Anmeldelser ved udgivelsen i 1994:
- Masser af gode farvefotografier, der på glimrende vis anskueliggør teksten.
Sprogligt er bogen også lettilgængelig, og den vil kunne læses uden særlige
forudsætninger. Bogen vil efterspørges af lystfiskere, lodsejere og helt generelt
af naturfolk med interesse for vores vandløb
(Lektørudtalelse til bibliotekerne)
- Man behøver ikke at være lystfisker for at "sluge" side efter side, for bogen
henvender sig også til alle miljø- og naturinteresserede. (Helsingør Dagblad)
- Lige den bog, man har brug for, hvis interessen for bevarelse og genskabelse
af de danske vandløb skal få mening.
(Morgenposten Fyns Stiftstidende)

- Fin og overskuelig bog, der kommer omkring alle de basale ting inden for vandløbsbiologi. Krydrer de
forskellige metoder med eksempler og masser af illustrationer fra det virkelige liv.
(Natur for unge)
- Kort og godt det bedste populærvidenskab, jeg nogensinde har set.
(Ferskvandsfiskeribladet)
- Alle, der arbejder med vandløb, kan have glæde af bogen. Og alle de andre, der læser bogen, vil blive
grebet af det spændende liv, der er i vandløbene.
(Danmarks Miljøundersøgelser)
- Bogen vil afgjort blive læst og give inspiration for mange kommende fiskeribiologer.
(Danmarks Fiskeriundersøgelser)
- Allerede en klassiker blandt miljøinteresserede lystfiskere. I et letforståeligt sprog og med talrige fotos giver
bogen en fornem gennemgang af fiskenes krav til vandløbet, hvilket problemer der findes og hvordan vi kan
være med til at løse dem. Bogen bruges som lærebog til Danmarks Sportsfiskerforbunds vandmiljøkurser.
(Danmarks Sportsfiskerforbund)

Udtalelser 2006:
- Danmarks Sportsfiskerforbund har siden 1998 afholdt fire årlige vandløbsrestaureringskurser.
Teoriundervisningen er baseret på bogen Vandløbsfiskenes Verden, som fremhæver sig ved at være skrevet
i et sprog, så alle kan forstå det - men selvfølgelig også ved, at det faglige indhold er højt. Der findes ikke
lignende bøger på markedet med et tilfredsstillende fagligt indhold, hvor målgruppen er almindelige
mennesker med interesse i vandløb.
(Kaare Manniche Ebert, Forenings- og Miljøkonsulent, biolog)
- På Ferskvandscentret's åmandsuddannelse er vi glade for at bruge Jan Nielsen's bog, Vandløbsfiskenes
verden. Bogen udleveres til vore kursister, da den i et letforståeligt sprog beskriver vigtige emner omkring
vandløbene og vandløbenes dyreliv, anvendelse, miljøpåvirkning og fiskepleje. Vi kan ikke erstatte bogen
med en tilsvarende
(Flemming Larsen, Kursusudvikler Ferskvandscentret, Silkeborg)
- Jan Nielsen har en særlig evne til at formidle, så det er forståeligt for alle. Derfor har Danmarks
Fiskeriundersøgelser også anvendt bogen Vandløbsfiskenes Verden som undervisningsmateriale på kurser
for folk som, enten professionelt eller i deres fritid, beskæftiger sig med vandløb.
(Finn Sivebæk, Fiskeplejekonsulent, Danmarks Fiskeriundersøgelser, Silkeborg).

