Formandens side. Læs bl.a. om Tangedebatten
Så er den varmeste sommer nogensinde
ved at være ovre, der er sikkert mange der
ikke har været ude med stangen, på grund
af varmen. Der er dog fanget fisk selvom
det ikke har været i de store mængder, jeg
har selv været heldig nogle gange i Lilleåen, selv i den værste hede. Jeg håber vi
får normale temperaturer så vi får noget
godt fiskeri resten af sæsonen.
Der var sikkert nogle medlemmer der
undrede sig da sportsfiskeren dumpede ind
af postkassen i foråret, forklaringen er den
at vi er blevet tilbudt et prøvemedlemskab
af Danmarks Sportsfiskerforbund. En enig
bestyrelse har sagt ja til tilbudet, som det
første år er gratis og næste år halv pris, og
derefter fuld pris. Tæt ved halvdelen af
vores medlemmer er i forvejen direkte
medlemmer af forbundet. Der vil i den
nærmeste fremtid være flere opgaver for
foreningen, hvor det er nødvendigt at vi
får bistand af DSF konsulenter. Løjstrup
dambrug har af Århus amt fået tilladelse til
at udnytte mere af Lilleåens vand, det vil
DSF lave en indsigelse imod.
Vi er repræsenteret i den arbejdsgruppe
der arbejder med projektet Væth enge. Vi
er kommet med nogle konstruktive forslag
til at området bliver tilgængeligt for fiskeri, vi støder på noget modstand og får i den
forbindelse også brug for DSF konsulenter.
Vi har altid været medlem af ferskvandfiskeriforeningen, dette medlemskab vil vi
bibeholde, da det jo er i den forening bredejere er repræsenteret.
Der har i sommervarmen været en heftig
debat om Gudenåens fremtid. Gudenåsammenslutningens formand Max Thomsen har haft en kronik i Jyllandsposten.
Den resulterede i nogle kraftige angreb fra
Venstres miljøpolitiske ordfører Eyvind
Vesselbo. Vi blev beskyldt for at være
løgnagtige, men både Max Thomsen og
Jyllandsposten havde dokumentation for

de udtalelser han var citeret for i kronikken. Det var bla. meninger udtalt til Tange-venstremanden MF, Axel Pihl Lorentzens hjemmeside. Underligt nok er disse
nu fjernet fra hjemmesiden uden det er
lykkedes at få en forklaring på det. Vi vil
gøre vores til at debatten fortsætter seriøst.
Der er mulighed for at følge med på Gudenåsammenslutningens opdaterede hjemmeside,
http://www.vildlaks.dk/gsl/
Foreningen har klaget til naturklagenævnet
over ”Green Farm Energy’s” tilladelse til
at udvide til over det dobbelte og bruge
møllebækken til bortledning af overfladevand fra fabrikken, ingen af klagepunkterne er blevet imødekommet. Men vi vil
love at der bliver holdt øje med vandkvaliteten i bækken. Enten ved at tage prøver
eller opstilling af måleudstyr.
Vi har i bestyrelsen flere gange diskuteret
fangstregistrering (til brug i evt. forureningssager/erstatning /RED). Vi er ikke
enige men fortsætter debatten, min holdning er at det ville være rart at vide om der
bliver fanget 1000 eller 3000 havørreder i
f. eks. Lilleåen. Vi samler skælprøver ind i
Lilleåen til dansk fiskeriundersøgelse. Det
er vigtigt at der er opbakning til det og der
bliver afleveret skælprøver i de glas der er
opstillet ved åen. For få prøver kan medføre elfiskeri i sæsonen, det er der nok ikke
nogen der vil være interesseret i.
Der er ved at blive lavet et spang over
Lilleåen i toppen af grå zone, det bliver
lavet for at undgå færdsel over jernbanebroen. Projektet med en ny adgang til rød
zone er desværre gået i vasken på grund af
modstand fra dambruget, vi overvejer om
der kan findes andre brugbare muligheder.
Alle ønskes knæk & bræk resten af sæsonen. Lars Kielsgaard

