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Fiskerne i Kaløvig Bådelaug blander sig i fiskeripolitikken!
Som det nok er mange bekendt, skrev fiskerne i Kaløvig Bådelaug til fiskeriministeren og miljøministeren i januar 2020, at fiskerne er godt trætte af, at havbunden pløjes op af tilbagevendende
muslingeskrabere. Fiskernes holdning er, at skrab af havbunden er medvirkende til den ubalance,
som der er i havmiljøet. Man bad ham foranledige, at muslingefiskeri i Kaløvig stoppes.
Fiskeriministeren svarede meget venligt, at tingene for tiden er oppe til vurdering, og at man søger en løsning, hvor miljøet kan beskyttes samtidig med, at der fortsat kan være et bæredygtigt
fiskeri. Han oplyste også, at lovgivningen for fiskeriet, forvaltningen samt selve fiskeriet er lige
efter bogen. Der er ikke noget at komme efter, må man forstå, og han håber, at oplysningerne kan
berolige os.
Det gør de desværre ikke. Man kan i medierne følge, hvordan muslingeindustrien lægger massivt
pres på politikerne, for at disse skal godkende en fiskerimetode, som ofte kaldes ”Smart Farms”,
og som opdyrker ”Miljømuslinger”. Disse er åbenbart særlige attraktive til hønsefoder. Metoden
er en moderniseret udgave af fiskeri af muslinger på line. Mon det er, hvad der er i vente?
De fleste ved, at muslinger renser vandet for uønskede næringsstoffer. Med ”Smart Farms” eller
linefiskeri af muslinger koncentrerer man produktionen, og de mange muslinger filtrerer vandet
fra et meget større område end farmens udstrækning. Muslinger har også en fordøjelse, hvilket
kan ses på havbunden under Smart Farms. Forureningen er massiv. Nogle kan måske huske argumentationen, fra da der var linefiskeri af muslinger i Knebel Vig. Farmene vil fungere som renseanlæg uden kloak. De mange tons muslinger udfælder affaldsstoffer fra et stort vandområde, affaldsstofferne bliver koncentreret under og i nærheden af farmene.
Farmene vil skæmme synet ud over havet med massevis af bøjer, og området, hvor de bliver placeret, vil blive forbudt område for andre end muslingefiskerne. Altså gule afmærkninger rundt
om farmene.
Kaløvig fiskerne greb til pennen igen og skrev den 24/2.2020 til fiskeriministeren, at de gentager
deres stillingtagen til problematikken vedrørende muslingefiskeriet, og de anmoder igen om, at
der ikke gives tilladelse til muslingefiskeri i Århus Bugt og specifikt i de tilgrænsende vige.
Mange organisationer og foreninger slutter sig aktivt op om fiskernes protest. De største er Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Jægerforbund, Dansk Fritidsfiskerforening, Dansk
Amatørfiskerforening, Nationalpark Mols Bjerge, Østjysk Biologisk Forening, Dansk Ornitologisk
Forening afd. Østjylland, talrige grundejerforeninger og ejerlav i Syddjurs kommune, Syddjurs
Kommune, Kaløvig Bådelaug, Jægerråd og strandjagtforeninger, Østjyske Lyst– og Fritidsfiskere,
Landsforeningen Levende Hav med flere.
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Annonce

Stenbidere aftages!
Henvendelse til Karl Ejgil, Bønnerup
Afhentning ved kajen
Jeg kan simpelthen ikke få nok.
STORM hilser!

Fangstrapport

Der fanges godt med stenbider for tiden. John &
John fylder dammen på Oldermandens fartøj. Senest fangst oplyst til
LpB var over 80 hanner
og 5 drægtige søer.
Hannerne ender oppe
på Norddjursland. De 2
fiskere føler et stort ansvar for at sikre, at deres
aftager får alle dem,
som han kan spise. Allerede få timer efter, at
aftageren havde afhentet et læs, kunne man se
kutteren stikke til havs
igen.
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