
 

Referat fra FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund 

Mødetid: lørdag den 17. april 2021 kl. 09.00 – 13.00 

Mødested: via Teams  via dette link: Klik her for at deltage i mødet 

Deltagere: Torben Kaas, Hans E. Nielsen, Linda Bollerup, Jan Karnøe, Morten Jacobsen, 

Steen Lindkvist Nielsen, Søren Pedersen, Simon Rømer og Lars Rasmussen. 

Afbud: Arne Lauritzen. 

Agenda 

1. Godkendelse af dagsorden. (kl. 09.00 – 09.05) 

 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 10. marts 2021 (kl. 09.05 – 

09.10) 

 

Referatet er udsendt med forbundsnyt den 19. marts 2021.  

 

3. Opfølgning på sidste møde (Kl. 09.10 – 09.20) 

 

Ifølge genåbningsplanen efter Covid-19 er det først muligt at samle mere end 

25 deltagere til indendørs arrangementer efter den 21. maj 2021. Derfor be-

sluttede FB at flytte Landsdelsmødet i Vingsted fra den 17. maj 2021 til den 8. 

juni 2021 og Landsdelsmødet i Aalborg fra den 18. maj den 7. juni 2021. 

  

Følgende foreninger har sagt ja til at give oplæg til Landsdelsmøderne: 

 

I Odense (den 1. juni 2021) holder en repræsentant fra Odense Sportsfisker 

Klub oplæg. 

 

I Roskilde (den 2. juni 2021) holder Torben Pedersen, formand for Odsherreds 

Sportsfiskerforening, oplæg. 

 

I Aalborg (den 7. juni 2021) holder Rene Hylager Carlsen, formand for Lystfi-

skerforeningen for Frederikshavn og Omegn, oplæg. 

 

I Vingsted (den 8. juni 2021) holder Troels Holstein Kaa, formand for Lyst-    

fiskerforeningen AROS, oplæg. 

 

(invitationer er udsendt den 27. april 2021) 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzcyYjI0OTgtN2QxMi00OGYwLTlhOGMtOTk5OTU2N2ExNzc3%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


             

 

     

 

4. Drøftelse af, hvordan DSF ønsker at arbejde sammen med lokalforan-

krede initiativer som Havørred Limfjorden, Fishing Zealand m.fl. (Kl. 

09.20 – 10.20) 

 

Baggrund: 

 

Under FB-behandling af driftsbudgettet for 2021 blev det besluttet, at FB skulle 

have en drøftelse af, hvordan og på hvilke præmisser DSF arbejder sammen med 

lokalforankrede initiativer som Havørred Limfjorden, Fishing Zealand m.fl. 

 

Vi har kendskab til følgende organisationer: 

 

Havørred Fyn 

Fishing Zealand 

Havørred Limfjorden 

River Fishing 

Lystfiskeri i Mariager Fjord - Seatrout Mariagerfjord 

 

 

Disse initiativer har vi samarbejdet med på et eller andet niveau.  

 

Beslutningstema: 

 

Lars Rasmussen vi give en intro til ovennævnte organisationer og orientere om, 

hvordan vi arbejder sammen med dem. 

 

FB skal drøfte og beslutte, hvordan samarbejdet med disse initiativer skal være 

fremover. 

 

Beslutning: 

 

Organisationerne er kendetegnet ved, at der er kommuner og andre interessenter 

involveret. 

 

FB tilkendegav, at det er gode og vigtige initiativer som DSF skal samarbejde 

med. Formålet med samarbejdet er bl.a. at sætte fokus på inddragelsen af de    

lokale lystfiskerforeningers arbejde.  

 

Det er ikke muligt for DSF at give støtte til driften af organisationerne. 

 

Organisationerne kan bidrage til, at borgene får interesse for lystfiskeriet, bliver 

opmærksomme på den lokale natur og dermed involvere sig i det frivillige ar-

bejde. 

 

Flere af organisationerne er involveret i udsætningsarbejdet. FB konstaterede, at 

der er mange meninger om udsætninger og besluttede, at FB ved en senere lejlig-

hed skal forholde sig til dette emne.  



             

 

     

 

FB besluttede at afsøge mulighederne for at etablere et netværk, som DSF ville 

facilitere. Netværket er for initiativernes faglige medarbejdere. 

 

5. Godkendelse af kommissorium for ad-hoc arbejdsgruppe, som skal ud-

vikle DSF's politik på vandmiljøområdet (Kl.10.30 – 10.45) 

 

Baggrund: 

 

På mødet den 10. marts 2021 nedsatte FB en ad-hoc arbejdsgruppe, som skal ud-

arbejde DSF-positionspapir inden for vandmiljøområdet. 

Arbejdsgruppen består af følgende: 

 

Fra Forbundsbestyrelsen 

Næstformand  Hans E. Nielsen (Formand) 

Bestyrelsesmedlem Jan Karnøe 

Bestyrelsesmedlem Morten Jacobsen 

Bestyrelsesmedlem Simon Rømer 

 

Følgende medarbejdere på sekretariatet understøtter arbejdsgruppen. 

Miljøkonsulent  Lars Brinch Thygesen  

Biolog   Kaare Manniche Ebert. 

 

Kommunikationsmedarbejder Andreas Findling-Rottem (Udarbejdelse af Skabe-

lon til Positionspapir)  

 

Direktør   Lars Rasmussen sekretær for udvalget 

 

Det blev endvidere besluttet, at gruppen skulle indlede sit arbejde med at udar-

bejde et forslag til kommissorie for gruppens arbejde. 

 

Gruppens forslag til kommissorie ligger i mappen. 

 

Beslutningstema: 

 

FB skal godkende kommissoriet. 

 

Beslutning: 

 

Kommissoriet blev godkendt og kan læses her. 

På FB-mødet den 5. maj 2021 skal der fremlægges et udkast til en skabelon, som 

vi kan bygge vore positionspapirer op omkring. 

 

 

6. Rapportering fra arbejdsgruppen, der har ringet til et udsnit af vores 

medlemsforeninger. (kl.10.45 – 11.15) 

 

 

 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:w:/s/Delingsdrev-ekstern/EfcXh_zYXkVEu9M47JDyTssBxKwigwNxRpfcWZnEWHUp9g?e=VmcOKA


             

 

     

 

Baggrund: 

 

På FB-mødet den 10. marts 2021 besluttede FB at igangsætte et pilotprojekt, 

hvor ca. 50 foreninger kontaktes telefonisk. 

 

Formålet med at kontakte medlemsforeningerne er at få en fornemmelse af     

foreningernes dagligdag. 

 

Følgende FB-medlemmer tilkendegav, at de vil ringe rundt til foreningerne: Linda 

Bollerup, Simon Rømer, Jan Karnøe og Arne Lauritzen, der også er formand for 

arbejdsgruppen. 

 

Beslutningstema: 

 

Arbejdsgruppen vil orientere om resultatet af samtalerne med foreningerne. FB 

skal beslutte, hvordan vi skal følge op på resultatet. 

 

Beslutning: 

 

Linda Bollerup, Simon Rømer og Jan Karnøe orienterede om, hvordan de havde 

oplevet de samtaler, som de havde gennemført. Sammenfattende kan det konklu-

deres: 

 

- Det har være en positiv oplevelse at tale med formændene, og det er en 

god ide at tage kontakt til medlemsforeningerne med jævne mellemrum 

- Vores medlemsforeninger er meget forskellige 

- Foreninger udtrykte stor tilfredshed over deres samarbejde med sekreta-

riatet 

- Få foreninger havde ikke kendskab til vores Natur- og miljøteams 

 

FB drøftede tilbagemeldingen og noterede sig med tilfredshed, at initiativet var 

blevet modtaget positivt. Der er enighed om, at det vigtigt at have fokus på med-

lemsforeninger og løbende orientere dem om, hvordan sekretariatet kan under-

støtte deres arbejde eksempelvis med oplæg til klubaftener, inspiration til forenin-

gernes kommunikation samt medlemsservice m.m. 

 

FB besluttede, at gruppen skal fortsætte arbejdet og kontakte de resterende for-

eninger. Arne sætter dette arbejde i gang. Søren Pedersen vil gerne hjælpe med 

at gennemføre de sidste samtaler. 

7. Status på kampagne garn-fri-søer (Kl. 11.15 – 11.30) 

 

Baggrund: 

 

Vore kommunikationskampagne garn-fri-søer har nu kørt i en måneds tid. 

 

Beslutningstema: 

 



             

 

     

 

Der vil blive givet en kort status på forløbet og orientering om, hvilke initiativer 

der vil køre i den kommende tid. 

 

Beslutning: 

 

Kampagnen har givet god opmærksomhed. Videoerne er samlet blevet vist 

60.915 gange og set af 21.685 forskellige personer. 

 

Der er 2.403 personer, som har været inde på siden: ”garn-fri-søer”.  

 

De personer har vi nu en ”krog i” og kan begynde at kommunikere med og forhå-

bentlig gøre til medlemmer. 

 

Kampagnen vil fortsætte med: 

 

- Markedsføre nyhedsbrev til det nye publikum (on-boarding flow → med-

lemskab) 

- Vores holdning til bekendtgørelse for fiskeri i saltvand og ferskvand – 

regler for rekreativt og erhvervsfiskeri i søerne og ferskvand publicerer 

vi i løbet af kort tid 

- Torbens fremtidige møder med lokalforeninger (hvis disse afføder nyhe-

der eller problematikker, kan vi kommunikere eller hjælpe med at bringe 

budskaber) 

- Gentagelser af videoerne 

 

FB udtrykte anerkendelse til kommunikationsteamets arbejde med kampagnen. 

 

8. Oplæg om oprettelse af et digitalt foreningsforum (Kl.11.45 – 12.00) 

  

Baggrund: 

 

FB drøftede på mødet i december 2020, om der skal etableres et digitalt for-

eningsforum. Det blev besluttet at fremlægge ideen på landsdelsmøderne. 

 

Beslutningstema: 

 

Morten Jacobsen vil præsentere sit oplæg for FB med henblik på at få kommenta-

rer til oplægget. 

 

Beslutning: 

 

Morten Jacobsen gennemgik det oplæg, som han vil præsentere på Landsdels- 

møderne. FB bakkede op om oplægget og glæder sig til at høre, hvordan med-

lemsforeningerne modtager ideen. 

 

9. Bestyrelsesseminar den 18. – 19. juni 2021 (kl. 12.00 – 12.15) 

 

 



             

 

     

 

Baggrund: 

 

Grundet den langsomme genåbning af Danmark efter Covid-19 blev bestyrelses-

seminariet den 16. – 17. april aflyst. 

 

Sekretariatet har foreslået, at seminariet afholdes den 18. – 19. juni 2021. 

 

Beslutningstema: 

 

Kan alle deltage i seminariet? 

 

Ifølge bestyrelsens årshjul er følgende emner på programmet: 

• Evaluering af bestyrelsesarbejdet og direktør 

• Det kommende års udfordringer 

• Opfølgning på de strategiske pejlemærker 

• Drøftelse af valg til Forbundsbestyrelsen 

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

• Møde med Torben Meldgaard fra Friluftsrådets bestyrelse 

• Møde med repræsentant i Nationalpark Vadehavet Simon Simonsen 

Møde med Leder af instruktørerne Peter Stoltze 

 

Forslag til program kan I se her. 

 

Beslutning: 

 

Grundet eksamen har Linda Bollerup kun mulighed for at deltage i begrænset om-

fang i seminariet. 

 

FB godkendte programmet. 

 

10. Næste FB-møde den 27. maj kl. 19.00 – 21.30 (Kl. 12.15 – 12.20) 

 

På dette møde skal FB:  

- Orientering om medlemstal og deraf følgende økonomisk status 

- Drøfte positionspapiret for vandløb og Ådale 

- Have en introduktion og en drøftelse af Danmarks kommende havplan 

- Aftale hvordan man vil evaluere bestyrelsens og direktørens arbejde på 

mødet den 19. juni. 

 
11. Gensidig orientering (12.20– 13.00) 

 

• Brahetrolleborg Game Fair den 6. - 8. august 2021. Vi har lavet en partner-

skabsaftale, som giver os mulighed for at promovere os på festivalen, hvilket 

vi fysisk gør gennem medlemmer fra Odense Sportsfiskerklub. Vi omtaler      

festivalen på vores medier. Endvidere har vi sagt ja til at deltage i to debatter. 

(Det kan være FB-medlemmer eller medarbejdere fra sekretariatet). Forslag til 

emner (Sekretariatet kvalificerer emnerne) 

• Erhvervsfiskeri i danske søer 

https://danmarkssportsfisk.sharepoint.com/:w:/s/Delingsdrev-ekstern/EcpNsGv_Ea9Aq4oHHGsr8m4BoW_hen3p17d6LQkbgxkXRg?e=5XJ6dR


             

 

     

 

• EU-forbud på vej, herunder Natura 2000 områder – En dialog mellem 

Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen og Torben 

Kaas) 

 

Personer fra DSF-ledelse, bestyrelse eller andre inviteres til at deltage i Fiske-   

agility. Hver deltager tildeles 2 fribilletter til messen, og derudover får LR/DSF 

4 fribilletter. 

 

• Danmarks Havplan blev sat i høring den 31. marts 2021. Der afholdes et virtu-

elt orienteringsmøde den 29. april 2021 og høringsfrist er den 28. september 

2021.  

Vi har fælles berøringsflader i planen med flere organisationer bl.a. Danmarks 

Jægerforbund. Efter orienteringsmødet beslutter vi, hvordan vi kan, og om vi 

skal samarbejde med andre organisationer om høringssvar. 

 

• Lynetteholmen. Et kæmpemæssigt anlægsprojekt, som både skal sikre Køben-

havn mod fremtidens stigende vandstande og samtidig gøre plads til en helt 

ny bydel med plads til 35.000 københavnere plus en metro og en ringvej. 

 

Der var frist for høring den 25. januar 2021. Vi valgte ikke at give høringssvar. 

Der er kommet nyt materiale fra Trafikstyrelsen: Tillæg til miljøkonsekvens-

rapport vedr. vandplaner, Danmarks Havstrategi og uddybning af sejlrender. 

 

Med høringsfrist den 2. maj 2021 – Sekretariatet overvejer om vi giver høring 

her. 

 

• Tungruppen. Hans E. Nielsen orienterede om, at gruppen havde haft møde 

med ministeriet. På mødet kom følgende frem: 

- Ministeriet støtter mærkningen af tun i år kr. 1,5 mil. 

- Kronprinsen og Fiskeriministeren vil deltage en af dagene i forsøgsfiske-

riet 

- Der arbejdes på at få en kvote, men det har lange udsigter bl.a. grundet 

Brexit 

- Lystfisker Danmark har støttet mærkningen af Tun med kr. 50.000 

 

• Simon Rømer orienterede om, at der på Bornholm er stor opmærksomhed på 

om Trollingfiskerne overholder reglen om, at der kun må hjemtages tre fisk. 

 

12. Evt. 

 

Ingen havde noget til dette punkt. 

 

 

Lars Rasmussen, april 2021 


