
 
 

 

Til foreninger, der udsætter smolt 

 

Vingsted, den 22. december, 2022 

 

Kære lystfisker, der er ansvarlig for at udsætte smolt. 

 

Dansk Laksefond, Lystfisker Danmark, Havørred Fyn, Dansk Lystfiskeri og Danmarks 

Sportsfiskerforbund ønsker at gennemføre en kampagne i marts-april 2023, hvor frivillige 

skal bortskræmme skarver og andre fiskeædende fugle fra de vandløb, hvor der udsættes 

smolt. 

 

Baggrund 

Der udsættes i dag cirka 1.6 millioner ørredsmolt i vandløbene i Danmark. Formålet er at 

forbedre lystfiskeriet efter havørred. Undersøgelser viser, at mange af smoltene ikke når at 

komme ud i saltvand, fordi de bliver ædt af skarven. Hvis denne dødelighed kan reduceres, 

vil det give mange flere smolt til lystfiskeriet. 

 

Erfaringer fra Fyn, hvor Havørred Fyn i 2022 arrangerede og gennemførte bortskræmning 

ved udvalgte vandløb, indikerer, at tilstedeværelsen af smoltvagter har en positiv effekt på 

smoltenes overlevelse i de første kritiske dage efter udsætning. 

 

Ikke-bindende tilmelding 

Kunne du/din forening tænke dig/sig at høre mere om projektet og eventuelt blive en del af 

det? I bekræftende fald bedes du sende en mail med kontaktinfo til Kaare Manniche Ebert, 

biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, senest den 9. januar. Kaares mailadresse er 

kme@sportsfiskerforbundet.dk 

 

Processen 

Sidst i januar afholder vi et virtuelt møde, hvor vi fortæller om projektet. Efter mødet afgør 

deltagerne, om de ønsker at være med.  
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Vi arbejder netop nu på at lave en app, der kan styre tilmeldingerne. Den er klar i marts. Vi 

regner også med at skulle finansiere lønnen til en person, der i måneden op til udsætninger-

ne, skal sikre fremdrift i projektet. 

 

Jeres opgave bliver primært at indsamle og formidle viden om, hvornår og hvor jeres smolt 

udsættes i foråret 2023. Der kan dog også komme andre mindre opgaver – men hensigten er, 

at projektet så vidt muligt ikke skal give jer mere arbejde.  

 

Vi afholder et webinar i marts med det formål at fortælle om projektet – herunder om, hvor-

dan man kan sikre bedst mulig effekt af bortskræmning af skarverne og de andre fiskeæden-

de fugle. Ligesom der vil være information om samarbejdet med lokale grejbutikker, der 

sandsynligvis vil bidrage med sponsorgaver til de frivillige. 

 

Vi håber, at så mange som muligt ønsker at være med i Smoltvagt-DK – for lystfiskeriet 

skyld. 

 

Hvis du har spørgsmål til projektet, som du gerne vil have svar på inden mødet i januar, kan 

du ringe til Kaare på 4097 1492. 

 

Husk at melde tilbage inden den 9. januar! 

 

Med venlig hilsen 

 

Kaare Manniche Ebert 

På vegne af projektgruppen 

 

  


