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Hold dig opdateret på Silkeborg Fiskeriforenings 
hjemmeside. Foreningens hjemmeside bliver 
opdateret når der er nyt fra bestyrelsen. 
Du kan ligeledes følge 
med i hvordan det er 
gået til konkurrencerne 
og meget andet. 

Du kan også indsende 
fangstrapport online fra 
foreningens hjemmeside.

Som det kan læses andet sted i bladet, er 
der stadigvæk nogen der ikke sætter sig 
ind i reglerne for fi skeri, så de kan fi ske 
lovligt. Enten fordi de tror, at der er fri fi -
skeret overalt, eller de bare ikke vil være 
medlemmer, eller købe sig adgang til på 
lovlig vis, at fi ske i det vand vi har lejet.

De som blot har ”misforstået”, vil som 
hidtil, af foreningen opsynsmænd forsat 
blive vejledt i reglerne og hjulpet til at få 
betalt. Men der skal ikke herske nogen 
tvivl om, at hvis vores opsynsmænd ikke 
mødes med den fornødne vilje til det, 
eller der er helt åbenlyst og bevidst for-
søgt omgås reglerne for fi skeri, så vil de 
blive stillet til ansvar, om nødvendig ved 
myndighedernes hjælp.

Der er derfor med stor tilfredshed, at 
vi har fået idømt et par ”lystfi skere” en 
bøde, der ikke ville modtage informati-
on om reglerne og efterkomme dem.

Vi har ikke som bestyrelse nogen ønske 
om, at fare ud med bål og brand, men 
først og fremmest forsøge med informa-
tion og venlig vejledning, men der skal 
ikke herske nogen tvivl om at vi i besty-
relsen vil fortage det nødvendige når 
alle andre muligheder er brugt uden re-
sultat.

Fiskekonkurrencer.
Årets konkurrencer har indtil nu, når 
man ser bort fra konkurrencen i Skygge 
Å, haft et pænt og lidt stigende deltager-
antal. Specielt var det rart at stigningen 
af juniordeltagerne i aborrekonkurren-
cen sidste år, gentog sig i år. Det er rart 
at se, men der er stadig plads til fl ere. 

Du har chancen endnu, så mød op til 
årets sidste geddekonkurrence søndag 
den 16. oktober kl. 07.00



Foreningen har med stor velvilje fra Falck 
købt en brugt redningsbåd af mærket 
Dory på en Brenderup trailer. Vi købte 
båden til en særdeles fordelagtig pris. 
Båden har en 50 HK Evinrude motor og 
med båden fulgte en GPS Navigator.  

Den ny patrulje båd blev taget i brug 
lørdag den 16. juli.

Forinden var der fortaget en del foran-
dringer og forbedringer, så den fra at 
være redningsbåd i Falck nu er tilpasset 
det nye ”liv” som patruljebåd.

Vi har på fi skerikontrol ikke behov for at 
sejle for stærk, men skulle nogen forsø-
ge at fl ygtet fra en ulovlighed er båden 
god for ca. 40 knob (75 km.) Doryen er 
prøvesejlet i Horsens fj ord og er særde-
les stabil at bevæge sig rundt i, når der 
skal kontrolleres.

 

Ny patruljebåd

Vi har desværre haft problemer med at 
have patruljejollen i Ry i fred, den er for-
modentligt blevet ”lånt” til at stjæle mo-
torer med i Ry området. Det ønsker vi 
ikke at ”bidrage” til. 

Da vi nu har mulighed for at transpor-
teret vores nye patruljebåd rundt på 
trailer. Derfor er jollen hjemtaget og vil 
blive solgt, måske til bådlauget, så den 
bliver i ”familien”.

Disse tiltag vil reducere omkostninger-
ne til patruljebåd væsentligt, og bidrage 
til at holde de generelle omkostninger i 
foreningen på et fornuftigt niveau.
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KONTAKT TIL FORENINGEN

Foreningsforhold : Jørn Wulff  - Tlf  3511 6252• 

Økonomi, kontigent m.m.: Bjarne Simonsen - Tlf 2533 7054 • 
Hverdage – bedst fra kl. 15-17

Fiskerikontrol og Dag/ugekort salg: • 
Karlo Jespersen - Tlf 4018 4791

Vedtægter for

Silkeborg Fiskeriforening
stiftet den 3. marts 1869



§1
Foreningens navn og adresse og formål

Stk. 1.
Foreningens navn er Silkeborg Fiskeriforening Silkeborg. 

Foreningens adresse og hjemsted skal være i Silkeborg Kommune.

Stk. 2.
Fiskeriforeningens formål er, at arbejde for og fremme mulighederne for rekreativt lystfi skeri 

for Silkeborg Fiskeriforenings medlemmer

§2
Medlemskab

Stk. 1.
Som medlemmer kan kun optages personer, der har fast bopæl i Silkeborg eller 

Skanderborg kommuner, samt postnumrene for Engesvang og Bording. 
Bestyrelsen kan dispensere fra bopæls krav. Der skal ansøges skriftligt om dette.

Stk. 2.
Børn under 15 år kan fi ske uden medlemskab i Silkeborg Fiskeriforenings vande, 

med de evt.begrænsninger som kan fremgå af foreningens retningslinjer. 
Børn under 15 år kan optages som juniorer, og har herved samme rettigheder som seniorer. 

Juniorer overgår, hvis de er junior medlemmer ved det fyldte 15. år, uden indskud som seniorer 
ved næste kontingentopkrævning efter det fyldte 15. år.

Stk. 3.
Medlemmer, der opnår folkepension i en kontingentperiode, overgår ved næste 

kontingentopkrævning til kontingent for folkepensionister.

Stk. 4.
Medlemmer af foreningen har pligt til at lade sig kontrollere af foreningens opsynsmænd, 

og skal øjeblikkeligt følge de anvisninger, disse giver. Medlemmet kan efterfølgende skriftligt 
klage til bestyrelsen, som herefter vil vurdere klagen.

Stk. 5.
Ved fi skerikontrol kan medlemmer, der ikke kan fremvise gyldigt medlemskort, opkræves et 

beløb der svarer til et ugekort. Beløbet kan refunderes, hvis der er indbetalt kontingent rettidigt. 
Til dækning af administrationsudgifter kan kassereren modregne et gebyr, fastsat af bestyrelsen.

Stk. 6.
For overtrædelser af foreningens vedtægter, cirkulærer, regler, og love samt regler, 

der er vedtaget af en off entlig myndighed, kan bestyrelsen give advarsel, og eventuelt 
foretage anmeldelse til off entlig myndighed, hvis overtrædelsen er sket i forbindelse 

med fi skeri på foreningens vande. I grove eller gentagelses tilfælde kan
bestyrelsen idømme en tidsbestemt ekskludering.

Stk. 7.
Bestyrelsen kan nægte optagelse eller ekskludere personer, der ved handlinger er eller har været 

illoyale over for foreningens interesser. Personer, der er nægtet optagelse eller ekskluderet, 
er forbudt adgang til fi skeri, ved køb af dag, uge eller årskort.

 Stk. 8.
Medlemmer, der af bestyrelsen er idømt sanktioner eller nægtes optagelse, har ret til at møde op 

på den førstkommende generalforsamling, og tale deres sag, hvis de anmoder bestyrelsen herom. 
Generalforsamlingens afgørelse i sagen er herefter gældende.

Stk. 9.
Indbetalt indskud og kontingent tilbagebetales ikke ved ekskludering.

Stk. 10.
Når en periode for ekskludering er udstået, kan der til bestyrelsen skriftligt ansøges om 

genoptagelse i foreningen. Ansøgningen behandles på førstkommende bestyrelsesmøde. 
Der betales nyt indskud ved genoptagelse.

Stk. 11.
Bestyrelsen kan udnævne et medlem, som har ydet en særlig indsats for foreningen, til æresmedlem.

Medlemmer kan foreslå bestyrelsen at udnævne et medlem. Æresmedlemmer er kontingent frie.

§3
Bestyrelsen

Stk. 1.
Bestyrelsen er højeste myndighed mellem foreningens generalforsamlinger.

Stk. 2.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne skal have fast 

bopæl i Silkeborg Kommune. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, 
kasserer og sekretær på et bestyrelsesmøde, som afholdes senest 8 dage efter generalforsamlingen. 

Bestyrelsen skal på samme bestyrelsesmøde udarbejde / godkende forretningsorden for afvikling 
af bestyrelsesmøder. Der skrives referat fra dette møde. 

Referatet og forretningsordenen skal være  tilgængelig for medlemmerne på foreningens 
hjemmeside, senest 8 dage efter bestyrelsesmødet er afholdt.

Stk. 3.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, således at der 

på lige år vælges 4 medlemmer og på ulige år 3 medlemmer.

Stk. 4.
Generalforsamlingen vælger 2 bestyrelsessuppleanter for 2 år, en på lige år og en på ulige år. 

Bestyrelsessuppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Stk. 5.
Bestyrelsen er berettiget til at afslutte forpagtningskontrakter om søer og vande ved Silkeborg, 

og vande der vurderes at have interesse for foreningens medlemmer. 
Bestyrelsen er endvidere berettiget til at købe fi skerettigheder med tilhørende arealer. 

Foreningen forpligtes ved køb og salg af fast ejendom, 
når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 6.
Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg bestående af 

formand, næstformand, kasserer og sekretær til at varetage de daglige forretninger.

Stk. 7.
Der skal skrives referat fra bestyrelsesmøder. Forretningsudvalget orienterer bestyrelsen 

om sine møder og beslutninger på først kommende bestyrelsesmøde.



Stk. 8.
Formanden tegner foreningen. Ved formandens fravær er det næstformanden.

Bestyrelsen giver i bestyrelsens forretningsorden, 
kassereren prokura til at forestå de daglige forretninger.

Stk. 10.
Bestyrelsen udarbejder de nødvendige cirkulærer og regler for driften af foreningen 

og for udøvelse af lystfi skeri i overensstemmelse med fi skerilovgivningen, 
hensyn til fi skebestanden, miljøregler og kontraktlige hensyn.

Stk. 11.
Bestyrelsen udvælger og indstiller et passende antal fi skeriopsynsmænd og 

afskediger dem, hvis det fi ndes nødvendigt.

Stk. 12.
Bestyrelsen kan nedsætte stående udvalg med personer uden for bestyrelsen til at 

varetage konkrete opgaver. Disse udvalg har ingen selvstændig økonomisk kompetence. 
Bestyrelsen kan udpege et eller fl ere bestyrelsesmedlemmer til, 

at deltage i udvalgene, med klare afgrænsede økonomiske kompetencer.

§4
Erhvervsfi skeri

Stk. 1.
Enhver form for erhvervsfi skeri og videresalg af fi sk på og fra foreningens fi skevand 

er medlemmerne forbudt

§5
Generalforsamlingen

Stk. 1.
Generalforsamlingen er øverst besluttende myndighed i alle foreningens anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden 1. april.

Stk. 2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at indkaldelsen sker mindst 14 dage før den ordinære 

generalforsamling afholdes. Indvarsling af generalforsamlingen er lovlig, 
hvis den er indkaldt på mindst èn af følgende måder.

    A. I foreningens klubblad ”Ud med snøren”.
    B. Ved annonce i lokale aviser der dækker foreningens område.
    C. Ved brev med indkaldelse til medlemmerne. 

Stk. 3.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden 

i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen afholdes. 
Alle forslag skal være skriftligt motiverede, og forlagsstiller eller 

mindst én af forslagsstillerne skal være til stede på generalforsamlingen. 
Forslag afgøres ved simpelt fl ertal af de fremmødte.

Stk. 4.
Forslag om ændringer af vedtægterne kræver, at et fl ertal på ¾ af de fremmødte medlemmer 
på generalforsamlingen stemmer for, og at de udgør mindst 5 % af foreningens medlemmer. 

Stemmer ¾ af de fremmødte for forslaget, og der ikke er 5 % af medlemmerne til stede, 
indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget vedtages ved simpelt fl ertal.

Stk. 5.
På generalforsamlingen vælges 2 bilagskontrollanter. 

Bilagskontrollanter vælges for 2 år ad gangen, én på lige år og en på ulige år. 
Der vælges på generalforsamlingen 2 bilagskontrollantsuppleanter. 

Bilagskontrollantsuppleanter vælges for 2 år ad gangen, én på lige år og en på ulige år.

Stk. 6.
Dagsorden for ordinære generalforsamlinger skal mindst indeholde følgende punkter

    a. Valg af dirigent
    b. Valg af stemmeudvalg
    c. Bestyrelsens beretning
    d. Regnskab
    e. Indkomne forslag
    f. Valg af bestyrelse
    g. Valg af bestyrelsessuppleanter
    h. Valg af 2 bilagskontrollanter
    i. Valg af 2 bilagskontrollant suppleanter
    j. Valg af revisor
    k. Eventuelt

§6
Forretningsorden for foreningens generalforsamlinger

Stk. 1.
Formanden eller i dennes fravær næstformanden, 

åbner generalforsamlingen, og leder valget af dirigent.
Er der fl ere forslag til dirigent, vælges dirigenten ved håndsoprækning.

Stk.2.
Dirigenten konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet j.v.f. § 5.. stk. 1 – 2

Stk. 3.
Dirigenten konstaterer, at dagsordenen til generalforsamlingen mindst indeholder de punkter, 

som er angivet i § 5. stk.6., og orienterer om indkomne forslag.

Stk. 4.
Dirigenten sætter punkterne på dagsordenen til behandling i den anførte rækkefølge.

Stk. 5.
Valg af stemmeudvalg, antal personer efter dirigentens skøn. 

Dirigenten er formand for stemmeudvalget.

Stk. 6.
Medlemmer, der er forhindret i at være til stede, kan vælges, hvis der inden generalforsamlingen 

starter, til formanden skriftligt fra medlemmet, er tilkendegivet, at der modtages valg.



§8
Regnskab og kontingent

Stk. 1.
Regnskabsåret er kalenderåret. Inden 15. februar skal kassereren tilstille foreningens revisor 

regnskab over det foregående års indtægter og udgifter samt status.

Stk. 2.
Kassereren udarbejder retningslinjer for regnskabsførelse, som skal godkendes af bestyrelsen.

Stk. 3.
Medlemmer betaler ved optagelsen, et indskud og et årligt kontingent, der af bestyrelsen reguleres 

for prisstigninger. Kontingent stigninger herudover fastsættes af generalforsamlingen, efter indstilling 
fra bestyrelsen, og som er godkendt af de kontraktpartnere, hvor dette fremgår af kontrakten

Stk. 4.
Ved manglende rettidig kontingentindbetaling kan der opkræves 

et administrations gebyr fastsat af bestyrelsen

Stk. 5.
Til turister og ikke medlemmer kan der udstedes dagkort, ugekort eller årskort. 

Prisen herfor fastsættes af bestyrelsen.

Stk. 6.
Medlemmer af foreningen har ret til mod fremvisning af egen legitimation og 

medlemskort at forlange at se gyldigt bevis på ret til at fi ske på foreningens vande. 
Kan gyldigt bevis ikke fremvises, har medlemmet ret til at bortvise vedkommende.

§9
Opløsning af foreningen

Stk. 1.
Beslutning om foreningens opløsning sker efter samme regler som vedtagelse af vedtægtsændringer.

Skulle foreningen blive opløst, skal den opløsende generalforsamling drage omsorg for, at foreningens 
formue kan anvendes til at fremme mulighederne for rekreativt lystfi skeri i Silkeborg område.

Nærværende vedtægter for Silkeborg Fiskeriforening er vedtaget på 
foreningens ordinære generalforsamling den 22. marts 2011 og ratifi seret på 

en ekstraordinær generalforsamling den 5. april 2011, hvorfra de er gældende.

Stk. 7.
Hvis der bringes fl ere personer i forslag, end der skal vælges, skal afstemningen foregå skriftligt.

Stk. 8.
Hvis der til personvalg bliver foreslået fl ere, end der skal vælges, sættes alle de foreslåede til 

skriftlig afstemning samlet. Der skal på stemmesedlen være stemt på det antal personer, 
der skal vælges, og de der opnår fl est stemmer, er valgt.

Stk. 9.
Andre forslag skal sættes til skriftlig afstemning, hvis mindst 5 medlemmer ønsker dette.

Stk. 10.
Dirigenten skal give de indtegnede ordet i den rækkefølge, de har indtegnet sig. 

Dirigenten kan dog give ordet uden for talerækken for en kort bemærkning.

Stk.11.
Dirigenten kan stille forslag om debattens afslutning med de indtegnede talere, 

ligesom dirigenten kan stille forslag om begrænset taletid. 
Formanden og forslagsstillere kan dog afslutningsvis få ordet.

Stk. 12.
Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse. De fremmødte skal rette sig efter dirigentens 

anvisninger, og kan hvis disse ikke følges, fratages ordet evt. bortvises.

Stk. 13.
Hvis et medlem ønsker ordet til forretningsordenen, med angivelse af til hvilket 

punkt i forretningsordenen ordet ønskes, skal ønsket straks imødekommes.

Stk. 14.
Dagsorden, forretningsorden, regnskab og forslag skal være til rådighed for de fremmødte medlemmer.

Stk. 15.
Dirigenten kan suspendere generalforsamlingen.

Stk. 16.
Der føres referat over generalforsamlingen. Referatet skal være tilgængeligt for medlemmerne på for-

eningens hjemmeside, senest 14 dage efter generalforsamlingen er afholdt.

§7
Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens beslutning, eller når mindst 10 % 

af medlemmerne fremsætter skriftlig og motiveret begæring herom til formanden. 
Generalforsamlingen skal fi nde sted senest 14 dage efter beslutning eller begæringen er 
modtaget af formanden, og varsles ved bekendtgørelse j.v.f. § 5. stk. 2. mindst 8 dage før 

den ekstraordinære generalforsamling.

Stk.2.
Dagsorden for ekstraordinære generalforsamlinger 

må kun indeholde de punkter, som er angivet for indkaldelsen



Bestyrelsen i Silkeborg fi skeriforening, 
har besluttet, at ændre måden at fi n-
de den største fi sk på ved foreningens 
gedde konkurrencer. Der er fl ere af vore 
medlemmer, der har ytret ønske om, at 
få lov til at genudsætte de store fi sk de 
fanger til konkurrencerne. Samme øn-
ske er ytret af fl ere af de dag- ugekort 
fi skere, der kommer for at prøve at fange 
en stor fi sk til vores konkurrencer. 

Dette ønske har bestyrelsen forståelse 
for og har ændret reglerne for indvej-
ning, så det er muligt at genudsætte 
fangsten og stadig deltage i konkurren-
cen. Det skal dog ikke forstås som om, at 
deltagerne ikke må tage deres fi sk med 
til indvejning. Det må man selvfølgelig 
gerne. Men vi oplever desværre hvert 
år, desværre at mange bare efterlader 
deres fi sk, når indvejningen er slut. Det-
te resulterer desværre i, at fi skene smi-
des i skraldespanden, når de ikke tages 
med hjem. 

Bestyrelsen har derfor besluttet, at der 
fremover vil være mulighed for at måle 
længden på fi sken i stedet for at veje 
den. Det giver nemlig mulighed for at 
måle de fangede fi sk ude ved vandet, 
tage 2 billeder og genudsætte fi sken.

Billede dokumentation 
Billed 1: Billede hvor fi sken ligger på 
højre side, på en vejemåtte eller lig-
nende. Med en målebånd måles fi sken 
fra snude til hale spidsen. Målebåndet 
skal være farvet med 10 cm intervaller 
(sy-målebånd). Det skal starte på 10 cm, 
d.v.s. at de første 10 cm skal kunne ses. 
På billedet skal også ligge fi skerens del-
tagerbevis med stempel og fi skekort. 
Billed 2: Billede hvor fi skeren sidder og 
holder fi sken, med hovedet i højre hånd 
og venstre hånd støtter kroppen, for at 
fi sken ryg ikke tager skade. (fi sken må 
ikke løftes/hænge i hovedet, da dens 
ryg tager skade)

Redskaber:
Digitalt kamera,  Vejemåtte (liggeun-
derlag, sort aff aldssæk eller lignende) 
Dette gør meget lidt skade på fi skens 
slimlag. Målebånd, der skifter farve for 
hver 10 cm 

Den ekstra præmie som Grejbiksen 
Silkeborg udlover ved vores geddekon-
kurrencer, til største gedde over 10 kg, 
ændres, så den passer med den nye ind-
vejningsform, så det bliver til den største 
gedde over 110 cm. Grejbiksen vil også 
have et billede af fanger og fi sk.

Den længste fi sk er den største.
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Efterårets Geddekonkurrence
alt foreningens dagkortvand

Søndag den 16. oktober  kl. 07:00 - 14:00
Indstempling:  kl. 07:00 - 07:30 i klublokalet Søndergade 19B
Indvejning:      kl. 14:00 - 14:30 i klublokalet Søndergade 19B
Præmier:  5 senior og 5 junior

Husk at medbringe gyldigt medlemskort og statens fi sketegn 

Kun personlig indstempling 

Startgebyr til de lukkede konkurrencer: Seniorer og pensionister = 30 kr. - Juniorer = 10 kr.
Startgebyr til de åbne konkurrencer: Medlemmer samme pris som de lukkede konkurrencer.

Ikke medlemmer 125 kr. inkluderer dagkort.

Til alle konkurrencer må der fi skes med 3 fi skestænger pr deltager.
Ved trolling / dørge fi skeri skal de specielle regler for denne form for fi skeri 

dog overholdes ( 2 stænger pr. mand eller max 4 stænger pr. båd )
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Bestyrelsen 

1. Bestyrelses suppleant. 

Ejner Pedersen............................8681 4384 
Pasradisdalen 5,  8600 Silkeborg
epedersen@webspeed.dk 

2. Bestyrelses suppleant: (Redaktør/web) 
Ole Hanelius ................................8686 7474
Baggesensvej 28, 8600 Silkeborg
hanelius@gmail.com

Ansvarlig for udsætning af fi sk:

Ronnie Knappe...........................8680 6237

Fiskeriopsynsmænd  uden for bestyrelsen

Rene Kjær Rasmussen...............8681 2830
Ivan Betzer....................................8681 4606
Morten Wølck.............................8680 1183
Mogens Nielsen.........................2169 2982
Shervin Firouzian........................5162 1228
Kurt Nedergaard Hansen.........2057 7101      
Mogens Ustrup..........................3053 7679
Ryan Sørensen...........................8682 0136
Nils Thorup................................. 4027  2911    
Svend Aage Severinsen............2886   3341   
Peter W. Just..............................4163 7023 

Fiskeridirektoratets Døgnvagt

Telefon............................................7218 5609 
E-mail....................................sat@fd.dk

Formand: (Fiskeriopsynsmand) 
Jørn Wulff  .....................................3511 6252
Østerbyvej 22,  8632 Lemming
info@silkeborg-fi skeriforening.dk

Næstformand: (Fiskeriopsynsmand) .   .   
Karlo Jespersen...........................4018 4791
Sindingvej 4, 8600 Silkeborg 
kjes@webspeed.dk

Kasserer: (Fiskeriopsynsmand)  
Bjarne Simonsen.........................2533 7054 
Rodelundvej 9, 8653 Them
Rodelund-sav@mail.dk

Sekretær: (Fiskeriopsynsmand) 
Morten Bech Nielsen.................5363 6897
Bindslevs Plads 101, 8600 Silkeborg
sekretaer@silkeborg-fi skeriforening.dk

Bestyrelsesmedlem: .....
Sven Åge Enevoldsen...............4046 9368  
Vestre Alle 18, 8600 Silkeborg
sven-aage@privat.dk

Bestyrelsesmedlem: (Fiskeriopsynsmand) 
Gert Mikkelsen.... 8684 4440 - 2711 2393                                                  
Tyttebærvej 6b, 8600 Silkeborg
gertm@seatainers.dk

Bestyrelsesmedlem: (Fiskeriopsynsmand) 
Lars Henrik Radant...................... 21912635                                        
Klostervej 86 A, 8680 Ry
larsradant@hotmail.com

Den 21. maj antraf jeg to personer, i 
gang med fi skeri i Såensø, fra kano. De 
var hverken i besiddelse af gyldigt stats-
tegn, eller nummer herpå, ej heller gyl-
digt fi skekort til foreningens fi skevand 
(bopæl uden for foreningsområdet). 

Der blev indgået en aftale om, at de næ-
ste dag, skulle have fremskaff et statsteg-
net, eller dets nummer samt 300 kr. pr. 
person, svarende til et ugekort, og fi ske-
riet straks ophørte, til forholdet var ble-
vet bragt i orden. Det anvendte fi skegrej 
blev taget i bevaring af opsynet. Afreg-
ningen skulle fi ndested næste dag i Ry.
  
Kanoen havde de slæbt op fra Borre Sø 
til fi skeriet i Såensø. Den forseelse blev 
de noteret for, af en skovfoged fra Na-
turstyrelsen, og vil særskilt få en bøde 
for dette.

Næste dag, var der trods den indgåede 
aftale, hverken fremskaff et statstegn, 
nummer herpå, eller penge til betaling 
for fi skeriet, og meldingen var, at det vil-
le de ikke, selv om det der var aftalen. 

På anmodning om oplysning af navn og 
cpr. nr. var svaret også NEJ. Ved ny fore-
visning, af det til opsynsmænd af Fiske-
ridirektorat udleverede ID kort, og vej-
ledningen om konsekvensen ved, ikke 
at afgive de oplysninger, der var bedt 
om, og muligheden for hjælp, i en så-
dan situation ved opkald til 114,  afgav 
de modvilligt oplysningerne, som blev 
vekslet til 2 stk. girokort på 560 kr., som 
betaling for, ikke at være i besiddelse af  
statstegnet, eller nummeret herpå. 

Men betalingen på 2 x 300 kr. for fi ske-
riet, blev fortsat nægtet. Efter de havde 
”antydet en slags trusler” hvis de ikke fi k 
deres fi skegrej tilbage, fi k de en ny vej-
ledning om, at der kunne fremskaff es 
hjælp ved opkald til 112, hvis de forsøg-
te, at forhindre, at fi skegrejet fortsat blev 
i opsynsmandens bevaring, så det kun-
ne afl everes til politiet i Silkeborg sam-
men med en anmeldelse for ulovligt 
fi skeri. Herefter sluttede mødet.

Politiet modtog dagen efter anmel-
delsen og fi skegrejet, og sagen endte 
med en bøde på 1.000 kr. til hver. Det 
er naturligvis træls med en politian-
meldelse, men de havde fået alle mulig-
heder for at undgå det.

De ”fangede” ikke 
deres muligheder
Af Karlo Jespersen, fi skeriopsynsmand, bestyrelsesmedlem
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