
 

 

Vejle, den 18. januar, 2012 

 

Indbydelse til grundkursus i vandløbsrestaurering 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund afholder i samarbejde med DTU Aqua et grundkursus i 

vandløbsrestaurering i dagene 27.-29. april. Kurset er finansieret af Fisketegnsmidlerne og er derfor 

gratis, hvis man er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund.  

  

Formålet med kurset er at give sportsfiskerne kompetence til at udføre mindre 

restaureringsprojekter – lige fra det nødvendige papirarbejde til det praktiske med udlægning af 

stenmaterialer og lignende. På kurset skal kursisterne udføre et restaureringsprojekt. 

  

Kursisterne får blandt andet kendskab til ørredbiologi, vandløbsøkologi, lovgivning, elfiskeri i 

praksis, vandløbsdynamik samt udførelse af et konkret restaureringsprojekt.  

 

Sted og dato 

Vejle Centerhotel den 27.-29. april 2012.  

  

Pris  

Kurset er gratis for medlemmer af Danmarks Sportsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen 

for Danmark   

  

For ikke-medlemmer er prisen 3.000 kr. Dette beløb inkluderer kursusmaterialer, to overnatninger 

og fuld forplejning.  

 

Hvis kursisten udebliver uden afbud, vil der blive opkrævet et beløb, der svarer til de reelle 

udgifter. 

 

 

 



Kursusmateriale 

Blandt andet ”Bedre Vandløb – en praktisk håndbog” samt fyldig kursusmappe. Udleveres på 

kurset.  

  

Forpligtelser  

Da kurset er finansieret over fiskeplejemidlerne har organisationerne et ansvar for, at tilmeldte 

kursisterne står til rådighed for fiskeplejen lokalt eller regionalt i mindst fem år. Derfor skal 

kursisterne være indstillet på, at de fremover skal yde en indsats i vandplejearbejdet for at kunne 

deltage på kurset. Tilmeldingen skal primært foregå gennem foreningernes vandplejeudvalg, og 

foreningerne bør derfor kun indstille kursusdeltagere, som vil være indstillet på at tyde en indsats. 

 

Tilmeldingsfrist  

Den 26. marts. 

  

Kursusledere 

Fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk, DTU Aqua  

Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen, DTU Aqua   

 

Tilmelding og yderligere information 

Kaare Manniche Ebert på telefon 75 82 06 99 lokal 3, 76 22 70 73 eller på e-mail 

kme@sportsfiskerforbundet.dk  

  

Der er plads til 20 kursister. Ved flere tilmeldinger oprettes der venteliste. Efter tilmeldingsfristen 

udsendes brev med bekræftelse, betalingsvejledning og med alle de nødvendige informationer.   

 

Med venlig hilsen 

 

Kaare Manniche Ebert 

Danmarks Sportsfiskerforbund 

 

 

 

  

 



 

Tilmelding til restaureringskursus den 27. - 29. april 2012 i Vejle  

   

Ønsker du at deltage i kurset, skal du tilmelde dig og sende en mail med nedenstående 

oplysninger 

  

  

Evt. medlemsnummer:………………………  

Vej: ........................................................................................... 

Postnummer og by:  ...................................................................  

Telefon: ..................................................................................... 

E-mail:................................................................................. 

  

Sendes til Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, Vingsted, 7182 Bredsten.  

Eller per mail til: kme@sportsfiskerforbundet.dk  

 

Tilmeldingsfrist 26. marts 

 

 

 

 

 


