejde 

mere målrettet med at finde andre indtægtsformer, der kan supplere 

Forbundets økonomi. Vi har allerede taget hul på arbejdet med fundraising og 

fondsarbejde og ser gode muligheder for i fremtiden at få finansieret projekter 

og kampagner, der kan være til gavn for både Forbundet og foreningerne. 

Corona-epidemien kom også til at spille ind på både vores og flere foreningers 

økonomi i 2020. Derfor gik vi sammen med en række grønne organisationer og 

Friluftsrådet om at få etableret en hjælpepakke til de foreninger, der var 

økonomisk ramt af krisen. Regeringen fandt 2,5 millioner kroner, og af dem er 

der nu uddelt 2,1 millioner – blandt andet til nogle af vores 

medlemsforeninger. Vi håber, at det har været med til at sikre, at alle 

medlemsforeninger økonomisk er kommet helskindet ud på den anden side af 

krisen. 
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Et stærkt sekretariat og dygtige frivillige 

Som afslutning på beretningen vil jeg gerne rette en tak til vores engagerede og 

dygtige medarbejdere i sekretariatet, som sammen med jer foreninger har 

håndteret en udfordrende Corona-krise på meget professionel vis. 

Der skal også rettes en stor tak til de mange politikere, myndigheder og 

organisationer, som vi løbende er i kontakt med. Og en særlig tak skal lyde til 

Miljø- og Fødevareministeriet, samt Fiskeristyrelsen og Miljøstyrelsen under 

ministeriet, for et godt og konstruktivt samarbejde, og til DTU Aqua, både i 

forhold til Fiskeplejen og til den faglige rådgivning, som er essentiel for både 

Forbundets og foreningernes arbejde.  

En særlig tak for et tæt og godt samarbejde skal også lyde til Friluftsrådet, 

Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Jægerforbundet, 

Dansk Laksefond, Verdensnaturfonden og Levende Hav og en række lokale, 

grønne aktionsgrupper. 

Sidst men ikke mindst vil jeg naturligvis gerne sende en stor tak til Forbundets 

foreninger samt til de mange medlemmer, der udfører et kæmpemæssigt 

frivilligt arbejde. Tak til de mange frivillige ved vandløb, i grusbander, i grønne 

råd og vandråd, i vores miljøteams og i Instruktørsammenslutningen – og en 

lang, lang række andre steder. 

Dagens kongres er på mange måder anderledes, særligt på grund af Corona. 

Jeg vil opfordre til, at vi alle er særligt opmærksomme på at holde afstand og 

spritte hænder. Desuden har vi et meget tæt program og mindre tid end 

normalt. Vi har et yderst vigtigt formandsvalg på programmet samt vigtige 

beslutningsforslag. Derfor vil jeg også opfordre til, at man så vidt muligt fatter 

sig klart og kortfattet – selvom der naturligvis skal være plads til en åben og 

konstruktiv debat.  

Med det sagt, ønsker jeg alle en god kongres. 
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