Referat FB-møde i Danmarks Sportsfiskerforbund
Mødetid: torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.00 – 21.45
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,
Frederik Lorentzen, Simon Rømer, Arne Lauritzen og Lars Rasmussen.
Biolog Kaare Manniche Eber deltager i behandling af punkt 5.
Digital Marketingkonsulent Jonas Andersen deltager i punkt 10.

Afbud: Steen Lindkvist Nielsen
Agenda
1. Godkendelse af dagsorden. (kl. 19.00 – 19.05)
•
•
•

Nyt punkt 4: ”Drøftelse af forslag om at aflyse landsdelsmøderne i Aalborg
og Vingsted”
Morten Jacobsen ønskede en drøftelse af gylleforureningen i Liver Å –
Punktet placeres under gensidig orientering
Kaare Manniche Eber (KME) vil under punkt 5 orientere om følgende:
Status på IHN-smitte blandt fisk, og kort om bekendtgørelsen for det rekreative fiskeri

2. Godkendelse af referatet fra mødet den 17. april 2021 (kl. 19.05 –
19.10)
Referatet er udsendt med Forbundsnyt den 27. april 2021.
3. Opfølgning på sidste møde (Kl. 19.05 – 19.10)
•

•

Søren Pedersen har ikke har den nødvendige tid til at deltage i vores bestyrelsesarbejde på den måde, han gerne selv vil og har derfor valgt at trække sig fra
bestyrelsesarbejdet. Frederik Lorentzen er indtrådt i FB som første suppleant.
Arne og co. er i gang med at ringe rundt til de sidste foreninger. Der vil
blive givet en kort status på landsdelsmøderne.

4. Landsdelsmøderne 2021
Baggrund:
Vi har inviteret to gange til landsdelsmøderne. Tilmeldingerne ser således ud:
•
•

Landsdelsmødet i Odense den 1. juni 2021 her er der tilmeldt: 9 deltagere
fra 4 foreninger.
Landsdelsmødet i Roskilde den 2. juni 2021 her er der tilmeldt 15 deltagere fra 10 foreninger

•
•

Landsdelsmødet i Aalborg den 7. juni 2021 her er der tilmeldt 5 deltagere
fra 5 foreninger
Landsdelsmødet i Vingsted den 8. juni 2021 her er der tilmeldt 18 deltagere fra 16 foreninger

Det er noget mindre end normalt. Det er sekretariatets fornemmelse, at Covid-19,
stor aktivitet i vores foreninger samt generel tilfredshed med arbejdet i organisationen er årsagen til det mindre fremmøde.
Direktøren foreslår derfor følgende:
Landsdelsmøderne i Odense og Aalborg aflyses.
Mødet i Roskilde gennemføres som planlagt, og mødet kan følges digitalt.
Mødet i Vingsted gennemføres som planlagt med den tilføjelse, at her bliver det
også muligt at deltage digitalt.
Den ekstra facilitet i Vingsted koster kr. 7.000 ekstra. Herudover vi vil få et afbestillingsgebyr fra Aalborg og Odense. Vi forventer dog at kunne afholde landsdelsmøderne inden for det budgetterede beløb på kr. 50.000
Begge møder optages og vil senere kunne tilgås fra Sportsfikseren.dk
Der er ikke indkommet forslag til lokale emner til nogen af møderne.
Beslutning:
FB besluttede at aflyse landsdelsmøderne i Odense og Aalborg. Sekretariatet orienterer formændene om beslutningen via mail fredag den 28. maj 2021. De som
har tilmeldt sig de to landsdelsmøder bliver orienteret via telefon ligeledes fredag.
5. Danmark skal have sin første havplan (kl. 19.10 – 19.40)
Baggrund:
Danmarks første havplan er sendt i høring. Der er høringsfrist den 30. september
2021. Miljøstyrelsen har afholdt informationsmøde den 29. april 2021. Herudover
har Torben Kaas, Kaare Manniche Ebert og Lars Brinch Thygesen holdt møde med
Danmarks Jægerforbund. På dette møde identificerede man områder, hvor de to
organisationer har fælles interesse.
Kaare Manniche Ebert vil på mødet informere om indholdet i planen og orientere
om hovedbudskaberne i vores høringssvar.
Beslutningstema:

FB skal drøfte DSF holdning til den nye havplan.
Beslutning:
KME gav en grundig orientering om indholdet i den ny havplan. Havplanen er en
slags planlov for havet og den kan læses her.
Havplanen er i høring frem til den 30. september 2021.
Vi afgiver høringssvar – vi er i dialog med Jægerne, DN og andre relevante ngo’er.
Vi vil fokusere på rekreative muligheder – og herunder sikre, at udnyttelsen af de
kystnære områder bliver begrænset mest muligt.
Et element i havplanen er en havstrategi. Denne strategi skal sikre nye beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm.
Der er tale 13 nye områder, heraf 12 strengt beskyttede. Områderne varierer fra
41 til 2.400 km2. Områderne kan beskyttes på flere niveauer – det kan være habitatet, arter eller hele økosystemet.
Havstrategiområderne kan ses i havplanen.
Havstrategien er i høring frem til den 20. juni 2021.
Vi afgiver høringssvar. Hovedpunkterne i vores høringssvar er:
•

•
•

Vi bakker op om intentionerne og nødvendigheden, men påpeger af principielle grunde det urimelige i, at der er forbud mod lystfiskeri i de strengt
beskyttede områder.
Vi kan pege på, at der er behov for flere strengt beskyttede områder –
men i givet fald områder uden lystfiskerinteresser.
Vi vil sætte fokus på behovet for yderligere udpegning af beskyttede områder, hvor bundtrawl og lignende ikke skal være muligt.

KME sluttede med at give en kort status på de høringssvar, som vi har givet omkring fiskereguleringer i foråret 2021. Det drejer sig om:
•
•

Lovforslag om ændring af lov om naturbeskyttelse, lov om skove, dyrevelfærdsloven, lov om mark- og vejfred og færdselsloven
Bekendtgørelse om fredningstider og mindstemål i ferskvand

Høringssvarene kan læses her.
Efter sommerferien kommer Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand i høring. Her vil vi fokusere på:

•

•

•

•

•

At der både skal kigges på fiskeriet med garn og ruser og på muligheden
for at sælge sine fangster. Det er næppe en hemmelighed for nogen, at vi
mener, at begge dele skal stoppe.
Men der er også behov for en debat om, hvorvidt listen af arter, der i dag
har en fredningstid og et mindstemål, er dækkende. Vores bud er, at det
er den ikke.
Vi mener, at alle fiskearter i ferskvand, der indgår i en eller anden form for
fiskeri, bør have en fredningstid og et mindstemål, hvis det sidste giver
mening.
Vi ønsker også, at der indføres baglimit på relevante arter, som for eksempel gedde, aborre, sandart, ørred og ål for blot at nævne nogle. Simpelthen for at forebygge mod overfiskeri.
Med disse indledende tanker vil vi appellere til, at der indledes en proces
med fokus på forvaltningen af fiskeriet i ferskvand.

Kaares PP ligger i mappen.

6. Gennemgang af økonomisk status for perioden den 1. januar 2021 til den
30. april 2021 (Kl. 19.40 – 19.55)
Baggrund:
Pr. 30 april 2021 har vi slettet 1.012 medlemmer, som ikke har betalt deres kontingent. Nettomedlemstallet d.d. er 16.303. På samme tidspunkt sidste år var
nettomedlemstallet 15.325.
Bruttomedlemstallet d.d. er 19.126. På samme tidspunkt sidste år var det 17.904.
Medlemstallet d.d. betyder, at vores kontingentindtægt på nuværende tidspunkt
er kr. 160.000 over det, vi havde budgetteret med for hele 2021.
Sidste år var der 525 som meldte sig ind i perioden 30. april til 31. juli 2020.
”Direktørens bemærkninger til økonomisk status pr. 30. april 2021”. ligger i mappen.
Beslutningstema:
FB skal drøfte forbundets økonomiske situation med udgangspunkt i ”Direktørens
bemærkninger til økonomisk status pr. 30. april 2021”.
Beslutning:
FB havde en kort drøftelse af forbundets økonomiske situation. Det glæder FB, at
der en medlemstilvækst i vore foreninger og i Forbundet.
7. Indhold i evaluering af direktørens arbejde (kl. 20.10 – 20.20)

Baggrund:
På FB-mødet den 18. juni 2021 skal bestyrelsen evaluere direktørens arbejde. For
at sikre retning og kontinuitet i den løbende evaluering af direktørens arbejde forslår Torben Kaas, at evaluering tager udgangspunkt i følgende fire arbejdsområder:
• Hvordan oplever FB at sekretariatet fungerer?
• Bliver FB’s politiske beslutninger effektueret?
• Oplever bestyrelsen sig velinformeret om forbundets økonomiske situation?
• Hvordan repræsenterer direktøren forbundet i eksterne fora?
Beslutningstema:
FB skal aftale, hvilke områder direktørens arbejde skal evalueres på.
Beslutning:
FB er enig i de foreslåede evalueringspunkter.
8. Indhold i evaluering af FB’s arbejde (kl. 20.20 – 20.40)
Baggrund:
På FB-mødet den 18. juni 2021 skal bestyrelsen evaluere arbejdet i forbundsbestyrelsen.
For også her at sikre en retning og kontinuitet i denne evaluering skal bestyrelsen
udvælge nogle områder, som skal danne udgangspunkt for evalueringen.
Et udgangspunkt kunne være:
•
•
•
•
•
•

Er indholdet i FB-møderne relevant? Er der balance mellem orienteringsemner og debatemner (politiske emner)?
Giver indholdet i dagsordenspunkterne FB-medlemmerne mulighed for at
forberede sig ordentligt?
Afvikles møderne i en god atmosfære?
Er opfølgningen på møderne tilstrækkelig?
Hvordan opleves samarbejdet i FB?
Er arbejdsmængden som FB-medlem passende?

Beslutningstema:
FB skal beslutte, hvilke emner der skal danne udgangspunkt for bestyrelsens evaluering af FB’s arbejde.
Beslutning:
FB tilføjede et enkelt punkt:

•

Principper for hvordan bestyrelsen udtaler sig offentligt.

9. Orientering om arbejdet i arbejdsgruppen, som skal udarbejde DSF’s
politik på vandmiljøområdet (Kl. 20.45 – 21.15)
Baggrund:
Arbejdsgruppen har holdt tre møder, og næste møde er onsdag den 26. maj
2021.
Gruppen har besluttet at inddele vandmiljøområdet i følgende tre områder:
• Ådale og vandløb
• Kystvande
• Hav
Der udarbejdes et særskilt positionspapir for spildevand og udledninger.
De nævnte områder vil alle blive indledt med det samme "bagtæppe", som
beskriver:
• DSF Natursyn
• Lovgrundlaget
• Hvilke myndigheder agerer på vandmiljøområdet
• Vandets kredsløb – laves som en tegning
• Klimaforandringernes betydning for vandmiljøet
Alle vores positionspapirer samles på en landing page på sportsfiskeren.dk.
Positionspapirerne udarbejdes efter følgende skabelon:
•
•
•
•
•

Afgrænsning af området
Bagtæppe
Trusler (og muligheder)
Forslag til handlinger
Faktaboks.

Som hovedregel er udgangspunktet for vores politiske holdninger og initiativer
FISK.
Første positionspapir bliver om Ådale og vandløb. Udkastet til dette papir bliver
gennemarbejdet på mødet onsdag den 26. maj 2021.
Beslutningstema:
Oplægget vil blive gennemgået i overordnede træk til FB’s orientering.
Beslutning:
Hans E. Nielsen gennemgik arbejdsgruppens arbejde. Den videre plan er:

•
•

•
•
•

Vores positionspapir for Ådale og vandløb gennemskrives en sidste gang

Med dette papir som udgangspunkt udarbejder Kommunikationsteamet en plan for
hvordan positionspapirerne kan indarbejdes i ”Natur og fiskeripolitik” på Sportsfiskeren.dk
Arkitekturen på Sportsfiskeren.dk og indholdet i politik for Ådale og vandløb godkendes på næste arbejdsgruppemøde den 10. juni 2021 kl. 19.00
FB's endelig godkendelse foregår via mail eller et ekstraordinært teams møde. Denne
form afklarer Torben, Hans og Lars
Natur- og miljøteams orienteres på møde den 16. juni 2021. Arbejdsgruppemedlemmerne inviteres med til dette møde

10.Status på kampagnen garn-fri søer og næste kampagne. (kl. 21.15 –
21.30)
Baggrund:
Kommunikationsteamet evaluerer kampagnen garn-fri-søer onsdag den 26. maj.
Denne evaluering skal danne udgangspunkt for planlægning af vores næste kampagne, som skal tage udgangspunkt i de kommende vandplaner. Positionspapiret
om Ådale og vandløb danner grundlag for budskaberne i denne kampagne.
Der er investeret kr. 32.000 i kampagnen garn-fri-søer:
Der er solgt 34 T-shirt for kr. 7.500 og 37 kampagnemedlemskaber, hvilket har
givet en indtægt på kr. 19.795.
Beslutningstema:
Jonas Andersen vil give et resume af kommunikationsteamets evaluering. Endvidere vil Jonas orientere om, hvad evalueringen vil betyde for den kommende
kampagne om vandplanerne.
Beslutning:
Kampagnens opslag på Facebook er blevet set af 21.685 personer af disse har
2.400 været inde på Sportsfiskeren.dk/garn-fri-søer. Annonceringen på Facebook
har kostet kr. 1.360.
Derudover har kommunikationsteamet samlet en kort evaluering af kampagnen:
•

Kampagnen lykkedes i høj grad med at italesætte Danmarks Sportsfiskerforbund som en organisation, der kæmper for et bedre sø-fiskeri.

•

Kampagnen havde i høj grad karakter af en oplysningskampagne, fremfor
en medlemshvervnings-kampagne. Et bevidst valg

•

Kampagnen bestod af en fin balance af content – herunder både info-grafikker, video og artikler.

•

Kampagnen virkede til at blive ramt af lidt metaltræthed i den sidste del af
kampagneperioden. Det kan diskuteres, om der var for mange videoer og
info-grafikker. Engagementet var dalende i den sidste del af perioden –
men det var også forventet.

•

Kampagnens timing gav visse udfordringer, da de konkrete input til kommende regler for garnfiskeri i søer (Bekendtgørelsen for det rekreative fiskeri i ferskvand og saltvand) endnu ikke var i høring.

•

Kampagnen manglede et mere klart ”Call to action”, som for eksempel:
”Skriv under her”, ”Sådan gør du en forskel”, eller lignende. Det ville
styrke kampagnen at engagere målgruppen mere direkte i kampagnen.

•

Kampagnen gjorde det klart, at en eller flere målsætninger for kampagnen
er nødvendig at opstille – ligegyldigt om målet er flere medlemmer, mere
oplysning eller løsningen af et konkret problem/problemstilling. Det gør det
nemmere at holde fokus undervejs og dernæst evaluere til slut.

•

Kampagnen lever nu videre som et undersite på Sportsfiskeren.dk, og er et
godt udgangspunkt for det videre arbejde med garnfri søer og et bedre søfiskeri, som både sekretariatet og bestyrelsen fremadrettet kan henvise til i
forbindelse med kommende artikler/nyheder, møder eller andet politisk arbejde, der omhandler vores søer.

Jonas’ PP ligge i mappe.
11.Næste FB-møde den 18. – 19. juni kl. (Kl. 21.30 – 21.35)
Vi glæder os alle til at mødes fysisk.
12. Gensidig orientering (21.35– 21.45)
•

Drøftelsen af gylleforureningen i Liver Å. LR orienterede om, at der er indgået et forlig mellem ejeren af det biogasanlæg som var årsag til forureningen og Lystfiskeriforeningen for Liver Å. DSF vil fremover arbejde for at
der indføres en certificeringsordning samt kvalitetssikring for arbejdet med
biogasanlæg. Det kan overvejes at gå i dialog med Landbrug & Fødevarer
om dette.

•

Torben Kaas har holdt møde med DN (Vicepræsident Sebastian Jonshøj og
Direktør Lars Midtiby). På mødet orienterede Torben om vores forslag om
Naturnationalpark Gudernes Å samt øvrige planer om marine naturnationalparker. Jagt og fiskeri i strengt beskyttede områder blev også drøftet.
DN er mest optaget af at forbyde jagt og erhvervsfiskeri i disse områder.

•

Status på vores forslag om Naturnationalpark Gudernes Å. Forslaget er blevet modtaget godt blandt vore medlemmer. I øjeblikket afholder vi møder med forskellige interessenter.

•

Torben Kaas har holdt et godt og konstruktivt møde med naturordfører Rasmus
Nordqvist fra SF. Nationalpark Gudernes Å var et af emnerne.

•

Status på IHN- smitte blandt fisk. Vi følger udviklingen i sygdommen og
kommunikerer løbende på Sportsfiskeren.dk. Mandag den 31. maj 2021 afholdes der et møde med de berørte foreninger.

•

Hans E. Nielsen orienterede om, at han som formand for Horsens og omegns lystfiskerforening havde udfyldt et spørgeskema fra Lystfisker Danmark. Det ærgrede Hans, at undersøgelsen fokuserede meget på de udfordringer som lystfiskerforeninger har. Der er ikke mange muligheder for at
beskrive det, som går godt.
Undersøgelse er en del den nationale strategi for lystfiskeri.

13.Evt.
Ingen havde noget til dette punkt.

Lars Rasmussen, maj 2021

