Møns Sportsfiskerforening
Forår/sommer 2019
Foreningsnyt
Formanden
Kære medlemmer.
Halvdelen af året er gået og forhåbentlig har I alle fået fisket nogle fisk.
Jeg har ikke selv haft meget tid til fiskeriet, på nær en bådtur efter
sommertorsk.
Jeg har ikke kendskab til kystfangede ørreder, men det skyldes nok
manglende ture ud og møde andre lystfiskere.
Der har ikke været mange aktiviteter siden generalforsamlingen, enkelte
møder i forbundsregi, herunder udkast til fredningsbestemmelser for
vandløb i dette område.
-Kim Keldborg

Pointtur
Jørgen Højland

2,5 kg

Største ørred
Jørgen Højland

2,5 kg

Efterårets pointture 2019
September den 21 og 22
Oktober den 12 og 13
November den 9 og den 10 og den 23 og 24
December den 7 og 8 og fra den 21 og året ud

Efterårets ørreddag
Vi har ørreddag lørdag den 26 oktober 2019 med indvejning i Stege Havn kl.
17.

At fange torsk er kun for eksperter, dem på billedet er fanget på vragfiskeri af
Kim, da der ellers ikke findes torsk omkring Møn til almindeligt pilkefiskeri
for øjeblikket.
Bestyrelsen
Formand Kim Keldborg
kims@outlook.dk
Tlf. 23261410
Kasserer Mads Hjortkær
hjortenmads@gmail.com
Tlf.51339026
Bestyrelsesmedlem Jørgen Højland
Tlf.55868108
Bestyrelsesmedlem Lars Holm holmlars@gmail.com
Bestyrelsesmedlem Michael Pilegård, mipa@novonordisk.com Tlf.30754819
Revisor Kirsten Andersen lilleskov2@mail.tele.dk
Tlf.55812167
Redaktør Benny og Kirsten Andersen lilleskov2@mail.tele.dk Tlf.55812167

Fiskeriet
Desværre føler jeg, at vores ørredbestand er truet, det har været et meget
dårligt år for fiskeriet og hvorfor?
Vi må jo nok erkende, at vi har været med til at tage af bestanden, men at
truslen kommmer flere steder fra.
Vi ser, at bestanden af ålekrager stiger meget og endda truer i vores
vandløb. Her på Møn har vi en koloni i nærheden af Ålebæk og som det
sidste har de slået sig ned ude ved sandskredsfaldet på Møns Klint, hvor
træerne bliver hvide af deres efterladenskaber.
Da ørredbestanden var på det højeste, begyndte man at fiske med de nye
plastiknedgarn som nu bruges verden over og truer i tusindvis af fiskearter.
Jeg er også nødt til at nævne vandkvaliteten. Jeg var ude i båd her sidst i
august og fandt Østersøen som en stor kloak, hvad den jo også er, da den
udleder fra en millionvis af mennesker og industrier fra flere lande, som ikke
har de høje rensningskrav, som jeg håber, vi har her i landet.
Som det sidste nye bliver vores naturrigdomme truet af turismen, Møns
Sportsfiskerforening har altid haft konkurrencer, de har styrket sammenholdet
og ikke skadet fiskebestanden, da vi ikke har været så mange ude og kun
fanget få fisk. Nu bliver der arrangeret konkurrencer med store pengepræmier
for at gavne turismen over flere dage.
Det sidste grælle eksempel er laksekonkurrencen fra Bornholm.
Der var konkurrence over 3 dage med næsten 100 både og man fangede 500
laks om dagen, hvad tænker lystfiskerne på i vore dage, penge.
Vi andre spiste hvad vi fangede og havde nok i det, men de burde kunne
indse, at en sådan naturrigdom vil forsvinde som alle andre, når den bliver
udsat for en sådan voldtægt.
Lystfiskere, I må tænke over det, skal turismen ødelægge det hele.
Der har jo også været forsøgt geddekonkurrence i Stege, hvor det første år var
sjovt og gedderne blev genudsat, men andet år var dårligt, hvorfor?

Naturen er sårbar, vi er ikke selv herrer over det hele, så derfor flere dages
konkurrencer med store pengegaver hører ingen steder hjemme.
Vi har selv været med til hornfiske konkurrencer, hvor der blev landet i
tusindvis af hornfisk og hvem spiste dem?
Jeg kunne opfordre til kun at præmiegive til de største fisk, så ville mange
mindre fisk komme tilbage i havet, mens de var i live til glæde for
fiskebestanden og os lystfiskere.
Jeg håber naturligvis,at Møns Sportsfiskerforening vil bifalde mit syn på
turistforeningens udnyttelse af vores naturresourcer og gå videre til Danmarks
Sportsfiskerforening for at få dem til at give udtryk for deres holdning til
sagen.
- Benny.

Generalforsamling
Der var heldigvis mødt et repræsentativt antal medlemmer til årets generalforsamling, som blev afholdt på Lilleskovvej 2, 4791 Borre lørdag den 19
januar 2019 kl. 17, hvor der skulle vælges en ny formand og en ny kasserer
plus yderligere bestyrelsesmedlemmer som det vigtigste og med de
traditionelle gule ærter bagefter.
Heldigvis ønskede de fremmødte at bevare Møns Sportsfiskerforening, da de
har gode minder fra dengang de mønske kyster vrimlede med gode ørreder og
måske være med til at genskabe den gode tid fra 90 érne.
Valgt blev som formand Kim Keldborg, som kasserer blev valgt Mads
Hjortkær, som bestyrelsesmedlemmer blev valgt Michael Pilegård, Lars
Holm og Jørgen Højland.
Som afgående formand vil jeg gerne sige tak for over 25 fantastiske år i Møns
Sportsfiskerforening. Jeg har været med til opblomstringen af lystfisker
interessen i det danske samfund og har haft glæde af år med masser af
ørreder, torsk m.m heromkring det dejlige Møn. Det er kedeligt, at jeg ikke
kan forlade lystfiskeriet i samme stand, som det har været tidligere, men
håber naturligvis, at de gode tider kan komme igen.
-Benny.

