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Beretning for årene2020 og 2021 til fiskernes årsmøde  

den 26. februar 2022  

Den korte version af beretningen er at fiskeriet ikke går godt. I 2 år er der ikke 

fanget fladfisk værd at nævne i Kalø Vig. Sild og makrel er kun fanget i begrænset 

omfang. Lidt ål er fanget, men ingen torskefisk. Ligesom fiskene er blevet sjældne 

således er også aktive fiskere blevet sjældne i bådelauget. 3 af lavets fartøjer er 

flyttet til havnen i Bønnerup.. 

Det er ikke vandet, som trækker fiskerflokken ud af husene og til havnen. For at 

samle en større flok, skal der lokkes med noget godt at spise. Sidste gang var i 

november 2021, hvor Festudvalget serverede brunkål med tilbehør for fiskerne. Vi 

skal se i øjnene, at Festudvalget er kritisk for at holde sammen på flokken.  

Det går heller ikke for godt med mit eget fiskeri. Jeg har ikke fanget noget i 2 år, så 

nu lægger jeg også om. Min garnbåd er solgt og en ny båd, som skal bruges til især 

dørgefiskeri, er købt.   

Nu skal der fiskes efter torsk og laks! For her i 2022 må vi fritidsfiskere da fange én 

torsk og én laks om dagen, dog ikke i lukkeperioden fra 15/1 – 31/3. Det kan da blive 

helt op til 600 fisk på en årskvote for hver af os fiskere, men så skal man godt nok 

være meget heldig. Da vi jo ikke må sælge fangsten, så er der udsigt til, at den 

daglige menu i de små fiskerhjem skal veksle mellem torsk og laks. 

 Jeg ønsker ”Knæk og Bræk” og God Appetit. 

”Egen lykke er godt, men andres ulykke er heller ikke at foragte”. Jeg får det somme 

tider godt af at høre om andres modgang. Tag nu f. eks. en af Danmarks allerrigeste 

mænd , storfiskeren, kvotekongen og milliardæren Henning Kjeldsen i Skagen. Han 

er løbet ind i modgang og har mistet humøret. 

 Han kunne ikke få kvoter og fisk nok legalt, så han blæste på lov og regler. Han har 

fået konfiskeret kr. 162,5 mio., hvilket er værdien af ulovligt fangede fisk. Hertil også 

en bøde på kr. 54 mio., så han lægger også om. Nu bliver det spændende at følge 

ham i fremtiden, om han nu også kan balancere på dydens smalle sti.  

Skarv og sæler har også god appetit, og de er mange og de er sultne. 

Myndighederne mener, at de er sjældne, og derfor er de fredede. 
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 Du skal ikke være bekymret for, om de nu også får nok at spise. De tager først af 

retterne, og de står tidligt op, og de har været ved bordet længe før du overhovedet 

har sluppet fortøjningerne i havnen..  

Står det til mig, så skulle vi kun have lige så mange skarver, som vi har storke, og 

ligeså mange sæler, som vi har ulve her i landet. Så vil ornitologerne og andre 

naturelskere have nogle at se på og fotografere. 

Rekord-listen 

Vi har jo haft tradition for at vedligeholde en rekord liste og fejre de dygtigste  eller 

heldigste fangere.  

Nu er det jo sådan, at min in-box ikke de sidste 2 år er blevet fyldt op med fiskernes 

trofæfotos af store fisk. Jeg bliver nødt til at gå tilbage til februar 2019, hvor det blev 

rapporteret i Livet på Bryggen, at der var fanget en mørksej på 31 cm på pram-

vraget. Det er en centimeter over mindstemålet. Så vidt vides så var det 

rekordfisken for året på vraget, og den er åbenbart endnu ikke blevet slået. 

Imidlertid, under forberedelsen af denne beretning indløb der gode nyheder. 

”Fangstjournalen”, hvortil lystfiskere og andet godtfolk ind-rapporterer deres 

fangster, kan oplyse, at kyst-havørrederne har vokset sig større i februar måned end 

de var i november måned. 1,5 cm!!  Fantastisk godt at vide. Så ”på med vanten” 

venner, nu er vi snart inde i marts måned, så de er formodentlig vokset endnu 

større.  

På årsmødet  for 2018 

understregede Birgitte Formand vigtigheden af at få flere medlemmer i Kaløvig 

Bådelaug f.eks. ægtefæller.  

Se, det hjalp på medlemsantallet. Der har været en tilgang over 3 år på omkring 750 

nye medlemmer, hvoraf de fleste kan ses øver sig i at svømme ude ved 

dommertårnet – uden redningsvest - og ofte uden noget som helst på. 

 De bliver vildere og vildere med at komme i vandet - og især op igen, efterhånden 

som året skrider frem.   

Fiskerne advares mod at sætte garn for tæt på badetrappen. Sild skal fanges bag 

værket! 
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Men med tanke på udtrykket ”Når det regner på præsten, så ……”, så har fiskerne 

også fået glæde af medlemstilgangen, idet Christian Madsen og Nick Sandberg har 

tilsluttet sig vores flok. De er meget velkomne i kredsen og pynter på flokkens 

gennemsnitsalder. 

Men tilbage til medlemstilgangen i bådelauget. Er vi fiskere ikke blevet svigtet af 

bestyrelsen i Kaløvig Bådelaug? Ja, jeg spørger bare. Her optager man over 700 nye 

medlemmer, som straks hvinende springer i havet og skræmmer alle fisk væk!! Og vi 

fiskere må betale prisen – vi har stort set ikke fanget noget, siden vinterbaderne 

begyndte at plaske i vandet – det kan vi hver især bevidne.  

 

HAVMILJØET I ÅRHUS BUGT og mange andre steder 

Det ser skidt ud. Afledning til havet af især kvælstof fra by og landbrug, ødelæggelse 

af fiskenes gyde og opvækststeder, klapning af slam og indvinding af råstoffer fra 

havbunden og temperaturstigning i havvandet – alt sammen er det med til, at vi nu 

står i den situation, hvor havmiljøet er kollapset. Kun ådselædere som hummer og 

krabber er tilbage. Vi mangler torsken til at æde krabbeynglen, og derved skabe 

plads på havbunden til fladfiskene..  

Mon ikke I alle har læst om eller hørt om fund af plastic i maverne på fisk og især på 

hvaler.  

Jeg kommer til at tænke på en vittighedstegning, hvor en dame netop har købt en 

fisk hos fiskehandleren, og nu står hun med fisken i strakt arm og spørger: Kan jeg få 

en plastpose? Hvortil fiskemanden svarer: Den er indeni. 

Lidt godt er der dog at rapportere. Politikerne har bevilget en del penge til at styrke 

naturen og biodiversiteten i havet bl.a. 10 mio. kroner om året de næste 4 år til 

etablering af Danmarks to første marine naturnationalparker, som skal ligge i hhv. 

Lillebælt og Øresund og ligeledes 10 mio. kr. i 2022 og 2023 til genetablering af 

livsvigtige stenrev. Og så gøres Lillebælt, Storebælt og Langelandsbæltet til trawlfri 

Zoner.  

 Politikerne var stolte af, at de var nået til enighed efter daglange forhandlinger, og 

Danmarks Naturfredningsforening havde svært ved at lægge låg på deres 

begejstring. 
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Efter min mening er de 60 mio. kr. fordelt over 4 år kun nødhjælp eller ”et plaster på 

såret”. De vil ikke gøre den store forskel på havmiljøet. Landbruget og byerne vil 

stadig aflede kvælstof m.v. til havet. Den globale opvarmning vil stadig fortsætte og 

hæve havtemperaturen.  For at få en fornemmelse af beløbets størrelse så følg mig 

lige i følgende regnestykke: 

De 60 mio. kr. over 4 år svarer nogenlunde til kostprisen for 20 nybyggede 

parcelhuse i vort område. 

 På nuværende tidspunkt er et byggefirma i gang i Hornslet med at bygge 83 

rækkehuse og 9 villaer. Et privat byggefirma lægger altså her et beløb på bordet, 

som er 3 gange det beløb, som politikkerne har sat af til nødhjælp til havmiljøet i 

hele Danmark. 

 For virkelig at sætte politikkernes 60 mil. kr. i perspektiv, så kan vi jo også tænke på 

vor ven, som jeg fortalte om tidligere - altså kvotekongen. Han har netop solgt nogle 

af sine kvoter for 2.4 milliarder kr., hvilket er 40 gange mere end hvad politikkerne, 

som har adgang til selveste statskassen, kunne blive enige om at støtte et kollapset 

havmiljø med. 

Muslingeskrab i Vigen 

Ifølge et i opslag fra lokalbladet 8541 Løgten –Skødstrup , som jeg så for nylig på 

tavlen i Hyttefadet – desværre er opslaget ikke dateret -  så er kvaliteten af 

muslingerne bedre ved Nordfyn end i Kalø Vig, så skibsreder Wittrup udtaler, at 

hans rederi i hvert fald ikke kommer til Kalø Vig i år. 

Det kan vi umiddelbar glæde os over, men i den Havplan, som politikkerne nu 

grunder over, men som de endnu ikke har vedtaget, så er Kalø Vig udset til 

udviklingszone til opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen og opformering af 

muslinger på banker, som sidenhen kan skrabes. 

 Det er langt, langt fra vor idé  om anvendelse af vigen, og vi har i september måned 

2021 på bådelaugets vegne udarbejdet og indsendt en kraftig protest mod disse 

planer. 

 

Prøv lykken 



5 
 

Nå kære venner. Her kommer en virkelig nyhed: En Stillehavsfisk fanget i bl.a. Århus 

havn.  

Pukkellaks ser ud til at have været på udflugt. De er hjemmehørende i Stillehavet, 

men er fanget i 2021 i Sæby Å, Skjern Å, Varde Å og vigtigst af  alt også i Århus Havn. 

Se det er jo en mulighed indenfor rækkevidde for Kaløvig Fiskerne. På med vanten, 

piger og drenge. Pukkellaksen er en invasiv art, så der er ingen fredning eller 

mindstemål på den.  Vi kan bare fiske løs! Hvem fanger den første? Hvem fanger 

den største? Vi kan allerede nu begynde at glæde os til at følge udviklingen på 

Rekordlisten for 2022. 

 

Afslutning 

Så er jeg nået til afslutningen. Fiskerudvalget takker gruppen omkring varmestuen 

for den udviste tillid og samarbejdet. Alle ønskes alle ”Knæk og Bræk” i sæson 2022. 

  

 

ej/- 26/2. 2022 

 

BESLUTNINGER TRUFFET PÅ MØDET: 

1. Leon tiltræder som Skurformand. Anders fratræder og blev takket 

for sin indsats. 

2. Fiskerne kan ikke påtage sig at afslutte den påbegyndte tag 

eparation på fiskeskurene. Birgitte giver havnekaptajnen besked. 

3. Fiskerne gav tilsagn om deltagelse i ”Havnens dag” den 11/6. 2022. 

Udvalg nedsat med Birgitte, John, Leon og Ejvind. Ejvind indkalder til 

første møde. Birgitte orienterer havnens koordinationsansvarlige. 

4. Der var enighed om at vurdere Dansk Fritidsfiskeforbunds 

forbundsblad op imod det tilsvarende blad fra Danske 

Amatørfiskerforening. Er det vi allerede modtager godt nok? 

Fiskeriminister Eva Kjær 

Hansen har meddelt os, at vi 

nu må  ilandbringe 7 torsk om 

dagen i stedet for de 5 vi kun 

måtte lande dagligt i 2018. 

Så nu er der ingen grund 

længere til at græde i suppen  

over dårlige fangstkvoter. 

Da vi jo ikke må sælge 

Fiskeriminister Eva Kjær 

Hansen har meddelt os, at vi 

nu må  ilandbringe 7 torsk om 

dagen i stedet for de 5 vi kun 

måtte lande dagligt i 2018. 

Så nu er der ingen grund 

længere til at græde i suppen  

over dårlige fangstkvoter. 

Da vi jo ikke må sælge 


