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Efterlysning: Biologisk grundlag

Kalender

Fiskerne i Kaløvig Bådelaug skrev igen d. 24/2. 2020 til
fiskeriminister Mogens Jensen og gentog deres opfordring til at lade havbunden være i fred i Kalø Vig og Århus Bugt for muslingefiskeri.

Festudvalget oplyser, at
de tidligst vil komme
med datoer for planlagte
aktiviteter efter påske.

Fiskeriministeren svarede den 13/3. 2020. Han skriver, at
der på nuværende tidspunkt ikke foreligger et biologisk
grundlag, som kan berettige en total lukning af fiskeriet
efter muslinger i Kalø Vig, når fiskeriet i dag drives lovligt i overensstemmelse med Muslinge– og Østerspolitikken og med respekt for de særlige forhold, der gør sig
gældende i lokalområdet.

På grund af faren for coronavirus smitte er der
nu i hele landet indført
forbud mod sammenkomster af mere end 10
personer. Først når dette
forbud er ophævet vil det
være relevant at tænke
på festlighed i fiskerkred-

Vor argumentation om at lade vigene omkring Mols være gyde-, opvækst og fourageringsområde for fisk og
havfugle har desværre ikke gjort indtryk på ministeren.
Har du lyst til at læse hele Mogens Jensens brev, så gå til
side 3.
Fiskerformand Birgitte og skriverkarlen vil om få dage
mødes med en repræsentant for Landsforeningen Levende Hav, som gerne stiller deres ressourcer til vor rådighed. Tanken er at lave et event sidst på sommeren på kajen i KBL med deltagelse af sejlere fra vor egen klub, hav
– og strandjægerne samt fiskerne i KBL. Her vil vi i et
stort telt på kajen og med baggrund af Landsforeningens
aktionsskib, kutteren ”Anton”, som øjenfang over 2 dage
fortælle offentligheden, hvad havet og vore muligheder
for at udøve vore fritidsinteresser betyder for os. Her bliver der også mulighed for at drage havmiljø og muslingefiskeri ind i diskussionerne. Pressen vil blive inviteret.
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Fangstrapport
John Skriver
har her i det
tidlige forår
haft John Fut i
lære som garnfisker. Mon ikke lærlingen er
blevet grundigt
oplært i fangst
af stenbidder?
Billedet viser
blot landingen
én af dagene ,
hvor skriverkarlen kom forbi. Ud over de
ca. 15 søer så
bestod fangsten
også af knap
100 hanner,
som lærlingen
gerne måtte tage med hjem.
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