Referat af møde ml Køge Sportsfiskerforening (KS), Niels Rolskov (EL) og
Forvaltningen om KS holdning til Fishing Zealand mandag den 28. maj 2018

Teknik- og Miljøforvaltningen
Dato

Dokumentnummer

12. juni 2018

2018-007691-2

Miljøafdelingen

Tilstede:

Køge Rådhus

Mødet var bragt i stand for at give KSF mulighed for at fremføre deres
holdning til, at Køge Kommune (KK) overvejer medlemskab af Fishing
Zealand (FZ) samt drøfte alternative samarbejder imellem KSF og KK.

Tlf. 56 67 67 67

Niels Rolskov, formand for Klima- og Planudvalget (KPU). Dennis J. Nielsen, Køge Torvet 1
4600 Køge
Sportsfiskerforenings restaureringsudvalg. John Østergaard, Formand for Køge
Sportsfiskerforening (KSF). Bjarne B. Svendsen, Chef for Miljøforvaltningen. Anja
www.koege.dk
Eberhardt, vandløbsmedarbejder (ref.)

På mødet uddybede KSF en række argumenter omkring FZ, sendt i en mail
til Niels og Marie Stærke (S). Den mail er vedhæftet. John og Dennis
betonede de mange aktiviteter, som KSF og Køge Bugt Fiskepleje har udført
gennem årene, udlægning af gydegrus og sten, at tage unge ud i naturen og
arrangere events for sportsfiskere, som FZ ikke har haft andel i.

Kontakt:
Anja Eberhardt
Tlf. 56672436
Mail miljoe@koege.dk

Niels Rolskov vil gerne have en beskrivelse fra KSF om, hvad det er for
aktiviteter, de tilbyder at indgå i sammen med andre foreninger og Køge
Kommune, bl.a. i relation til Åben Skole; Natur/Fiskenatur; Arrangementer;
Registreringer af fisk og andre forskningsemner; Turisme / guider; Køge
Bugt Fiskepleje; Oplandsgruppe. KSF lovede snarest at følge mødet op med
en uddybende skriftlig redegørelse.
Niels Rolskov efterspurgte, om ikke det var relevant, at den sportsfiskeraktivitet, som i år løb af stablen som Stevns Cup, til næste år kunne
arrangeres, f.eks. i samarbejde med Køge Kyst og relateres mere til KK.
Forvaltningen har udarbejdet et notat til KPU om ”Fishing Zealand
medlemskab og andre perspektiver”, herunder samarbejdet med KSF. Det er
ligeledes vedhæftet. Her præsenteres de mange områder FZ arbejder med.
De mest kendte: Turisme for lystfiskere, restaurering af vandløb og
udsætning af fisk, udgør kun en mindre del af FZ aktiviteter.
Bjarne Svendsen nævnte, at man kan sammenligne FZ med andre initiativer
som foreninger har taget, for at forpligte kommuner til at udøve et
sammenhængende arbejde under en overordnet strategi for et område.
F.eks. Gate 21 og Borgmesterpagten, hvor Danmark Naturfredningsforening
har fået en lang række af landets kommuner til at forpligte sig konkret i
arbejdet mod klimaeffekterne bl.a. med ”cykler på arbejde” og at indgå i en
strategisk energiplanlægning.
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