
Ta’ med ud og fisk 

Af minister for fødevarer og fiskeri Rasmus Prehn (S) 

Livet behøver ikke at gå helt i fisk, før man finder vej til landets søer. Fjorde. Sunde. Med fiskestangen i 

hånden, fluerne i kassen. Det er herligt at se børn og voksne finde glæde i at fiske. Jeg blev derfor 

overrasket over at høre, at nogle af landets plejehjem ikke tillader deres beboere at tilberede de fisk, de 

selv fanger. Det giver ikke nogen mening. Plejehjemmet er deres hjem nu. Køkkenet er deres køkken. 

Hvorfor pokker må de så ikke bruge det? 

Jeg undersøgte sagen. Forklaringen er enkel: Reglerne for tilberedning af mad i offentlige køkkener 

betyder, at man ikke må foretage private aktiviteter i køkkenet. Som for eksempel at tilberede og spise 

mad, man selv medbringer – eller fanger. Det giver isoleret set god mening. For reglerne her sikrer 

nemlig, at beboerne får mad at spise, som lever op til fødevaresikkerheden. Som plejehjemmet og 

madleverandørerne kan stå på mål for. Det er vigtigt. Det må dog ikke gå ud over beboernes glæde ved 

at fiske. At tilberede og spise den mad, de selv fanger. 

Jeg vil derfor foreslå, at vi ikke prøver at glemme det, men at vi begynder på en frisk. Opfordre til, at 

man får en hjælpende hånd fra personalet, når man tilbereder sin egen friskfangede fisk. Det er jo ikke 

forbudt. Det kræver bare, at personalet sikrer hygiejnen, og det vil de gerne. Ellers skal de opfordres til 

det. For de her hyggelige aktiviteter, som beboerne selv tager initiativ til, kan man da kun bakke op om.  

Jeg håber, der kommer nogle sunde og lækre måltider ud af det – og som minister for madspild vil jeg 

gerne opfordre til at dele fangsten med de øvrige beboere eller personalet, hvis der skulle være rester.  

Til alle jer, der ikke fisker: Træk den gamle sweater på og kom af sted! Tag ud og fang lykken – og 

tilbered den i dit køkken. Også selvom du bor på et plejehjem. 


