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NEPTUN BLADET 

PRAKT!SKE OPL YSNINGER 

BESTYRELSE: 
Formand 	 Jorqen 0 Rasmussen 	 45 88 33 77 

Danmarksvej 42 A, 2800 Lyngby 

Nsttormand Steen Brynov 45 85 92 12 
Snebrvnget 11 2830 Virum 

Kasserer Dane R Henry 
Forretning 45 85 59 70 
Henrys Fiskegrej, Frederiksdatsvej 136, 2830 Virum 
Privat. 39 69 85 69 
Valdemarskro9en 26 2860 Saborg 

Bestyrelsesmdl Frank Lynge Larsen 39 27 3048 
sekretr østerbro9ade 165 

ITH 

Bestyrelsesmdl Leif Homskov 45 87 98 89 
Kulsviervnget 9, 2800 Lyngby 

Juniorleder Lasse Stertl 30 43 74 59 
Nstvedgade 14. 2100 Kobenhavn 0 

Juniorleder Martin K Rasmussen 43 44 03 07 
Lillevang 9 2605 Brøndby 

Kiublohaler: 
Ungdomslokalerne pa Fuglsangsskolen. Lokaler 	Nr 69 og 73 
Askevnget 10, 2830 Virum 

Turtilmeldinger: 
Mecte-ture Martin K Rasmussen 4344 03 07 

Kyst- 09 so-ture Dane Henry (forretningen) 45 85 59 70 

Hav-ture Dane Henry (forretningen) 45 85 59 70 

Girokonto: 
Lystfiskerforeningen NEPTUN 3 06 27 16 
Vademarskrogen 26, 2860 Søborg 

Nste Nummer: 
Ultimo oktober 1997 

Bidrag til Bladet: 
Bidrag tit Frank Lynge Larsen og gerne pa diskette 

Fangstrapporter: 
Henry's Fiskegrej 

Ansuarsrravende redaklør Jørgen 0 Rasmussen Lay-Out Frank Lynge Larsen 
Blaaei udkc.mmer 5 gauge am áret i ci opiag pa ca 250 stybker 
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Mànedens leder 

En ny medesson er igen aktuei. Den opmrksomme iser vii bemrke, at besty-
relsen har nedtonet programsammenstningen til i alt fire foredragsaftener. Ellers 
er der iagt op til en rkke ãbne klubaftener, hvor det s6 er op til medlemmerne selv 
med deres ensker og fantasi at bestemme, hvad der skal foregá. 

Det er bestyreisens opfattelse, at medlemmerne egentlig ønsker vort medeniveau 
sàdan ret uforpiigtende Vi ma indremme, at dette ikke er et srkende for LFF. 
NEPTUN. Nâr vi ser rundt pa foreningslivet i Danmark netop nu, er tendensen den 
samme. Folk ensker hygge og sammenkomst med iigesindede, og det ma vi sâ tage 
til efterretning; men det er máske lidt frustrerende for bestyreisen, som ensker at gi-
ve nogle opieveiser af generel natur til medlemmerne. Vi skal imidlertid formidle de 
reelle medlemsønsker, seivom der ved vores nylige skriftlige rundsperge var sterre 
ønske om foredragsaftener. Har I imidlertid ønsker om et elier andet emne - sá kom 
frem med det. 

Da der sáledes stadig er mulighed for at emner af interesse kan komme op med kort 
varsel, opfordres alle medlemmer til at holde sig orienteret via NEPTUN BLADET og 
ikke mindst ved OPSLAGSTAVLEN" i lokale nr. 69. F.eks vii kystture og smâ-
bàdsture fremover blive segt afviklet ved her og nu' -aftaler lavet i kiublokalet. 

Sa her er altsa endnu en grund til at mode op til kiubaftenerne. 

For yore juniorer vii der igen blive sammensat et sriigt aktivrtetsprogram under le-
delse af Lasse og Martin. I vii kunne here mere om det pa den ferste medeaften. 

Vi siger derfor vel mødt til alle. 
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NEPTUN byder velkommen til: 

Seniorer: 

Kristian Korsbech 

FRA BESTYRELSEN 

Vi skal hermed meddele, at foreningen har haft indbrud og tyveri i vrkstedslokalet. 
Tyvene er kiatret over skolens tag, hoppet ned i atriumhaven og derfra gáet ned 
gennem lyskassen, hvor vinduet var brudt op. Pa samme made bred de md hos 
Jagtforeningen. Alle yore kroge, springringe mm. er stjálet. I alt for 2400 kr er blevet 
fjernet, og sà er der blevet øvet hrvrk mod to skabe. Skulle nogen tilbyde jer 
kroge til faverpris, sá kontakt os i bestyrelsen. 

Vi hber naturligvis, at dette er et eenganstilflde. Risten er flu sikret over lyskas-
sen med kder og tre hngeIâse. Sã der skal kraftigt vrktøj i brug hvis ..... 

"DE MANGE KYSTØRREDER" 
af Jergen Thomsen 

Man herer ofte udtalelser blandt kystfiskere som Der har aldrig vret flere erreder 
ved yore kyster end nu" eller "Det vrimler med erreder overalt". 

De pàstande stiller jeg mig tvivlende overfor udfra árslange iagttagelser og erfaring 
men ferst lidt baggrund: 

Allerede i 1975, da jeg fangede min første haverred pa kysten, begyndte jeg at bru-
ge min fritid pa kysthskeri efter haverred. Min familie har et sommerhus ved Dybese 
Rorvig - Ca. 800 meter fra kysten, som jeg har brugt meget som udgangspunkt for 

ferier og fisketure. 
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11992 flyttede jeg sá til Nykøbing Sj., hvor jeg flu bor og arbejder. Det giver mig mu-
lighed for at fiske dagligt - d.vs. 250-300 fisketure àrligt. 

Jeg valgte for 10 àí siden ikke at køre meget rundt i bil for at finde nye fiskepladser, 
men i stedet at dyrke de samme fiskepladser meget intenst. Fiskestrkket "Dybesø 
til Korshage" pa Kattegat kysten er mit favoritomràde. Nàr vinden driller, fisker jeg 
ogsà pa fjordsiden ved Nakke. 

Ved stadig at fiske de samme steder som for 20-30 ár siden, har jeg tydeligt kunne 
se store eendringer i svel naturen som I fiskeriet. 

Forst var der Torskens pludselige forsvinden fra kysterne omkring 1975-76. For 
1975 kunne vi fange 5-10 torsk (1-3 kg) pa en god fiskedag. Efter 1975 fangede jeg 
højst 3-5 undermâlstorsk om âret. Havørredfiskeriet var i fremgang i stedet for p.g a. 
begyndende udstninger pa kysten. Det bedste havørredfiskeri kulminerede - efter 
min mening - melIeml988 og 1992, hvorefter deter g6 et ned af bakke siden. I de 
sidste par àr har jeg faktisk fanget frre ørreder, end jeg gjorde i 80'erne, selvom 
jeg er blevet dygtigere og fisker 3-4 gange oftere end dengang. 

De senere àr har der vret en katastrofal mangel pa mikroliv, fødefisk mm, i det 
lave kystnre vand. SrIigt forárene er prget at det. Vi fanger nu ørreder i starten 
at maj, som absolut ingenting har i maven. For i tiden havde vi et forrygende fiskeri i 
marts-april, hvoraf mange fisk var flotte og i god stand. 

De senere àr er det kun efterâret, som stadig kan give godt fiskeri; men det ved alle 
lystfiskere tilsyneladende godt, for i den periode er her utroligt overrendt 

Det største problem er uden tvivl det strkt tiltagende garnfiskeri srligt i Isefjor-
den. Et eksempel pa hvor svrt det er for ørrederne at undga garnene pa vej ud af 
fjorden: I pasken fiskede jeg tilfIdigvis ved siden af en mand (Jan Grunwald) som 
fangede 30 ørreder pa 2-3 dage. Kun 2 af ørrederrie var uden tydelige garnmrker!' 

Jeg mener, at der - pa trods af flere og flere udstninger - er en stadig svindende 
mngde ørreder til flere og flere lystfiskere, nâr garnene har taget deres part 

Jeg har prøvet at anmelde ulovlige garn, men der sker jo ikke noget, sá vi ma jo nok 
stadig overveje selvtgt? 

Som medlem at NEPTUN i ca 20 âr vil jeg rose NEPTUNs arbejde og virke og de-
res deltagelse i FISKERINGEN. En srlig ros til Jørgen 0. Rasmussen og Dane 
Henry. Uden deres hjlpsomhed og optimisme var NEPTUN ikke blevet den gode 
fiskekiub den er i dag. 
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PROJEKT SKIDTFISK I VEJLESØ FORTS/ETTER 

lfølge lokalavisen LOKAL-POSTEN fortstter opfiskningen af sâkaidte skidtfisk som 
skalle, brasen mm. I Vejlesø/Holte her i 1997. 

Opfiskningen foretages af Furesøens erhvervsfisker; men han var ellers indstillet pa 
at stoppe, da han 11996 fangede sá fá âl som bifangst, sà de som indtgtskiIde 1k-
ke kunne betale for bortkørsel af skidtfisken Men nu har Søllerød kommune sá be-
sluttet at betale denne udgift. Opfiskningen synes virkelig at have en god effekt pa 
søens sigtbarhed, idet denne er blevet vsentligt forøget I de to àr, projektet har 
kørt. 

11995 blev i alt opfisket 2755 kg skidtfisk, mens mngden i 1996 var reduceret tit 
Ca. 600 kg. 

Spørgsmâlet er sà, cm søen er ved at komme I biologisk balance. Tiden skal nu vi-
se, om der ikke bare sker en ny indvandring af skaller og brasen gennem kanalen 
fra Furesøen. 

NR:4 AUGUST 1997 	 6 



NEPTUN BLADET 

Ny overordnet mâIstning og forvaitning af det rekreative 
fiskeri pa vej 

Strkt forkortet uddrag af notat fra Erik Thorsen nstformand i 
Landsforeningen Danske Lystfiskere (LDL). 

Fiskeriministeriet hal nu taget initiativ til en diskussion i det rádgivende § 12a udvalg. Deter det 
udvaig, der skal rdgive ministeren omkring det kystnre fiskeri. Ministeriet har den 13. marts i sin 
ndkaldelse til udvalget anfert "Der er efter ministeriets oplattelse behov for vidtrkkende 
droftelser om forhold omkring det kystnre fiskeri og de overordnede màIstninger herfor" 

Forslag til overordnet malstning og forvaltningsmidler for det rekreative fiskeri. 
Der er meget brede interesser i det rekreative fiskeri, for Landsforbundet Danske Lystfiskere 
forekommer det indlysende, at der skal indfores en skarp skillelinie mellem rekreativt fiskeri og 
erhvervsfiskeri. 

Dernst skal vi gore opmrksom pa, at vi principielt er villige Iii at vige for erhvervsfiskeriets 
interesser. Betingelsen er dog, at man opstiller en analyse, der viser, at markedsvrdien af 
erhvervstiskeriet er større end vrdien af det rekreative fiskeri for det págldende omrde. Vi 
stiller gerne yore ressourcer til râdighed for udstikning af retningslinier for en sãdan 
forvattningsstrategi. 

Sanktionsmulighederne skal strammes op, sâledes at der opstar et rimeligt forhold mellem straf 09 
en eventuel fortjeneste ved overtrdelse af reglerne. Der ber ved gentagne overtrdelser af 
lovgivningen gives mulighed for konfiskation af redskaber, fartøj, samt en fradømmelse af retten til 
udevelse af fiskeri Det store antal lystfiskere sammenholdt med fisketegnsomstningen viser, at 
der er behov for en opstramning. 

1. Rammerne for redskabsanvendelse forikke-erhvervsmssiqt fiskeri: 

De ti/ladle redskaber defineres som. 

Krogline maksimalt 45 meters totallngde med frit antat kroge 
Nedgarn a 45 meter 
Ruser med ledegarn, maksimalt 45 meters totaIlngde 
GarnInker er ikke tilladt. 

Note: Af hensyn til familiers mulighed for at dyrke lystfiskeri, er Landsforbundet generelt imod at 
sløjfe dag- 09 ugekort. Vi kan dog acceptere, at disse sløjfes, safremt der àbnes mulighed for, at 
et fisketegn dkker en gteflle/samboende voksen, der i selskab med fisketegnsindehaveren 
dyrker lystfiskeri. 

Stan gfiskere me maksimalt anbnnge deres stnger inden for et omráde pa 45 meter. 

Trollingfisken: Paravanefiskeri tillades, men paravanen ma maksimalt befinde sig i en afstand af 
45 meter fra baden. Ved fiskeri med to paravaner ma afstanden mellem disse maksimalt vre 45 
meter. Ved paravanefiskeri stilles et afstandskrav til faststSende redskaber pa 200 meter. Der ma 
ikke trollingfiskes tttere end 200 meter fra land. Paravanen skal vre monteret direkte pa linen. 
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2 Geografiske begrnsninger. 

Nedgamsfisken forbydes I de Iukkede fjorde, og afstandskravef (ii kyst/inieri sttes flI 200 m. 

Udforrnning af fredningsblter: Formen pa fredningsbIteme bør forenk/es, og udformes sam 
en ligebenet trekant Grundlinien med 500 meter pa hver side at vandløbet beholdes, mens der 
med udgangspunkt i vandløbets m;dte trkkes en linie pa en kilometer vinkelret pa kysten 

3 Tids- op periode-beprnsninger. 

Krogliner ma I penoden 1/6-1/9 ikke stfes nrmere offentlig badestrand end 1000 meter. 

/ penoden 15/9 (ii 15/3 ma nedgam kun s&ttes fra midnat mel/em fredag og lørdag til midnal 
mel/em søndag og mandag. 

4Der indføres mindstemâl, der kun glder for fiskeri med stang op snare 

Eksempel: 

Fladfisk 25 cm 
Al 45 cm 
Laks og ørred 40 cm 
torsk 40 cm 

5 Anbringelse at uiskeredskaber. 

Fast stâende redskaber skal afmrkes med en farve, der aThnger af redskabstypen 

Det nuv.rende afstandskrav for fisken med hàndredskaber/faststâende redskaber øges hI 100 
meter; der indferes en bestemme/se am. at faststâende redskaber ikke me sttes nrmere 
end 200 meter fra personer, der til (ods (=vadende) udøver fisken med lette hândredskaber. Der 
skal indbyrdes mel/em faststâende redskaber /igeledes vre en afstand af minimum 100 meter, 

6 Omstningsforbud mm. 

Omstningsforbudet ber vre generelt og omfatte alle former for rekreativt fisken. 

Pa fadøjer, der udnyttes til fritidstisken, ma der kun fore findes et antal redskaber svarende f/I 
anta/let af fiske berettigede ombord. 

7. Andre forhold, 

Der âbnes mu/ighed for, at ministeren kan begranse antallef af fan gede fisk per fisker per dag 
inden for enkelte arter, perioder el/er geografiske omráder. 

Visioner for fre mt/den 
Naturligvis arbejder landsforbundet ikke kun med fremtidsdramme og visioner, men ogsá med de 
daglige smâ ting, der oftest overses, n6  de store linjer trkkes op F eks Vedtog Iandsmedet i 
Nyborg en lang rkke initiativer, der skal gore det lidt lettere og sjovere at were lystfisker, isr for 
ungdommen Blandt andet ser LDL med bekymring pa, at flere 09 here havnemoler sprres for 
adgangen til lystfiskeri. Vi finder denne udvikling meget beklagelig, da dette hiskeri har star 
rekreativ betydning for mange mennesker Molefiskeriet dyrkes specelt at lystfiskere, der ikke har 
râd til de mere kostbare 09 avancerede former for lystfiskeri Molefiskeri er sáledes den hue 
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mands lystfiskeri". Derfor bar landsforbundet henvendt sig til kommunernes landsiorening samt 
tratikministeriet i hàb om at fà bremset denne yderst uheldige udvikling 

Fortsat adgang lii naturen? 
Landsforbundet ser ogsà med bekymring pa, at adgangen til at frdes i naturen begrnses 
Etablenngen af jagt- 09 forstyrrelsesfri omràder, sejlladsregulering pa soer, samt fredning 
forhindrer frdset og fiskeri 09 dermed forstàelsen 09 interessen for miljøet og dets beskyttelse 
Landsforbundet henstiller nu til offentlige myndigheder og andre, som er involveret, at den 
nadvendige dokumentation for truslen mod de berørte omrâders fauna og flora foreligger. Vi vH 
ligeledes fremover krve at blive inddraget i forhandlinger, som kan betyde indskrnkninger 
adgangen til at frdes i naturen. 

Fisketegnsmid/er 
Landsforbundet fremstter forsiag i Fiskeriministeriet om, at der ud aide indbetalte 
fisketegnsm idler afsttes et beløb, der fremover kan dkke en obligatorisk ansvars og 
ulykkesforsikring, der skal sikre den enkelte ved udevelse at lystfiskeri. 

Her og flu 

Disse forslag er sammen med en rkke andre tittag, nogle af mâske mindre betydning, nu pa vej 
med den rette adresse til ministerier og myndigheder. Du kan Iortsat vre med Iii at gavne din 
eget og andre lystfiskeres sag ved at stette Iandsforbundets arbejue, gerne som individuel 
medem, ved at indstte 50 kr. pa giro 1-648-9301. Landsforbundets "nyhedstjeneste"tager 
gerne ud i foreningerne, dels for at fortlle om det arbejdet, der nu udføres pa alle planer, og dels 
for at là den nødvendige inspiration gennem debatten lokalt, sá vi kan vre kldt pa til at fortlle 
embedsmndene 09 politikerne - hvad Iystfiskerne mener med det at vre een blandt 650.000 
andre Iyst'fiskere. 

TEKST-TV 

For de afjer, der har Tekst-tv er det muligt at følge med i den debat, som ovenst-
ende er en del af. Ligeledes tager man i dette forum ogsâ andre emner af interesse 
for os lystfiskere op til debat. Der er oversigter over fangstrapporter, og for de af jer, 
der tager hensyn til højvandet, ligeledes en oversigt over høj- 09 lavvande. 

Disse tekstsider findes pa TV2's Tekst-tv Ira nummer 630 og frem. 
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Flere steder at kaste 

	

snoren I vandet 	 2 juli 1997 

Skov- og Naturstyrelsen Abner nu for fit Iystfiskeri I cirka halvdclen af alle stvreisens 
fiskevandsarealer. Tilsamnten stifles nasten 90 tokaliteter, fordeit pa hovedparten af de 
danske szatsskovdistriktcr, til radighed for aile lysifiskere. 

Der bar tradittoneit kun vret fit ftsken j enkeite af styrcisens suer. Men som led i 
Skov- og Naturstyrelsens friluflspoiitik bkv del i 1995 besiuttet at gennemfure en ny 

praksis pa fiskeriomràdet. Derfor begyndte sanirlige statsskovdistrikter i begyndelsen af 
1996 at vurdere og udpege yderligere lokaliteter, sons kunne Abnes for frit fiskeri. For-
rnãiet er at give aile danske lystfiskere sàvei som udeniandske turister bedre adgang til 

lystfiskeri. 

Udpegningen aide nsten 90 iokaiiteter, hvor lysifiskeme flu fr by at kaste snuren 
vandet, bar vret en grundig og derfor tidkrarvende proces. Udpegningerne bar bia v-
ret droftet i dist.rikternes brugerrd. Del bar vret en betingeise, at hensynet til iysth-
skeriet ikke nsa ga forud for hensyn til beskyneise aide naturnurssige og kuiturhisiori-
oLe vrdier pA styreserts arealer. SAledes vii medefiskeri med forfodring ikke blive til-
ladi i styrelsens uiskevande, iystftskere mA generelt ikke anvende bid elier hgnende pa 
styrelsens vassdareaer, ligesom det henstilles, at der ikke anvendes fiskegrej af bly. 
Godt 10 pet. af  styreisens samede vandareal - overvejende mindre suer - vii vre belt 
iukket for fiskeri af hensyn til dyre- og plantelir eller pA grund af farlige ciler vanskeii-
ge adgangsforhoid 

Dc knap 40 pct. afstyresens vandareal, hvor der af hensyn til naturbesk ttelsen elier al 
andre grunde ikke er mulighed for ubegrnset fiskeri, vii fiskeriet fortsat blive reguieret 
gennem forpagtningskontrakter med f.eks. lokale iystfiskerforeninger. Del vii dog blive 
et viikâr i nyc kontrakier, at ikke-mediemmer thr mulighed for at fiske ved at kuhe dag-
kurt, f.eks. gennem bokale turistkontorer. 

Adgang til at fiske pA styrelsens arealer fot-udsfler Sons bidtii, at den enkeite lystfisker 
har gyidigt Iovpiigtigt fisketegn, ligesom styreisen k.an lukke for fiskeri pA de enkeite 
lokaliteter af hensyn til natur og miijo. Udpegtungeme af frit fiskevand er belier ikke 
definiiiv; der kan lobende sAvel tilfujes sons fjemes bokaliteter. 

igangvrende og fremtidige natuegenopremingsprojekter vii uge styresens mulighed 
for at stille fiskevand til rAdighed for iystfiskerne. Om det skal ske ved at indføre frit fi-
skeri eller ved kontrakter, vii der blive lager stilling til for hver enkelt lokalitet. 

Kontaktperson: 
Forstfuidmgtig Torben ørnslund, Skov- og Naturstyrelsen. tif. 3947 27 02 
plus det bokale statsskovdistrikl. 

Bilag: Kort over de frie fiskevandes fordeling til statsskovdistrikterne 
Foideren "Flere suer til lystfiskcme" 

fl MILJO - 0  ENERGIMINISTERIET • SKOV - 0  

PALP 	'd1M0'1e 03 . 7100 Kgth 	13 	 3 	75 00 	°'' 3° 77 98 99 
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HER ER FISKERIET FRIT I SKOV- OG NATURSTYRELSENS SØER 
__I I 	 I 	I 

Distrikf  Areal lha. 	Loka!itoft  
1 'Bomholm  1,2 so 	Sdr. Asedam 
2BomholmL 4,1 so Borgedatssoen  
3Buderupho m 	J 32,3so IStore øksso  
4Buderuphom 3,9 so Mosso 	I 

5 Buderuphom 19,7 S0 Navnsø 	I 
61 Falster 	I  5,1 so Borremosen 
7FaIster 	I  2,8 so smâsøer pa "Atbuen"  

1,1 so Skriversoen 
9FaIster  3,3 so Molleso 

10 Falster  0,5 sø Sibirien 
11  Feldborg  1 so Dyrbergs So  
12 Fetdborg  1,5 so So pa TrngseI  

13 Frederiksborg 1,8 so 
lKildemose 
Gantekrogsso og Ting us Mose  

14Frederiksborg 1 sø So  
151 Frederiksborg 1,2 so lostrup So I 
16 Frederiksborg 1,8 so IStore Foistrup Dam  
17 Frederiksborg 0,9 so I Store Hjortedam  
18 Frederiksborg 9,8 so lGribso 	I 
191Frederiksborg 2.1 so Brede Dam  
20 1 Frederiksborg 0,6 so Sø v. Horsevnget  

2111 Frederiksborg i 	1,5 so ISkovdam  
22Fussingo 0,5 so Doflerup Moltedam  
23Fussingo 0,1 a Nørrea 
24Fussingo 10 so Park ved Hald Hovedqard  

25IFyn 1 so Trente Molledamme  

26HanherredI 9,6 sø Lild Strandkr  

27HanherredI 1,5 so Dam 	I 
28Jgersborg I 	0,6 so Jgermosen iTrerod Skov 
29Jgersborg I 	3.6 sø Ràdvaddam  
30lJgersborg I 	3,1 so Stampedam  
31Jgersborg 1.3 so Strandmolledam  
321Jgersborg 1,5 so 
33Jgersborg 1,5 so ørholt Dam, nodIige bred  
34 1 Jgersborg 1 so Vidnsdam  
35IJgersborg  
36iJgersborg 1,8 IOksemosen _______ 
37Jgsborg 0,6 so  
38Jgersborg 1,4Iso  

39IJgersborg 	I 	1,6ise Ikatvemosen  
401Jgersborg 	 2Iso lBollemosen  
41 Jgersborg 	 0,8 - Indre so i Soellerod Kirkestcov 

42 Jgersborg 	 1,7 so jEnrum Dam 
43 Jgersborg 	 1,9 so lHiortedam, Errneluriden 
44Jgersborg 	 2,71se Charlottentund Fortgrav 
45 Jgersborg 	 7,4 so Trekantso, Kalvebod FUed 
46Kronborg 	i 	 0,31so ILergrayssoen 
47Kronborg 	 1 so IKlausemose 
48Kronborg 	 0,8 so 	ILangemose 
49 Kronborg 	 1,61so 	lSk6nlngedam 
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50-Kronborg 1.61w IFordam  
51 Kronborg 13.5 so lBondedammen 
52 Kronborg 27,1 so lBogeholm Sø  
53Kronborg - 0,7 so I Dagelokke So  
54:Kronborg 5,4 so Femsolyngsoer  
55 Kronborg 6,4 so Lojeso I 
56 1 Kebenhavn 0,7 so CaspersDam 
571Kobenhavn 4,1 so Skallemosen 

- 58Kobenhavn 3,2 sø Gedderygsmosen  
59Kobenhavn 0,7 so StoreSejbensMose  
60 _Kobenhavn 929,6 so IFuresoen 
51 Kobenhavn 2,2 so Stenso  
62Kobenhavn 3,1 $0 unavngiven  
63_Llndet 	I 3,9 so Polterkrmmerlavningen  
64.Nordjylland 0,8 sø HorneksSo  
65tNordjytland 0,7 so Lilleso  
66NordjyHand 0,4 so Birkeso  
67Nordjylland 0,5 so Lillehedenplantage  

-68:Nordjylland 05 50 Horsedammen  
69Odsherred 0,5 so  
70lpalsgárd 0,5 sø RorbkSo  

72Silkeborg  1050 del af8rabrand so  
73Silkeborg  0.2 sø Lergraven,Brmosesicov 
74Silkeborg  0,3 so delafJulso,Himmerigsskov 
75Silkeborg  0,2 so del afJul50,Himmerigsskov 
76Silkeborg  2,8 sø del afMosso 
77:-rhy  1,11so Bagso 	_I 
78-Thy  8,5 so soerV.VesterRosholm 
79-Thy  2,4 50 I Klastrupdam  
80Tisvilde  1,1 so ITranemosen  
811 Tisvilde  4000 so Arreso  
82Tisvilde  1,2 so Arreso  

1,7 so Arreso  
84Tisvilde 0,7 so WielandsSø  
851Tisvilde  1,8 so Gulbjeigmose  
86Ulborg  7,9 so Kulso  
87Abenr6  1,3 so Vesterse  
88,Abenr6  0,6 so Karpedam  

[TOTAL 	5207 HA  
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FANGSTRAPPORTER 

Siden sidste nummer af bladet har redaktionen modtaget følgende 

Den 8. Marts 1997 var Henrik Mortensen ved Store Rosenbusk P&T" hvilket pa 
spin gay en flot regnbueørred pa 4.9 kg og 64 cm. 

Den 17. April 1997 fangede Jørgen Thomsen ved Rervig en flat havørred pa 3.0 kg 
65 cm lang 

Samme Jørgen Thomsen fangede den 23. April 1997 en regnbueørred i Tranesø 
pa spin. ørreden vejede 3.1 kg og var 63 cm lang. 

Den 26. April 1997 var Henrik Mortensen pa trolling i Køge bugt. Resultatet var en 
flot havørred pa 4.8 kg af en lngde pa 70 cm. 

Rene Nielsen var den 3. Maj 1997 ved Solbjerggárd ørredfiskeri', og anstrengel-
seine resulterede i en smuk bkørred pa 1.3 kg, 48 cm lang. Den blev taget pa 
spin. 

FLADFISKETUREN 1997 

Er den ikke stor? 
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Foreningens árlige traditionelle fladfisketur den 11 juni 1997 var for en gang tilsmilet 
at vejrguderne: lkke en vind. Det betød sá, at vi endelig kunne lade SKJOLD gâ pa 
fiskeri nord pa ved den kendte grund DISKEN. Her er der gennem tiderne landet 
store fladfisk. Stedet er ogsá godt kendt af erhvervsfiskerne, hvad udsatte garn jo 
vidnede om. Da der ikke var nogen srIig "bundflod", kunne vi fiske pa stedet uden 
hele tiden at skulle flytte. Vi prøvede dog først ved nordvestsiden af Hven; men her 
var de flade ikke hjemme, og sá ma vi Jo komme til de flade, som skipper John sag-
de. 

Der blev sa godtnok ikke fladfisk til alle turdeltagerne, men de, der kom pa dk var 
til gengId flotte - ikke som tidligere árs udgaver at 'frimrker" Filers hyggede man 
sig med ristet poise og en pUs fra kabyssen (det var med i turprisen, meddeler kas-
sereren). 

Et af yore medlemmer Soren Axelsen mistede i øvrigt en rigtig stor 'flad' lige i vand-
overfladen. Sà I den, s6 I den! Godt der var vidner! Ellers var dr vel ingen, som yule 
tro mig", udbrød han stakàndet Ak ja, og en sádan bemrkning skulle komme fra 
en jurist og dommer! Alt i alt en god stemning pa denne aftentur. 

De bedste resuitater var følgende: 
Henrik Moller 	Skrubber pa 0,960 kg og 0,700 kg. 
Mikkel Haid 	Rødsptte pa 0,800 kg. 
Niels E. Modvig Skrubbe pa Ca. 0,700 kg. 
Ulf Hansen 	Skrubbe pa ca. 0,600 kg. 

Bare en skam, at ikke flere medlemmer deltog, sá turen var bievet fuid booket. I øv-
rigt kan stegepanden med gravering ses i lokalet. 
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TURPROGRAM 

HAV-TURE 11997 

!!BEMIERK. August turen er flyttet 14 dage. 

Søndag d. 31/8 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 til 12:00 
Søndag d. 14/9 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 til 12:00 
Søndag d. 12/10 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 til 12:00 
Søndag d. 16/11 SKJOLD, Vedbk kI. 7:00 til 12:00 

Ordinr turpris pa hatvdagsturene er i 1997 150 Kr. Der ydes dog en rabat til yore 
yngste juniorer pa 30 Kr. 
Der er til disse ture kun reserveret 12 pladser.  
Heldagsture og specielle turarrangementer arrangeres efter medlemmernes onsker. 
TILMELDING: Henrys Fiskegrej (Se side 2 I bladet). 

ALEMEDETUR 

FORENINGEN ERINDRER ENDNU EN GANG OM ALEMEDETUREN. 

August màned med mørkere ntter er efter erfaringen et godt tidspunkt for alefiske-
ri. God gammeldags bundsnørefiskeri efter disse Ikre dyr' Stegt àI med stuvede 
kartofler --- krs for ganen! 

Fredag den 22. August 1997 forsøger vi as endnu en gang med dette fra Helsingor 
Nordhavn. Vi modes pa havnen kI. 20. 

Da der gerne er mest aktivitet hos álene indtil midnat, regner vi med at slutte fiskeri-
et ved dette tidspunkt. 

Ti)melding er ikke nodvendig; men du skal selv sørge for agn og godt humør. Bare 
mod op til Iidt socialt samvr. Chancen for 61 er der ogsá. 
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ARETS POINTSTILLING 1996 

Torskeookalen 
Niels E Modvig Torsk 8,7 kg foreningstur 
Tommy Persson Torsk 7.5 kg foreningstur 

Saitvandspoka!en 
Henrik Moller Skrubbe 0.960 kg 80 point 
Mikkel Hald Rødsptte 0.800 kg 46 point 

Trolling pokalen 
Henrik Mortensen Havørred 4.8 kg 96 point 

Put & Take pokalen 
Henrik Mortensen Regnbueørred 4.9 kg 163 point 
Rene Nielsen Bkørred 1.3 kg 130 point 
Martin W. Nielsen Regnbueørred 3.3 kg 110 point 
Jorgen Thomsen Regnbueørred 3.1 kg 103 point 

Ferskvandspokalen 
Mads Scheibye Aborre 1.05 kg 87 point 
Mads Scheibye Sandart Z7 kg 54 point 

Mede pokalen 
Martin Rasmussen Karpe 9.0 kg 113 point 

Pokal for mdelfisk 
Jorgen Thomsen Havørred 3 0 kg 67 point 
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LYSTFISKERFORENINGEN "NEPTUN" 
VINTERPROGRAM FOR 199711998 

AVe mødeaftener er onsdage! 

1997 	17 Sept Ssonstart og hyggeaften 
24. Sept. Diasshow ved Claus Q. Jessen 

1 	Okt. Aben klubaften 
8.Okt. Aben klubaften 

----- ------------------------- ----- Efterársferie -------------------- 
22 Okt Aben klubaften 
29. Okt. Aben klubaften 

5 Nov. Aben klubaften 
12 Nov. Aben klubaften 
19. Nov NEPTUN's ordinre genera lforsamling 
26. Nov. Rejseforedrag ved Bjorn Thomsen? 

Se nrmere I bladet. 
3. Dec Aben klubaften 

10. Dec Juleafslutning for medlemmerne 
------------------------------------------- Juleferie ------------------------------ 
7. Jan Aben klubaften 

14. Jan Aben klubaften 
21. Jan. Rejsetilm ved Allan Riboe? 

Se nrmere i bladet 
28. Jan. Aben klubaften 
4. Feb. Aben klubaften 

----------------------------------------------- Viriterferie --------------------- 
18. Feb. Aben klubaften 
25. Feb. Aben klubaften 

4. Marts Aben klubaften 
11. Marts Aben klubaften 
18 Marts Aben klubaften 
25, Marts Alaska filmaften ved Ole Haslund ? 

Se nrmere i bladet 
1. April Aben klubaften 

Pàskeferie --------------------------- 
15. April Aben klubaften 
22 April Aben klubaften 
29. April Aben klubaften 
6 Mal Aben klubaften 

13 Mal Hyggeaften. Sson slut. 
Modested: Lokalerne nr. 69 09 73, Askevnget 10, 2830 Virum. 

De anforte mødedage er fIles for bade Sen iorer 09 juniorer 

Modetid aVe dage Ira klokken 19 til klokken 22. 
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Specialarrangementer kari indpasses efter medlemsensker pa andre ugedage ved 
henvendelse til foreningsformanden. 
Scm sriigt tilbud hi juniorerne vii der pa ovennvnte datoer sideløbencie vre Jun10-
raktivitetei i lokale nr. 73 under ledelse af Lasse Sterfl 09 Martin K. Rasmussen. 
Nrmere herom ved vor ssonstar1. 
Al pirkestøbning, grejfremstiiling, fluebinding, boiliesIremstifling foregár i lokale nr 73 
(vrkstedslokalet). 
Al film, foredrag, møder irtteraturlsning foregár i vort lokale nr. 69 (klublokalet). 
Ret til £ndringer i det trykte program forbeholdes. 

Diasshow: "Tropisk fiskeri pa en anden made" 
Claus Qvist Jessen 

Iropisk fiskeri ci for de tieste synonymt med det hundedyre og meget cirkusprgede 'big-

game-fiskeri" efter marlin, tunfisk eller andre afverdenshavenes monstre. Denne opfattelse 
buyer let styrket afbâde danske og udeniandske fiskeblade med hang til "sensationer", og den 

undrende laser sidder tilbage med en t'clelse af, at tropiske fisk ligefrem fodes I 200-kgs-klas-
sen, og at smMisk kun forekommer under mere tempererede himmeistreg Men sidan er det 

naturiigvis langi Ira i virkeligheden, for ligesom i Danmark gir der I troperne et par millioner 

sniit3sk for hver eneste gigant, og ofte er det del letteste og mest uorganiserede fiskeri. der 
giver de storste opieveiser 

Er man inkarneret iystfisker, og har man som jeg en overdreven trang til rejser og oplevelser, 
er det derfor Ingen dum ide at medbringe en hindfuid fiskestnger 01 "hvad man flu meder 

pi sin ye)", og den last har gennem de seneste 10 ii bragt mig en bunke hejst besynderlige 

liskeopleveiser. Totalt Cr det efterhinden blevet 01 ret prcist to ir pA landevejene, haivdelen 
i Asien og den anden halvdel i Syd- og Mellemamerika, og naturligvis ci det blevet til en del 

fiskeri undervejs, og det er si, hvad jeg har tznkt at vise Neptuns medlemmer. 

Al begrnsnrng ci sver, sA jeg har med hArd hind "glemt" flertailet af mine mere exotiske 
lande og nojes med de tiskemssigt mest interessante Vi nojes derfor med at gA 3-4 fir tuba-
ge i tiden til mm anden visit ni Nicaragua og Costa Rica (1993), hvorefter kronologien brin-
ger os gennem Belize og Mexico (begge 93), Pakistan og Indien (begge 94), mere Nicaragua 

og Costa Rica (95), Paraguay og til slut Brasilien og miske Bolivia (96) Alle disse ture er 

suedes relativi nyc og var derfor afgode gninde ikke med, dajeg for 4-5 Ar siden lavede ci 
tilsvarende show i kiubben 

Dc fisk, I vii ii at seer isr min personlige "yndling", den smidelignende, op til over 100 pund 
store og hejt springende 	de mindre, men meget stride jacks, de grumme pjiahas med 
motorsave i siedet for tnder (og som t'aktisk kan kiippe bide kroge og stilwirer over). de 
nsten lige Si grumme barracudaer, de smi, men exotiske bonefish (enhver fluefiskers drom 
og verdens strkeste fighter!), en masse farverige cichlider, en del sre, bra.silianske mailer. 
de flotte, solvfarvede mahseer Ira Indiens hellige floder etc etc 

Dci meste al mit fiskeri er dyrket "uat1ingigt' og med relativt let grej, hvilket betyder. at I 
ikke vii t sâ meget som et eneste big-game-billede af en siagen marlin at se Til gengld bli-
ver liskebnllederne blandet med en masse billeder, der ikke har en dvt rued fiskeri at gore, 
men gerne skutle vise, hr'orfor det er si ufatteiigt ikkert at rejse rundi I de mere besyndcriige 

lande ice tatter 300 bilieder med, og hele showet varer vel 2-2V2 time 
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KURSUS I SIKKERHED TIL SOS 

TO gamle og nye medlemmer, som endnu ikke har deltaget i vort liHe interne kursus 
en lille henstiHing med en vognstang. 

Kurset er absolut obligatorisk, hvis du tnker pa at leje foreningens motorer" 

Ring derfor snarest pa tif. 45 88 33 77 og aftai tid for dettei 

SrIig for juniorer 

Fylder du eller er du fyldt 16 âr i den kommende kontingentperiode, kan du efter 
eget ønske overgâ til seniormediemsskab. 

Betingelsen herfor er, at du sâ naturiigvis betaler senior koritingent. Det du opnãr, er 
nogle senior rettigheder. BI. a. kan du bruge badene pa egen hand, nar du har delta-
get i "sikkerhed til søs" - kurset. Grunden til, at foreningen vii opkrve større kontin-
gent for denne facilitet er, at Fiskeringen krver et kontingent for hvert mediem, der 
kan benytte dets faciiiteter. Foreningens kasserer vii were dig behjipeiig med om-
piaceringen. 

Du skal dog were fyidt 18 är for at leje foreningens motorer, men har du seiv en sa 
kan du jo benytte den. 
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VEJRET I DANMARK 
MAJ 1997 

Temmelig kold maj. 
Landstal 

Middeltemperatur 	9.7 grader C ... (normal ... 10.8 grader C) 
Nedbør 	 68 mm .......... (normal .....48 mm) 
Sol 	 217 timer 	(normal .... 234 timer) 

Vejret I Danmark 
Juni 1997 

Mindre overskud af sol, nedbør og temperatur i juni 
Landstal 

Middeltemperatur ........14.9 grader C ... (normal ... 14.3 grader C) 
Nedbør ..........................58 mm............(normal .... 55 mm) 
Sol ..............................271 timer ........(normal . .. 242 timer) 

Vejret i Danmark 
Juli 1997 

Varm og soirig juli 1997 

Juli 1997 fik en døgnmiddeltemperatur p6i 17.5 C. Deter 2 C over normalgennem-
snittet over perioden 1961-90. Landets højeste temperatur, 30 C, btev malt i Nord-
sjlland den 22. og mànedens laveste, 4 C. om morgenen den 9, i Midtjylland. 

I gennemsnit, ud over landet, faldt der 62 mm regn, lokalt ogsâ hagl. Nedbøren faldt 
meget ujvnt blandt andet pa grund af kraftig bygeaktivitet. Pa amtsbasis fik Søn-
derjylland mest, Ca. 90-95 mm og Vestsjlland mindst, knap 50 mm. 

Solen skinnede, i gennemsnit ud over landet, i 309 timer. Det er 36% over normalen 
Mest sol fik nordligste Vendsysset Ca. 370 timer, mens de centrale dele af Syd- og 

Midtjylland fik mindst, omkring 270 timer. 

Landstal -juli 

Middeltemperatur 	17.5 grader C 	(normal 15.6 grader C) 
Nedbør 	 62 mm 	(normal 	66 mm) 
Sol 	 309 timer 	(normal 	228 timer) 
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Regler for benyttelse af NEPTUN's motorer 

I Udlejning sker Run til mediemmer med gyidigt 'FR 1970 motorkursus 09 sikkerhed" og kontin-
gentkvittering Begge skal forevises inden udiejning. 

Kun medlemmer der er fyidt 18 àí kan leje motorer. 

2. Udlejning vii foregá fra Henrys Fiskegrej", i dennes abningstider.  

3 Udlejning vii foregâ pa føigende betingeiser 

a) Depositum 	 300 Ri 

b) Leje pr. dag 	 40 kr for EL motor 
50 kr for 4 HK motor 
75 kr for 10 HK motor 

c) Leje pr. weekend 	60 kr for EL motor 
80 kr for 4 HK motor 

125 kr for 10 HK motor 

Depositum betales ved udievering af motoren 

Depositum vii biive tilbagebetait ved afievering af motor i hoP og rengiort stand. Leje 09 brnd-
stofforbrug modregnes i det betalte depositum 

4. Ved ieje af motor føiger til 4 HK motorer en 11 L tank med brndsto1. til 10 HK motorer en 227 
L tank, Tanken afieveres igen til fyidning hos Dane Henry. Der udieveres ekstia oiie af Dane Hen-
ry, og Run denne ma benyttes. 

Ved leje af EL motor vii der medføige et tuidt opiadet batten, som kan vare op hi ca. 8- 10 timers 
forb rug 

5. Der udleveres ved ieje aitid et st vrktøj 09 reseniedele. Disse afieveres i samme standlantai 
efter endt brug 

Hvis der har vret problemer med udstyret, afieveres en rapport hi Dane Henry, sáiedes at disse 
kan afhjipes. 

6 Lejen for motorerne skal bruges til heniggeiser hi service og evt kob af nye motorer efter be-
hov. Dane Henry sørger for, at motoreme aitid er i en forsvariig 09 sejikiar stand 
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7. Ved leje at motor udleveres der materialer, som er en vejiedning I brug og anvendeise at disse. 
Denne vejiedning skal altid føiges for at opná den største sikkerhed til søs. 

8. Bevidst overtrdeise at udieverede regler 09 materiaie for benytteise af foreningens motorer vii 
automatisk medtøre eksklusion at NEPTUN 

Lan af litteratur og video - fiskefilm 

Det er med bekiagelse vii bestyrelsen ma konstatere, at den hidtidige udlànsordning 
for fiskevideofiimene ikke fungerer. Der er nu i et par tilfide bortkommet videofilm, 
og der har i ulere tilfide vret alt for lange iänetider pa filmene. Ingen navne 
nvnt 

Filmene er derfor nu kun til forevisning i lokalet og kan ikke lanes med hjem. Kun pa 
denne made kan vi sikre, at alie kan fã lejlighed til at se aile filmene. Man skal blot 
komme til kiubaftenerne 

Fiskelitteraturen vii fortsat kunne lanes af medlemmerne; men iânerie skal gores sa 
korte som muligt. Bestyreisen kan ikke tiiiade, at bøger ligger hjemme hos mediem-
merne i Ingere perioder f eks i ferierne. 

Overhoides dette heiler ikke, vii vi vre nødt til at opkrve et depositum hver gang 
et mediem ønsker at lane en bog med hjem. 

APROPOS ADRESSELENDRINGER 

Der er aitid mange adressendringer btandt yore mediemmer i foreningen Nogie 
ndringer meides hurtigt via de smà adressendringskort, som fàs pa posthuset. 

Andre far vi md som en iilie notits pa girokortet. Atter andre far vi meddeielser om via 
avispostkontoret, og i nogle tiiflde màneder efter en fiytning har fundet sted heft 
afhngigt af, hvornàr et blad er udkommet Enkeite er ogsà s  venlige at meddele 
flytninger via telefonen, som regei fordi de havde noget andet at spørge cm samti-
digt. 

For jeres egen skyid bør vi kunne holde mediemskartoteket ajour, sáiedes at vi kan 
adressere post til jer korrekt. For at vi i bestyrelsen kan gore dette sá hurtigt og kor-
rekt som muligt, har vi fra bestyrelsens side denne hue bon: 

NR: 4 AUGUST 1997 	 22 



NEPTUN BLADET 

Brug post vsenets smâ adressendrinpskort, nâr I flytter 

Disse kort er gratis og fàs pa alle posthuse, og meld sà gerne flytningen inden den-
ne sker 

Pa forhànd tak. 

Henrik og Mikkel med trofet fra fladfiske turen. 

H 
BIDRAG TIL BLADET 

NEPTUN bladet er et mediemsbiad, hvorfor det er àbent for medlemmernes bidrag, ikke alene det 
'den ándssvage bestyreise' finder pa. 

Hvis vi bar en kunstner ibiandt as, der bar lavet skitser, sam han/hun gerne vii vise for andre, er 
dette stedet Debatopig og beskriveiser om spndende eUer anderiedes fiskeopievelser kunne 
ogsâ have andres interesse. 

Derfor hvis I bar et bidrag sá kontakt blot Frank Lynge Larsen 
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MADRUBRIKKEN 

Her i eftersommeren sker det at man blandt fangsterne p6 Sundet far nogle Sej eller 
Hvilling Begge fisk er srdeles velsmagende, Hvilling er bare lidt los i kedet. Men 
prey alligevel feks.: 

WILLING a la VERDURETTE 

Fileterne drysses med salt og peber og paneres i aeg og rasp. De steges i smer og 
anrettes. Hakkede kantareller steges more og brunes let i olie. Olien hldes fra, 09 
der tilsttes lidt smør sammen med finthakkede chalotteleg, licit hakket persille, 
purleg, kørvel og evt. estragon. Det hele steges igennem og hIdes sà over fisken. 
Til slut hldes lidt citronsaft over. Et glas hvidvin vil fuldende denne ret. 


