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LOKALT

Minister nedsætter udvalg 
med repræsentanter for 
lysti skerorganisationer, tur-
både og l ere andre, der skal 
være med til at lave strate-
gien for lysti skeriet frem-
over. Optimisme i branchen 
efter ministermødet i går på 
Øresundsakvariet i Helsingør, 
hvor debatten også kom til at 
dreje sig om sandsugning i 
Øresund. 

FISKERI: Torskekvoter og rå-
stofudvinding i Øresund var 
til debat, da miljø- og fødeva-
reminister Esben Lunde Lar-
sen, Venstre, i går deltog i et 
møde i Helsingør med blandt 
andre l ere lokale turbåds-
skippere, lysti skerorgani-
sationer, Øresundsakvariets 
chef Jens Peder Jeppesen og 
Helsingørs borgmester Be-
nedikte Kiær.

De nye torskekvoter på 
henholdsvis tre og fem torsk 
pr. person har allerede haft 
store konsekvenser for lyst-
i skererhvervet og -turismen 
og betydet nedgang i erhver-
vet.

- Lysti skere i ind- og ud-
land er meget usikre på, 
hvad de nye kvoter betyder 
og der går rigtig mange ryg-
ter, som også holder l ere gæ-
ster og kunder væk. Jeg ved 
med sikkerhed, at de turbå-
de, der bløder allermest, har 

en omsætningsnedgang på 
omkring 60 procent, fortalte 
Peter Elberg fra rederiet tur-
bådsrederiet Jaws før mødet 
med ministeren begyndte i 
går.

Det er netop de nye tor-
skekvoter, som har skabt 
krise i lysti skererhvervet og 
dermed hos de mange turbå-
de, der holder til i Helsingør. 

Det var turbådsskipperne 
Carsten Fisk Nielsen, Peder 
Elberg og Jens Hartmann, 
der havde taget initiativ til at 
invitere miljø- og fødevare-
ministeren til Helsingør. 

Helsingør Dagblad var 
som det eneste medie invite-
ret med til at deltage i dele af 
mødet. 

- Vi har oplevet en lydhør 

minister i dag. En minister, 
der også har opfordret os til 
at skrive til ham og give alle 
vores synspunkter til kende 
på, hvorfor Øresund bør for-
valtes anderledes end de far-
vande, der ligger op til Sun-
det og hvor i skebestanden 
har det skidt. 

Øresund er usædvanlig 
rigt på blandt andet torsk, 

unikt på verdensplan og det 
er en verdensklasse-desti-
nation. Et farvand, der er 
enormt beskyttet og som kan 
bære et stort i sketryk, sagde 
Kaare Manniche Ebert, bio-
log i Danmarsk Sportsi sker-
forbund efter mødet.

Ideer på ministerbord 

Esben Lunde Larsen har net-

Lydhør miljøminister 
til møde med turbåds-
skippere og lysti skere

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, Venstre, til møde i 
Helsingør, hvor også borgmester Benedikte Kiær, konservativ, deltog.

Lysti skerturismen 
i Helsingør betyder 
store indtægter for 
l ere erhverv.

Ministermødet på Øresundsakvariet i Helsingør, hvor Helsingør Dagblad som det eneste medie havde adgang. Fra venstre ses akvariechef Jens 
Peder Jeppesen, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, borgmester Benedikte Kiær, Peter Elberg, skipper, Gordon P. Henriksen, Fishing 
Zealand, Kaare Manniche Ebert, Danmarks Sportsi skerforbund, Jens Hartmann, skipper, Johannes Hecht-Nielsen, byrådsmedlem i Helsingør for 
Venstre og et af mødets initiativtagere Carsten Fisk Nielsen, i skeskipper.

Flere af turbådene i Helsingør har lidt økonomiske tab på grund af de nye torskekvoter, der er blevet indført i 
år og som holder mange gæster væk.

POLITI

Ur-tyv på 
Hornebyvej
HORNBÆK: Der blev 
stjålet et ur og nogle 
kontanter, da der var 
indbrud i et hjem på 
Hornebyvej forleden. 
Tyven kom ind ved at 
bryde et vindue op, 
fortæller politiet.

Fandt sin bil 
uden hjul
ESPERGÆRDE: Da en 
mand vendte hjem til 
sin bolig på Jernbane 
Allé forleden, fandt 
han sin bil stående på 
bremseskiverne i car-
porten. En eller l ere 
tyve havde skruet de 
i re hjul af og stuk-
ket af med dæk og 20 
tommer alufælge. 

Farligt 
bilhavari på 
motorvejen
HELSINGØRMOTOR-
VEJEN: Politiet ledte i 
går stadig efter ejeren 
af en Citroën C5, der 
kørte galt i det sydgå-
ende spor på Helsin-
gørmotorvejen ved 
Kokkedal tirsdag nat 
ved halv i retiden. 
Der blev søgt efter fø-
reren i området med 
hunde, men uden 
held. 

Bilen havnede inde 
i autoværnet på mid-
ten, og en del af vær-
net blev presset ud i 
det ene spor på den 
modsatte kørebane. 
Det skabte en farlig 
situation, og vejen 
blev afspærret, mens 
redningsmandskab 
i k fjernet autoværnet 
fra kørebanen. Først 
ved fem-tiden tirsdag 
morgen blev sporet 
åbnet igen. Citroënen 
er kørt til undersøgel-
ser i Helsingør.   

Tyve 
forsvandt, 
da beboer 
slog alarm
HELSINGØR: Da en 
79-årig kvinde opda-
gede to tyve i sit hjem 
på Trykkerdammen 
tirsdag nat, foretog 
hun nødopkald til 
hjemmeplejen. Det 
i k de to gernings-
mænd til straks at ta-
ge benene på nakken. 
Der er intet signale-
ment af de uheldige 
indbrudstyve. 

Af Kirsten Moth

k.moth@hdnet.dk

Foto: Lars Johannessen 

fotolars@hdnet.dk



”
 Lysti skere i ind- og udland er meget usikre på, 

hvad de nye kvoter betyder og der går rigtig mange 
rygter, som også holder l ere gæster og kunder væk.

Peter Elberg 
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Fiskeskipper Carsten Fisk Nielsen byder miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen velkom-
men til Helsingør.

HELSINGØR: Nordsjællands 
Park & Vej (NSPV) reagere-
de ganske prompte på den 
Dag 1-sag, Helsingør Dag-
blad lancerede i gårsdagens 
avis om den tilsyneladende 
glemte afspærring ved Stati-
onspladsen i Helsingør.

- For ellers frygter vi at 
denne Dag 1-serie kan kom-
me helt op på Dag 50-60 
stykker, som teamleder h o-
mas Weber fra NSPV sagde i 
telefonen. 

Sagen er nemlig den, at 
kommunen går og venter på 
at smeden skal få lavet en ko-
pi af overliggeren på det ræk-
værk, der er gået i stykker. 
Resten af rækværket er me-
tervare, men altså - overlig-
geren, den skal specialfrem-

stilles, og det tager åbenbart 
sin tid.

- Men smeden har lovet 
os, at der snart sker noget, 
så vi regner med at kunne 
retablere rækværket til tog-
skinnerne i løbet af april el-
ler maj, siger teamlederen fra 
NSPV. 

Påkørt to gange

Inden for de seneste par år er 
gelænderet blevet påkørt og 
ødelagt af biler to gange. 

h omas Weber fortæller, 
at den ualmindeligt lange 
tid, der er gået med at få re-
tableret rækværket siden den 
sidste påkørsel foruden ven-
tetiden på en ny overligger 
også bunder i, at der har væ-
ret tvivl om, hvem der havde 

ansvaret for rækværket og 
hvem der ejede det.

Der er gjort forsøg på at 
vride penge ud af bilejerens 
forsikringsselskab, men det 
er også en tidskrævende 
øvelse, forstår vi, og sådan 
som sagerne står lige nu, så 
bliver det skatteborgerne, 
der kommer til at betale for 
det nye rækværk.

Nuvel, Dag 1-redaktionen 
er heller ikke interesseret i 
en Dag 60-serie, så vi afslut-
ter af æren med et Dag 2 - og 
midlertidigt slut. Midlerti-
digt, ja - for hvis der ikke er 
sket noget til juni, så må vi på 
den igen. Afmærkningspæ-
lene bliver i øvrigt stående til 
det nye rækværk kommer på 
plads.    berg

Dag 2 - og midlertidigt slut
Dag 2 - og midlertidigt slut ved Stationspladsen. (Foto: Lars Johannessen) 

Et brændende kvindelig blev 
fundet i grøftekant lidt uden 
for Helsingborg. Eksmand 
sidder varetægtsfængslet.

HELSINGBORG: Det er et halvt 
år siden, at en kvinde blev 
fundet død og voldsomt for-
brændt i en grøft lidt uden for 
Helsingborg. Kvindens eks-
mand sidder fortsat anholdt, 
men nægter sig skyldig.

Det er Helsingborgs Dag-
blad, som skriver om den 
frygtelige mordsag, der giver 
politiet i Helsingborg grå hår 
i hovedet. Angiveligt mang-
ler det afgørende bevis i sa-
gen, hvor mistanken retter 
sig mod eksmanden.

Manden og kvinden var 
blevet skilt for cirka syv år 
siden, men boede alligevel 
sammen med deres tre børn 
på en fælles adresse i Hel-
singborg, skriver avisen. 

Og en nat blev kvindens 
krop fundet brændende ved 
siden af en landevej.

Politiets teori er, at der er 
tale om et æresdrab. Hel-
singborgs Dagblad skriver, 
at anklageren i sagen arbej-
der ud fra den teori baseret 
blandt andet på mange vid-
neudsagn.

Men den varetægtsfængs-
lede eksmand nægter sig 
skyldig og har forklaret i ret-
ten, at han ikke aner, hvad 

der er sket med den tidligere 
hustru.

Ny mand fænglset

For et par uger siden blev en 
ældre slægtning til eksman-
den også fængslet. Han sig-
tes for at have været med 
til at planlægge mordet på 
kvinden sammen med eks-
manden - i øvrigt under et 
ophold i Irak.

I de kommende uger hå-
ber politiet på, at kriminal-
tekniske analyser og yder-
ligere afhøringer vil kunne 
skabe større klarhed om 
hændelsesforløbet, forklares 
det i Helsingborgs Dagblad.

jmn

Politi håber på beviser i 
sag om muligt æresdrab

op nedsat en arbejdsgrup-
pe, der skal ledes af Jakob 
Ellemann, politisk ordfø-
rer for Venstre. I denne ar-
bejdsgruppe er også lyst-
i skerorganisationerne 
repræsenteret og som ud-
gangspunkt er der ingen 
begrænsninger eller an-
dre restriktioner på, hvil-
ke ideer man kan lægge 
på bordet hos ministeren, 
som han herefter vil kig-
ge på.

- Der er 12-14 repræ-
sentanter i arbejdsgrup-
pen, der har til formål at 

komme med anbefalin-
ger til mig inden for lysti -
skerområdet, både anbe-
falinger, der kan fremme 
i skebestanden og anbefa-
linger, der kan få l ere dan-
skere ud i naturen. Der er 
store vækstpotentialer in-
den for dette område og 
jeg er i den grad optaget 
af at få døgnforbruget op 
for de turister, der er her. 
Og lysti skerne hører til 
de meget forbrugende tu-
rister, sagde Esben Lunde 
Larsen til Helsingør Dag-
blad.

Helsingør Kommune 
har investeret i Fishing 
Zealand, en organisation, 
der arbejder på at udbrede 
lysti skerturismen og l e-
re større begivenheder er 
i støbeskeen herfra, blandt 
andet Fiskedysten i Hel-
singør.

- Fisk er lig indtjening. 
Turbåde, udlejningsbåde, 
overnatningssteder, re-
stauranter, indkøb og ikke 
mindst er det imageska-
bende. Lysti skeriet sikrer 
blandt andet også livet i 
havnene, forklarede Gor-
don P. Henriksen, Fishing 
Zealand på ministermø-
det.

Sandsugning

Miljø- og fødevaremini-
steren kom selv ind på den 
meget omtalte råstofud-
vinding i Øresund, me-
re præcist på de to sand-
banker, der ligger nord 
og syd for Helsingør. Øre-
sundsakvariets chef Jens 
Peder Jeppesen argumen-
terede, som han så of-
te gør i dette spørgsmål, 
som han brænder for, for 
at stoppe for råstofgudvin-
dingen på disse steder, der 
beskrives som helt unikke.

Ministerens dilemma

- Vi sidder i nogle dilem-
maer, hvor byudvikling i 
København og transport 
af råstof er på vejene er en 
del af dette dilemma. 

- Vi har også har nog-
le forpligtelser over for er-
hvervslivet. Vi har samti-
dig en vilje til at gøre noget 
godt for hele dette områ-
de, selv om I nok ikke al-
tid synes, at vi går langt 
nok, sagde Esben Lunde 
Larsen med reference til 
de tilstedeværende repræ-
sentanter for Øresunds 
liv og udvikling, for lysti -
skerorganisationerne og 
for lysti skererhvervet.

Gordon P. Henriksen, Fishing Zealand, argumenterer for, hvorfor 
lysti skerturismen skal fremmes i Øresund.,

Øresundsakvariechef Jens Peder Jeppesen forklarer til minister 
Esben Lunde Larsen og de øvrige deltagere om de unikke forhold 
i Øresund.


