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Lederen

Af Arne Rusbjerg
Formand

Et nyt år er startet, og dermed nye 
udfordringer for fritidsfiskeriet. Hvis 
jeg lige skal tage et tilbageblik, inden 
jeg kigger fremad, må den store æn-
dring være fiskeriet i Nybøl Nor. Den-
ne ændring som nu er gældende kan 
ses på NaturErhvervsstyrelsens hjem-
meside under bekendtgørelser. Som 
tidligere skrevet har vi i 2017 udsigt 
til at bekendtgørelserne for Sjælland 
skal revideres. Det skal de på bag-
grund af en henvendelse fra Fishing 
Zeeland til fødevareministeren. Vores 

indgangsvinkel til dette må blive, at vi 
ikke ønsker nogen ændringer. Hvis i 
frem så fald der foretages ændringer 
der har indflydelse på fritidsfiske-
riet, skal disse ændringer efter 5 år 
have en dokumenterbar effekt på 
turismen. (For det er i bund og grund 
kroner fra turister det handler om.) 
Har det ikke haft nogen turistmæssig 
effekt, som kan aflæses i indløsning 
af dagskort, og ugefisketegn. Så må 
man rulle bekendtgørelsen tilbage til 
status quo.

En anden ting jeg ser frem til i 2017 er 
vores årsmøde, som afholdes d. 18. 
Marts. Årsmødet afholdes på Orkide-
en Dania i Mariager. Jeg ser frem til 
at møde både nye og gamle med-
lemmer af forbundet til en god dag i 
vores fælles interesses lag.

    Til medlemmerne 
 NYE forsikringsbestemmelser 

pr. 1. januar 2017- hvor vi er i CODAN!

BEGUNSTIGELSESERKLÆRINGER 

De medlemmer der tidligere har 
indsendt begunstigelseserklæringer 
i perioden hvor vi var forsikret andet 
steds! De vil inden længe modtage ny 
blanket til udfyldelse.
Vi har forsøgt,- at Codan ved overgan-
gen fik de tidligere begunstigelseser-
klæringer!
De fastholder at de nye blanketter  
skal udfyldes af dem som stadig 
ønsker det! Vi står til rådighed med at 
hjælpe!

Vi kontakter hver enkelt pr. brev, når 
vi har opdateret arkivet.

Har du spørgsmål!                                  
Kontakt Bjarke Thiessen: 
Tlf. 82 43 91 80/22 37 15 41 

Redaktøren

Digital aflastning af bladet!

Først et godt nytår til alle!
Så ligger der endnu et år foran arbejdet i vores forbund, - 
og ligeledes bladet og hjemmesiden.

I året der kommer og fremover, vil I se en del af store 
pladskrævende love, bekendtgørelser og  artikler blive 
annonceret med overskrift i bladet og,- samtidig henvist 
til,-at det bringes på forbundets hjemmeside!

En af fordelene ved hjemmesiden er at, med vigtige og 
hastende meddelelser holder vi øjne og ører åbne for, hvad 
medlemmerne skal orienteres om ”Her & Nu”! Efterfølgen-
de og så hurtigt som muligt skynder  vi os at viderebringe 
på hjemmesiden. Hjemmesiden er en fortrinlig aflastning 
for vores blad! Men! Det er stadig målsætningen at bladet 
udvikler sig. Personlig har jeg den mening at vore med-
lemmer helst vil ha´ et blad i ”hånden” og fortsat at det 
bringes i postkassen. 

Tilfredsstillende økonomi!
Vi har ikke i 2016 været presset af faldende annonceind-
tægter og gennem to omgange forhandlinger, også i 2016, 
har vi fået reduceret produktionsomkostningerne med 
54.000,- kr.,- hvilket er tilfredsstillende og medvirkende til 
at stabilisere kontingentet.

Bruno Müller
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Gennem dagspressen er vi orienteret 
om, at der i fremtid en gives mulighed 
for, at fritids- og hobbyproducenter af 
for eksempel høns og æg kan sælge 
deres produkter til lokale butikker, 
restauranter og forbrugere under for-
udsætning af, at producenterne lever 
op til kravene i den så kaldte "stald-
dørspakke".

Som fritidsfiskere opfordrer vi dig 
at overveje en lignende og ligestillet 
ordning, som giver os mulighed for at 
sælge vores fangster lokalt.  
Baggrund for opfordringen:
Lokalt forankret erhvervs- og bi-
erhvervs- kystfiskeri er i stærk til-
bagegang i disse år. På stadig flere 
landingspladser, i småhavne og på de 
små øer er der ingen aktive erhvervs-
fiskere tilbage.
I modsætning til dette har de små 
havne oplevet en kraftig vækst i 
sejlerturismen så vel som i almindelig 
turisme, hvor besøgende ønsker at 
gæste vore kyster og havnemiljøer i 
kortere eller længere perioder. Der er 
paradoksalt nok sket det, at kysternes 
og øernes gæster såvel som lokalbe-
folkningen ikke har mulighed for at 

købe frisk, lokalt landet fisk.
Ved gældende lovgivning er det for-
budt fritidsfiskere at omsætte deres 
fangster. 
Det ønskes ændret med følgende 
begrundelser:

 1) Vi anser det som et naturligt at 
vore gæster såvel som lokale beboere 
har mulighed for at købe lokalt landet 
fisk.

2) Med den stadige tilbagegang i er-
hvervs- kystfiskeriet er det i stigende 
grad fritidsfiskere, som opretholder 
lokale fiskermiljøer på de små kyst-
pladser og i mindre havne.

3) I disse år overtager fritidsfiskere 
rollerne som kulturformidlere og 
traditionsbærere af et  tusindårigt 
erhverv.

4) Omsætning af fritidsfiskernes 
fangster vil være til uvurderlig gavn 
økonomisk og kulturelt for samspillet 
mellem gæstende turister og lokalbe-
folkningen i kystlandet med et vigen-
de bofast befolkningstal.

Det bør betænkes at fritidsfiskerne 
anvender et meget begrænset antal 
redskaber, og som følge heraf er vores 
landede fangster yderst beskedne og 
på ingen måde i konkurrence med 
erhvervsfiskerne.
Primært ønsker vi at fritidsfiskere 
generelt får tilladelse til at omsætte 
deres fangster.
Sekundært at tilladelse gives til fritids-
fiskere hjemmehørende på lokaliteter 
uden hjemhørende erhvervsfiskere.
Som kystboere har vi traditioner for 
selvforsyning og vejbodssalg af kartof-
ler, æg og persille.                                               

Vi anmoder om at der i lighed med 
stalddørspakken formuleres en bådsi-
depakke til gavn for mangfoldigheden 
og trivslen i herlige Kystdanmark

Skal fritidsfiskere omsætte deres fangster?
Til Miljø og Fødevareminister Esben Lunde Larsen Helnæs April 2016

Læserbrev - fra Ib Ivar Dahl

HUSK!

ÅRSMØDE 2017

Lørdag d. 18 marts 2017
Orkideen  Mariager

Dagsorden udsendes
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- af Bruno Müller

De rekreative organisationer ville for en del år siden løse et problem!

Folkepensionisters fritagelse for 
betaling af lystfiskertegn har et fælles 
synspunkt hos de rekreative organi-
sationer, - og ved en tidligere indsats 
i fællesskab, at indstille til ministeren 
for at bringe denne ulighed til op-
hør. Det har været meget småt med 
debat om dette betalingssystem hen 
af vejen,- og det er et system som 
jeg simpelthen ikke forstår,- og dette 
håber jeg, deler sikkert med mange.

Er ministerudskiftninger årsagen.
Nu bliver man jo aldrig populær når 
man begynder at debattere pensio-
nisters økonomi! Det er heller ikke 
hensigten når dette tages op her i bla-
det!  Fakta er, at vi stadig flere år efter 
stadig har problemet! Uden at det er 
løst!  Man kan så spørge om ! Er det 
fordi vi har haft skiftende ministre der 
har bagatelliseret vores anmodning? 
Eller synes de at det ikke fylder noget 
i en lovsamling, - og samtidig at der 
ikke ligger særlig mange stemmer i 
det!
Og her kan man allerede fornemme 

med den afslutning på mødet i § 7 
udvalget, at Jakob Munkhøj Nielsen 
kvitterede for organisationernes in-
puts til det videre arbejde,- og frem-
førte at  NaturErhvervstyrelsen vil på 
baggrund af udvalgets bidrag forsøge 
at arbejde videre med henblik på en 
politisk stillingtagen til forslagene.  

Bedre økonomi for Fiskeplejen.
Jeg forstår ikke de forklaringer, og de 
kan jo ikke blive ved. Hvis ikke man 
tager det her problem alvorligt, og i 
stedet ser på økonomien ved at man-
ge med rimelighed betaler.
Vi har i en årrække været vidne til i 
det rekreative fiskeri, at der drosles 
ned for midlerne til fiskepleje på 
særlige områder. Det ville, - som en 
eventuel løsning være relevant, at 
man i den ”Politiske Trompet” havde 
analyseret det økonomiske grundlag 
og den gevinst der ville vise sig i køl-
vandet,-  hvis Sportsfiskere under 18 
år betalte, - og ligeledes deres pensio-
nister over 65 år.
Glædelig vis har Dansk Sportsfisker-

forbund bidraget og er enige i skrivel-
sen om det fælles brev fra organisati-
onerne i § 7-udvalget!

Kan bidrage med ca. 8 millioner 
kroner.
Men fakta er, og det viser en undersø-
gelse for en del år siden, og som blev 
udført af Fødevareministeriet, - der 
viste det sig, at ikke mindre end 400- 
500.000 her i landet smider krogen i 
vandet – af og til!

Hvis 10 % af gennemsnittet af det 
oplyste tal er pensionister over 65 år. 
Så ville ca. 45.000 af dem betale Lyst-
fiskertegn for 1 år,  med 185,- kr.,- det 
ville så tilføre f.eks. Fiskeplejemidler-
ner med  ca. godt 8 millioner kr.!

Med mit lille” Købmandsregnskab” er 
det hensigten at løfte det åbenbart- 
”ømtålige”  emne op i dagslyset igen. 
Det gør jeg for,- at det i denne sag har 
det ikke tidligere  været vanskeligt  at 
kommunikere med hinanden!

Fisketegnet! Den ene, - og ikke den anden!
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Yacht-Kasko-
Forsikringen

Yacht-Ansvars-
Forsikringen

Yacht-Ulykkes-
Forsikringen

Yacht-Pool Danmark A/S
Vinkelvej 9 . Dk-6100 Haderslev

Tel. +45 7022 8070 . Fax +45 7022 8060
Internet: www.yacht-pool.dk . E-mail: info@yacht-pool.dk

CVR 32283020

YACHT-POOL
I N T E R N A T I O N A L Bådforsikring

Bestil forsikringstilbud på www.yacht-pool.dk eller tlf. 7022 8070

A4_Layout 1  25/03/14  09.28  Side 1
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Tekst redigeret af Bruno Müller 
Foto: Dansk Miljø- & Energistyring A/

Der har været mange forskellige tiltag inden Hjarbæk Fjord 
blev adskilt fra resten af Limfjorden med en dæming,- op-
lyser Viborg Folkeblad.

Fjorden har ikke haft det ”godt” hele tiden,- og har igen-
nem tiderne været plaget af  fiskedød, stillestående og 
ildelugtende brakvand.
Dette var man plaget af indtil man åbnede sluser for ca. 
25 år siden , hvilket har gavnet vandmiljøet og områdets 
fritidsfiskere.

Den blot 300 meter lange dæmning adskiller Hjarbæk Fjord 
til venstre fra Louns Bredning og resten af Limfjorden. Foto: 
Morten Dueholm

For 25 år siden blev de ellers lukkede sluser i dæmningen 
åbnet permanent. Og det har gavnet vandmiljøet og områ-
dets fritidsfiskere. Arkivfoto: Hanne Juul

Så i dag kan man glæde sig over det som skete  1966,- hvor 
Hjarbæk Fjord blev adskilt fra resten af Limfjorden med en 
dæmningen over Virksund!
Ved denne begivenhed  forbandt man Himmerland med 
Nordfjends på den blot 300 meter brede strækning.

Glæde hos fritidsfiskerne i Virksund!
50 år gammel dæmning hjalp på fiskeriet! 

Nye regler! Max. fem torsk om dagen

For at genoprette torskebestanden 
er der fra nytår 2017 indført en øvre 
grænse for, hvor mange torsk lyst- og 
fritidsfiskere må tage med i land pr. 
dag, når de fisker i den vestlige Øster-
sø. Området dækker alle farvande 
omkring Fyn, det østlige Sønderjyl-
land, Østjylland og det meste af Sjæl-
land og Bornholm. Reglerne betyder, 
at du som lyst- og fritidsfisker højst 
må tage 5 torsk pr. dag med i land. I 
perioden 1. februar til 31. marts må 
du højst tage 3 torsk pr. dag med i 
land. Reglerne gælder også, hvis du 
tager ud og fisker med en turbåd. 

Pas på torsken
De nye regler om begrænsninger i 
lyst- og fritidsfiskeri blev vedtaget på 
rådsmødet for landbrug og fiskeri den 
10. oktober 2016. På dette møde blev 
fiskerimulighederne i vestlige Østersø 
reduceret med 56 procent for det 
erhvervsmæssige fiskeri efter torsk i 
2017.                       
Og samtidig blev der for dette fiskeri 
vedtaget en forbudsperiode, som 
gælder fra 1. februar til 31. marts 
2017. Situationen er alvorlig for alle, 
og derfor lægges der også stor vægt 
på, at alle berørte parter står sam-

men og bidrager til at få bestanden 
genoprettet hurtigst muligt, uanset 
hvilken form for fiskeri, der udøves

Læs det hele på forbundets hjemme-
side og se kortet over hvor begræns-
ningen gælder 

Fra den 1. jan.2017! Lyst- eller fritidsfiskere! Højst tage 5 torsk med i land om dagen !
Og i februar og marts kun 3 når du fisker i farvandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark i den vestlige Østersø. 
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Danmarksgade 67  |  9900 Frederikshavn  |  38 48 30 49  |  al-bank.dk

Kom ind og tal med os om dine ønsker og ideer
til energiforbedringer - så fi nder vi en løsning.

Er du interesseret i billige energilån?

-af Arne Rusbjerg
Foto: Erik Nielsen

Hvad gik det ud på?
Årets indsamling af rogn fra Helt er i gang, og bestanden 
skulle sikres med en generation mere. Fiskemesteren hav-
de ferie, og så der var afløsning af medlemmer af bestyrel-
sen i Nordvestjysk Fritidsfiskerforening.
 Det gør vi helt sikkert gerne en anden gang. Det foregik 
som sagt meget tidligt i dett mest pragtfuldt vejr! Og sikke 
nogle morgener,- vi godt kunne misunde andre at opleve!
Vi følger snart op her i bladet med live billeder fra proces-

sen fra fangst af moderfisk, og til de små Helt kommer ud i 
Kilen igen!
FRITIDSFwISKEREN er med fremover og første omgang må 
læserne nøjes med et stemningsbillede fra en fantastisk 
morgen!

-Arne Rusbjerg fortæller at foreningen fremover følger op 
med andre fiskearter og  at er det fordi vi har bestemt at 
oprette en Facebook-profil hvor alle kan følge med i film og 
billeder i processen omkring Helt-opdrættet. 
Næste gang blive det Skrubber og Pighvar der skal på og til 
det vil vi invitere på Facebook

Bestanden skal sikres

De sidste morgener sidste år i december, var der 
stemplet tidligt ind sammen med Erik Nielsen.                          
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Til medlemmerne!
VIGTIGT!

Du er med i Forbundets kollektive 
Dødsulykkesforsikring som 

medlemmerne er dækket af!
BEMÆRK! Policebestemmelserne er 

ændret  pr. 1. januar 2017
For at der kan udbetales 200.000,- kr. 

ved drukneulykke, skal 
redningsvesten bæres under fiskeri

HELE ÅRET!

Du er velkommen med spørgsmål til:             
Bjarke Thiessen 

Tlf.: 22 37 15 41 / 82 43 91 80 

Se øvrigt på hjemmesiden under 
FORSIKRINGER!

I Dansk Fritidsfiskerforbund kan vi godt bruge lidt statistik 
over rusefiskeriet i Danmark blandt fritidsfiskerne. 

Jeg skal derfor opfordre jer til at indsamle følgende oplys-
ninger og give til mig. Jeg har brug for at vide hvor mange i 
de forskellige foreninger, som er aktive med rusefiskeri.
Oplysningerne kan indhentes på jeres næstkommende 
generalforsamling, således at vi til årsmødet 2018 har et 
overblik. Jeg er godt klar over at ikke alle deltager i general-
forsamlingerne rundt omkring. Men hvis vi får en melding 
ind på antal deltager på jeres generalforsamling, samt hvor 
mange deltager der var på generalforsamlingen, kan vi 
danne os et procentmæssigt overblik over antallet af aktive 
rusefiskere i Danmark. Der kommer nærmere information 
på årsmødet.

Venlig hilsen Arne Rusbjerg, formand

Til alle formænd og kontaktpersoner 

Siden sidste blad har vi fået 42 nye medlemmer.
I 2016 har vi i alt fået 253 nye medlemmer, og 221 har, af 
den ene eller anden grund, meldt sig ud. 

Det går den rigtige vej, efter i et par år at have haft en 
negativ medlemstilgang, er den nu vendt, så vi igen er på 
vej op ad.
 

Nyt fra medlemskontoret!
God tilgang af nye medlemmer

TIL SALG
             

Tidligere fiskekutter

Bygget eg på eg – 240 HK Cummings Motor

Under ombygning til fritidsskib

Pris: 35.000,- kr. – Kontakt: 2016 4438
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Kom sikkert i land med ScanMarine DK. Specialister indenfor 
sikkerhed og kommunikation. Fra nødsendere til brandsluknings 

udstyr, VHF antenner til AIS udstyr.

Se mere på www.scanmarine.dk eller ring på 
tlf. 8194 9820 for nærmeste forhandler

Ocean Signal PLB1. 
Verdens mindste PLB. 
Sender i min. 24 timer. 
pris inkl. programme-
ring af MMSI nr. 
Kr. 3195,-

Aqua Spec 40
Solas godkendt vestelys. Vand-
aktiveret, lyser i min. 40 timer!
Kr. 185,-

Markus Nødstige
2,7 m lang. UV bestandig, 
med rustfri spænde.
Kr. 1330,-

Odeo Flare mk 3
LED nødblus, slut 
med farlige nødblus.  
“Brænder” i ca. 6 timer 
på alm. AA batterier
Kr. 1095,-

Autotether Trådløs 
dødmandskon-
takt. Passer til alle 
påhængsmotorer
Kr. 2995,-

Ocean Signal MOB1. 
AIS nødsender kan byg-
ges ind i alle oppustelige 
veste sender i min. 24 
timer.  
Kr. 2795,-
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    Lidt forskelligt....
Bådforsikringer 

2017 

Se på forbundets 
hjemmeside 

Priser for kasko- og ansvarsforsikring

En dansk fisker er dømt til 18 dages fængsel for at have smidt sin computer i havet.- for at fjerne 
bevis! Kystvagten i Norge havde opbragt kutteren, da der var mistanke om underrapportering af 
fangsten.

Fisker dømt for at have kastet bevis i havet!

Nyt på startsiden!

Se vejret på 
forbundets 

hjemmeside!
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FISKEGREJ
Rødspættegarn .....................  fra 378,-
Ørred/Laksegarn .................  fra 398,-
Åleruser 80/1 ......................  fra 1348,-
Overtræk 80/1 ........................  fra 85,-
Rejeruser 160/4 ..................  fra 1998,-
Hummergarn 100 m/m ......  fra 418,-
Waders ..................................  fra 368,-
Flydedragter .........................  fra 998,-
Redningsveste ......................  fra 288,-
Flåtænger - Åletænger - Knive 
Liner - Tvinger

Ring for tilbud!
Bestillinger til foråret modtages!

Sydmors Jagt & Fiskeri
Fritidsfisker! Se her!

SYDMORS JAGT & FISKERI · BYGADEN 1, ØRDING · 7990 ØSTER ASSELS · TLF. 97 76 61 63

Selskabs og mødelokaler
Daniavej 60 E Assens 9550 Mariager

98 58 39 16

Dansk Fritidsfiskerforbund
– holder sine møder her
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• 
• 
• 
• 
• 
• PMU

Snedkeriet
Danmade

Tlf. 96780060

Rønnerhavnen
Frederikshavn

Tlf. 98 43 10 88

Totalløsninger til alle rum i Deres bolig.
Lad os kigge forbi i vores veludstyrede gardinbus.

Gardinbussen
Hjørring-Frederikshavn

98 43 11 88
Hjørringvej 237, Frederikshavn

www.gardinmanden.dk

Maritim Historisk Forening
Frederikshavn

Tlf. 98 42 05 00

GLASEKSPERTEN

Frederikshavn
Tlf. 98 42 42 88

 

Penna´s	  Restaurant	  	  
Rønnerhavnen	  

 
Nordre Strandvej 48   

   9900 Frederikshavn   
9843 8298  penna@pennas.dk	  

                 

 

 

 

	  

Udsalg på Nydam både 
Kom til Frederikshavn – Vore 2016 modeller                   
Bedste priser i Danmark – se dem på www.m-center.dk  

Nydam 400 Fisk  Nu kun kr. 11.900 - 
Nydam 410 Fisk  Nu kun kr. 11.995 
Nydam 425 Fisk  Nu kun kr. 14.900 - 
Nydam 470 Fisk Nu kun kr. 22.900 
Nydam 550 Fisk Nu kun kr. 32.900 
Priserne gælder kun så længe lager haves 
på overgemte 2016 modeller   

Ring til Søren på 98 42 23 93 og 
hør dagsprisen på din nye 

”drømme jolle” 
Altid gode pakkepriser med 

Mercury påhængsmotor!                                        
Få 5 års garanti på din nye motor. 

Motor og Bådcentret Fr.Havn · Sindallundvej 4 · 9900 Frederikshavn · Tlf.: 98422393 · Fax.: 98424367 · E-mail: info@nautisk.dk  

Nydam550 Fisk - Nu kun kr. 32.900  

14



15



af Ejvind Jensen, lokalrepræsentant i 
DFF for Kaløvig

Fra Nytår 2017 gælder, som vel 
på nuværende tidspunkt de fleste 
bekendt, følgende regler for lyst- og 
fritidsfiskere: Hver enkelt fisker må 
højst tage 5 torsk pr. dag med i land 
ved fiskeri i den vestlige Østersø. 
Herunder hører KaløVig. I måne-
derne februar og marts dog højest 3 
torsk pr. dag.
Tænk, hvis vi kunne udnytte tilla-
delsen fuldt ud, så kunne vi hver 
især fange 1.680 torsk årligt. Vi 
er ca. 30 mand registrerede som 
fritidsfiskere i bådelauget, hvilket 
betyder, at vi kan lande 50.400 torsk 
på Bryggen, årligt.

Det er desværre lidt i retning af 
”Konen med æggene”-eventyret om 
igen. I de 7 år jeg har været fisker i 
Vigen kan jeg højest huske 5 gange, 
hvor en af Bryggens fiskere har lan-
det én torsk på imellem 1 – 3 kilo. 
Selv har jeg blot fanget 1 torsk, som 
har holdt målet, i de år jeg har haft 
båd. Torskene forsvandt fra vigen 
for vel 30 år siden.

Men nu tilbage til tankespindet. 
Tænk om vi engang får papir på vor 
kvoteret, og tilladelse til at sælge 
denne. Det var jo netop det, som 
skete indenfor erhvervet. Et utal af 
erhvervsfiskere solgte kvoter og båd 
og slap ud af erhvervet. 

Hvis vi papir på kvoteretten, så 
kunne vi gå sammen i en pulje 
og sælge eller måske endnu bedre 
udleje retten til de 50.000 fisk eller 
omkring 100/150 tons torsk, som 
vi tilsammen repræsenterede. Det 
skulle der nok være en rigmand, 
som vil være interesseret i at købe 
eller leje. Så kan han – som det 
allerede sker nu - genudleje til de 
erhvervsfiskere på de store trawlere, 
som fisker havet tomt. 
Det er som sagt kun tankespind, 
men som nævnt så sker det hele 
tiden indenfor erhvervet, så man 
ved aldrig. Det er galimatias, men 
det udelukker øjensynlig ikke en 
fortsættelse. 

Jeg filosoferer
Lidt filosoferen i relation til torskekvoter for fritidsfiskerne i Kaløvig Bådelaug!

Ejvind i sin båd                       
16



af Arne Mogensen, formand

Ringkøbing- og Stadil fjordes Fritidsfiskerforening har 
medlemmer på havnen og vil gerne have endnu flere. Det 
er vigtigt for at vi kan blive hørt når vi taler om bevarelse af 
fritidsfiskernes ret til fiskeri i Ringkøbing fjord. Derfor tog 
jeg på havnen for at høre lidt om hvordan det går. Da jeg 
kom på havnen var der flere fritidsfiskere der var kommet 
ind fra skrubbefiskeri og ”Lyder” var begyndt at rede garn 
op. Han havde haft sat på lavt vand for som han sagde, jeg 
tror de er ved at trække på lavt vand nu det er ved at blive 
koldere i vejret.
Fangsten var på 4 skrubber, så de er nok ikke rigtig nået 
derind endnu. Der var kommet en sulten musikant forbi 
lige som han var kommet ind og han havde talt så meget 
om lækre skrubber, så Lyder havde tænkt, at så må han jo 
hellere få dem, så er jeg fri for at rykke hovedet af dem.                                                                                                             
Han står med et stort smil om en musikant stå og rykke i et 
par skrubbehoveder, end det var ren velgørenhed.
 
Fritidsfiskerne har organiseret sig i en lokal forening. 
”Stauning fiskeriforening”
Fritidsfiskerne på havnen har i mange år været klar over, 
at de har været nødt til at forene sig. Både for at blive 
hørt i forhold til bevarelsen af fiskeriet, også for at imø-
degå udvidelse at fredning zoner m.m. i Ringkøbing fjord. 
Derfor er mange medlem af Stauning fiskeriforening som 
har egen opreder plads et meget fint hus med lys, varme 
og faciliteter til rengøring af fisk. Det er også mit indtryk, 
at de har et godt sammenhold og at de laver gode arran-
gementer. Udviklingen har gjort, at det er svært for en lille 
lokal forening der ikke er med i en større landsdækken-
de forening at blive hørt. Derfor har flere af foreningens 
medlemmer meldt sig ind i vores forening som jo er en del 
af et landsdækkende netværk. Vore folk sidder i forskellige 
sammenhænge hvor vi har mulighed for indflydelse på 
fritidsfiskeriets vilkår og muligheder. 

Fritidsfiskerne på Ringkøbing fjord har mulighed for at 
fiske efter 3 arter Ål, Helt og Skrubber.
Fritidsfiskerne på Ringkøbing fjord tager ud for at fange Ål, 
Helt og skrubber og det er efterhånden sådan, at det er 
skrubbe fiskeriet der er det mest almindelige. Ålefiskeriet 
har ellers været drevet i stor stil, men nedgangen i arten 
har ad åre betydet, at mange sætter garn efter skrubber i 
stedet. Skrubbefiskeriet er også relativt let at have med at 
gøre, det kræver et par bøjer og op til 3 revlegarn, det er 

garn der er lette at håndtere og det kræver ikke den store 
erfaring. Det er lidt anderledes når det er fiskeri efter Helt. 
Her er garnene vanskeligere at håndtere og de er ikke helt 
så lette at fange. Helt er meget eftertragtede og nydes 
gerne kold eller varm røgede.
Der er mange fritidsfiskere rundt om Ringkøbing fjord, 
nogle skønner ca. 300, men reelt er der ingen der ved det. 
Det er som regel folk der elsker naturen og den frihed det 
er at sejle på fjorden og så syntes de at det er skønt at 
fange egne fisk og tager derfor bøvlet med .En del regler 
at overholde, men efter hvad jeg ved med kontrollen går 
det meget fint. Vores lokalforening som også dækker Stadil 
fjord tæller omkring 100 medlemmer så vi har et stort 
medlems potentiale og jeg håber de lokale læsere vil være 
behjælpelige med at vi bliver flere.

Lidt fra Ringkøbing fjord og Stauning havn
Stauning havn er en af de ældste havne ved Ringkøbing fjord. Her har der tidligere været drevet erhvervs-
fiskeri i et ikke ubetydeligt omfang, det var da der blev fanget mange ål og sild i bundgarn og skrubber i 
nedgarn. Nu kan man ikke leve af fiskeriet mere og havnen er i stedet hjemsted for bierhvervs og
fritidsfiskere og en del lystbåde.
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Der kan være delte meninger om for-
dele og det modsatte, - og om hvorfor 
Dansk Amatørfiskerforening (DAFF), 
ihærdigt træder på ”speederen” for at 
deres ellers udmærkede blad ,skal fu-
sionere med vores FRITIDSFISKEREN.

I dag står vi midt i mere end eet 
fusionsforsøg! Vi betragter at det ikke 
kun har drejet sig om bladet gennem 
tiderne,- men ligeledes de to organi-
sationer i én fusion,- hvor der skrives 
ivrigt  om i DAFF- bladet.!
 Vi må stille os selv spørgsmålet! Er 
der for sidstnævnte den fornødne 
interesse? Nej! Den er ”parkeret” i 
nederste skuffe.

Vi blev skuffet
De første fusionsforsøg i de to organi-
sationer var, som mange er bekendt 
med - en fuser! Det var især det sidste 
forsøg med bladfussionen, hvor vi 
mistede tilliden!
Det nedsatte forhandlingsudvalg i 
DFF havde forberedt sig og arbejde-
de hårdt på fusionsprojekt. Det var 
trægt arbejde, der blev skrevet og 
produceret meget papir, taget mange 
indledende aftaler og alligevel kom 
man langsomt frem. Men på et samlet 
møde til sidst, nåede vi til vejs ende 
og ”Tjekkede Hands” på at resultatet 
var tilfredsstillende! Efterfølgende 
ville begge parter holde  ”ro” om 
resultatet indtil fusionsoplægget, det 
blev præsenterede i de to ledelser, 
med deres respektive bestyrelser, 
samt øvrige besluttende organer.

Nogle af DAFF’s mødedeltagere for-
kastede åbenbart oplægget, stik imod 
aftalen, inden de dårlig var kommet 
ud af mødelokalet! I den efterfølgen-
de tid var vi i DFF uforstående og følte 
os til grin !
Hvad der skete internt i DAFF, er os 
uvedkommende! Men det må ha´ 
giver uro i baglandet da de kom hjem, 
i det at deres formand og næstfor-

mand, som havde deltaget positivt 
i forhandlingerne med os, trådte af 
med omgående virkning. 
Man har åbenbart fastholdt at det var 
en aftale og forblev en aftale. Herefter 
besluttede man i begge organisationer 
at stille fusionsprocessen i bero,- da 
dønningerne havde lagt sig.

I DAFF har man åbenbart i stedet 
fundet det afgørende at se på en blad-
sammenlægning, - i det at det nævnes 
ofte fra dem!

I alt deres skriveri forsøger ledelsen 
på bladområdet, nu at starte forfra og 
med en bladsammenlægning! Det til 
trods for erfaringen fra sidste fusions-
møde omkring hele organisationernes 
sammenlægning, og ”renden fra” et 
håndslag! Det var det som har mær-
ket os, med den manglende tillid der 
opstod! Er, og kan det måske være 
svært efterfølgende at starte en ny 
fusionsproces med eet blad?

Forskellige driftsomkostninger
Og hvorfor denne fusionstanke, når 
de har et godt blad med en dygtig 
redaktør?
Det får mig til at se på økonomien! 
Det er tvingende nødvendigt og på 
plads,- at få det relevante i økonomi-
en præsenteret for organisationernes 
medlemmer og de to bestyrelser!

Samtidig vil jeg anføre,- at alene i 
2016 har vi reduceret trykkeriprisen 
gennem forhandlinger med 54.000,- 
kr.

Selve den økonomiske drift af de to 
blade varierer, og og fordelen ved 
en fusion ,er vel nok set med DAFF’s 
øjne- på deres side? Med risiko for at 
tallene kan variere en anelse, mener 
jeg at det er rigtigt så at kaste økono-
mien på bordet i denne forbindelse 
med blad- fusionsplaner!

Ved gennemgang af omkostningerne 
og samtidig ved at holde de to blade 
op mod hinanden, giver det anledning 
til at vi i vores forbund kan betragte 
forskellen der ligger i driften af blade-
ne. For at forstå deres driftsregnskab 
på bladsiden, kan det være vanskelig, 
- at uanset hvor mange tilskud DAFF 
indhenter i Friluftsrådet og ved deres  
bladsalg, - så er der gennemgående 
på kontierne en mærkbar økonomisk 
forskel mellem de to blades produkti-
onspris.
Med udgangspunktet at vi producerer 
flere skrevne sider om året til en pris 
der årlig er 94.000,- kr. billigere!

Samtidig at vi på annoncesiderne har 
vi en indtægt på 155.500,- kr. og ud 
fra DAFF’s vejledende annoncepriser, 
og med forbehold, da jeg ikke kender 
deres ”Rabat-Politik” har de en årlig 
indtægt med mit gæt på ca. 52.000,- 
kr.
Hvis de tal for deres vedkommende er 
korrekte, har vi en årlig merindtægt i 
annoncer på 103.000,- 

De forskellige tal er hentet ud fra 
regnskaber og budgetter i de to orga-
nisationer, hvilket giver mig anledning 
til at fremføre min egen mening!

Vore medlemmer kan sagtens se, og 
fornemme, at de lave omkostninger i 
Dansk Fritidsfiskerforbund’s blad ikke 
er noget der er kommet af sig selv.
Det er kommet internt i forbundet 
gjort i godt og tillidsfuldt samarbejde!
Så,- afslutningsvis vil jeg nævne,- at 
det ligger mig fjernt, at se nogen 
plukke de ” lavest hængende æbler” 
og lade os være dem som udjævner 
en måske for høj blad-produktionspris 
for andre.

Det er ikke godt købmandskab, - og 
som før skrevet og sagt, så opdager 
vi først hvad vi har haft,- når vi har 
mistet det.

Redaktørens betragtninger
- om bladsammenlægning!                                 
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Flådefartøj strandet på en bakketop                       

Mange marinesoldater har i deres rekrutuddannelse stiftet bekendtskab 
"Lappedykkeren", hvor de lærte hvordan man opfører sig på et flådefartøj.

Tekst og foto: Bruno Müller

Tusindvis har haft deres ”Skoletimer” her på land i den 
store Auderød-lejr ved Frederiksværk på Sjælland! Far-
tøjet er bygget er i 1958-59 i samarbejde med Stålvalse-
værket i Frederiksværk, - og hvor Auderødlejren i den tid 
blev bygget og indviet i starten af 60 érne!
Jeg selv var ”Ombord” i 1962, og uagtet at jeg var taget 
til at være i ”hullet” som maskinmand, - så skulle jeg 
ligesom alle andre lære hvordan man bruger en kasteli-
ne, hilser på vagten, stiller op til mønstring på dækket, 
behandler ”Klar ved flag og gøs” og meget mere.
Alt dette foregik ret ”levende” og uden risiko for at blive 
”Havgal”!

Auderød-Lejren var blevet lukket! Omkring 2008 var 
det kære skib dømt til ophugning, men gode kræfter  i 
Frdereikshavn der havde skibet kært, fik det opskåret i 
tre dele og på tre blokvogne bragt det til Bangsbo Fort i 
Frederikshavn, -hvor det ”strandede” i bakkerne!
Her blev det svejset sammen og det siges at skibet fik

 
navnet "Lappedykkeren", fordi den var lappet sammen af 
stumper fra gamle Flådeskibe.
”Lappedykkeren” var bl.a. scene i "Flådens friske fyre" 
med Dirch Passer og Ghita Nørby.

Bangsbomuseet oplyser, at selvom dette stolte ”orlogs-
fartøj” ligner et der været i ”Ildkamp”,- så har man ikke 
økonomi til at få det bragt tilbage til Standarden i Søvær-
net. 

Auderødlejren med kompagnibygningerne

Denne "slendrian" havde ikke gåwet i Auderød

19



Tusindvis af fiskearter

Der findes omkring 27.000 levende 
arter af fisk rundt om i verdens have.
Det er mere end alle typer af krybdyr, 
pattedyr, fugle og padder tilsammen

Antal fiskere fordoblet

Selv om det er op og ned med fiske-
riet, er der flere fiskere i dag end 
nogensinde på verdensplan. Det er 
fordoblet siden 1970! Mere 21   
millioner fiskere er på fuld tid,- og det 
er over 200 millioner som er afhængi-
ge af fiskeri som levebrød.

Satellitfoto af havne

Der findes satellitbilleder og kort over 
knap 5.000 havne i 196 lande rundt 
om i verden! Tæller man Marinaer 
med er der mere 25.000!

Det var ikke så lidt

Høring om forurenende stoffer i kyst,- og havområder
Havmiljøet i de Marine områder
Bunden i indre farvande fået mere liv
Dødsulykkesforsikringen Begunstigelseserklæring
BLANKET til udfyldelse CODAN Police: 6467200885
Ny rapport: Den sortmundede kutling er en trussel i havet
Plasticpolitik og handlingsplan for havet
Høring - Udledning af forurenende stoffer v. kyster og havet Høringsfrist 3. februar 2017 kl.12:00.
Nye regler fra nytår: Max. fem torsk om dagen
Færre sæler i Vadehavet i 2016
Bådforsikringer – Priser i 2017
Se alle nyhedsbreve her fra: FISKEPLEJEN 2016
Få styr på fredningsbælterne når du fisker
Ændret deadline for blad 1.2017 
VIGTIGT for fritidsfiskere - om ilandbringning af torsk!
Rekreative fiskeri! Begrænset forbud mod at fiske havbars?
Forslag om fastsættelse af fiskerimuligheder for visse fiskebestande
Invitation til SejlSikkert- Juletræf
Hvor længe er laksen i havet
Referat. Gruppen omkring rekreativt fiskeri.
Medlemsbladet nr. 5 - 2016
Høring om nye regler for Fritidsfartøjer
Organisationsplan - opdateret
Ny erhvervsuddannelse for Vodbinderbranchen på EUC Nord i Frederikshavn.

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad 5.2016

Nyt på forbundets hjemmeside!
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LOKALFORENINGER
Nordenfjords & Nordjylland

Hals og Omegns Fritidsfiskerforening
Formand
Henning Pedersen
Gl. Kongevej 34
9362 Gandrup
Tlf.: 64 66 09 60, Mobil: 51 52 80 51
glkvej@gmail.com

Kasserer
Bjarne Dam Jensen
Svalevej 2, Vester Hassing
9310 Vodskov
Tlf.: 98256812

Læsø Fritidsfiskerforening
Formand
Ole Winther Olsen
Kromarksvej 12
9940 Læsø
Tlf. 42 40 11 26
o.olsen26@gmail.com

Kasserer
Teddy Jespersen
Byrum Hovedgade 61
9940 Læsø
Tlf. 29 86 19 15
Munkholm@nypost.dk 

Generalforsamling afholdt på Hals Søsportscenter.

1. Valg af ordstyrer.
Bestyrelsen foreslog Harald jensen som blev enstemmigt valgt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Harald Jensen kunne meddele at Generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt,
Idet den var bekendtgjort i det lokale blad samt i bladet.
3.Valg af stemmetællere.
Der blev valgt to stemmetællere.
4. Formandens beretning.
Henning Pedersen kom vidt omkring i hans beretning.
Herunder:
Bladet, forsikring, div. Ansøgninger, fiskerikontrol, sportsfiskere, 
fisketegnsmidler,
Ålehandlingsplan, Åleudsætning m.m.
Hele beretningen kan rekvireres via mail hos formanden.
Beretningen blev godkendt.
5. Regnskab ved kassereren samt forslag til kontingent.
Bjarne Dam Jensen gennemgik regnskabet som viste et lille 
overskud.
På grund af en god kassebeholdning foreslog Bjarne Jensen et 
uændret kontingent
På kr. 230,00.
Regnskab og kontingent godkendt.
6. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg:
Bjarne Dam Jensen
Harald jensen
Preben Guldbæk
Valgt:
Bjarne Dam Jensen

Preben  Guldbæk
Knud Lynge (nyvalgt)
8. Suppleanter til bestyrelsen.

På valg:
Gert Sørensen

Knud Lynge
Valgt:
Gert Sørensen
Ole Pedersen (nyvalgt)
9. Valg af revisorer.
På valg:
Michael Hjelm og Hugo Jørgensen.
Genvalgt.
10. Valg af revisorsuppleant.
Kristian Jakobsen genvalgt.
11. Eventuelt.
Foreningen har for øjeblikket 91 medlemmer hvoraf kun 17 var 
mødt 
På generalforsamlingen. Vi håber meget på en større tilslutning 
til næste generalforsamling.

Ordstyreren afsluttede generalforsamlingen og takkede for god 
ro og orden.

Herefter var foreningen vært ved smørrebrød, øl, vand og kaffe.

Bestyrelsen 2017:
Henning Pedersen - 51528051 - glkvej@gmail.com
Bjarne Dam Jensen - 29216027 - bjarnedam@turbopost.dk
Willy Axelsen - 20829681 - axelsen@gmail.com
Preben Guldbæk - 23693525 - preben.g@mail1.stofanet.dk
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LOKALFORENINGER
Nordenfjords & Nordjylland

Vendsyssel Fritidsfiskerforening
Formand
Bjarne Christensen
Ribegade 35 
9900 Frederikshavn
Tlf. 98 42 83 06 Mobil 21 80 36 12
bcnr1@webspeed.dk 

Kasserer

Virksund og Omegns Fritidsfiskerforening
Formand
Peder Lajgaard pedersen
Virksundvej 49
8831 Løgstrup
Tlf. 30 29 28 86

Kasserer
Tage Jensen
Enerico Dalgasvej 7, Sparkær
8800 Viborg
Tlf. 86 64 52 92 Mobil 40 35 1420
tage.jensen@mail.dk 

Vendsyssel Fritidsfisker Forening
 indkalder til Generalforsamling

             
Onsdag den 8 marts Kl. 19.00

i Rønnerhavnens klubhus på
Rønnerhavnen i Frederikshavn.

Mød op, vi skal have valgt 
3 bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden iht. vedtægterne.

Generalforsamling  i Virksund FF
Tirsdag den 7.marts 2017 afholdes ordinær generalforsamling

I Borgerforeningens Fælleshus, Sandkrogen 8 Virksund.
Program:

Medlemmer med ægtefæller/ledsager indbydes til ordinær generalforsamling  med ta` selv pølsebord.
Kl. 18:00 – 19: 00 pølsebord med diverse tilbehør til 50, -kr. pr. person.

Foreningen byder derefter på kaffe og småkager.
Generalforsamlingenafholdes fra kl. 19:00.og afsluttes med amerikansk lotteri

Dagsorden iflg. vedtægter
Forslag der ønskes behandlet skal sendes til formanden senest 8 dage før  generalforsamlingen.

Nødvendig tilmelding til undertegnede eller 
Tage Jensen på tlf. 40351420 - tage.jensen@mail.tele.dk

Med venlig hilsen
Peder Lajgaard Pedersen, Virksundvej 49 8831 Løgstrup

Tlf. 30292886 eller e-mail: pederlajgaard@gmail.com

22



LOKALFORENINGER

Skive Fritidsfiskerforening

Formand
Jørgen Jeppesen
Kastanievænget 64
7800 Skive
Tlf. 40 19 36 33
j.skytte@mail.dk
www.skive-fritidsfiskerforening.dk

Kasserer
Børge Brøns
Violvej 171
7800 Skive
Tlf. 23 61 80 95
bbroens@mail.dk 

Nordenfjords & Nordjylland

Bødekursus Starter den 25. januar 2017 og efterfølgende hver 
onsdag til og med den 15. marts 2017. Kurset foregår på Produk-

tionsskolen Marienlyst Tømrer lokale 
Kurset ledes igen i år af Niels Bûnger. .                                           

En aften med Fiskerikontrollen.
Fiskerikontrollen kommer med et oplæg omkring nye regler 

onsdag den 22. marts kl. 2017,  kl. 1900. Der vil være mulighed 
for at stille spørgsmål.         Arrangementet holdes i Klublokalet i 

Jollehavnen

Thy-Mors Fritidsfiskerforening
Formand
Karsten Willeman
Brombærvænget 9
7700 Thisted
Tlf. 23 24 04 40
Willeman.karsten@gmail.com

Kasserer
Søren Kvolsgård Lynge
Kjelstrupvej 49, Kjelstrup, 7700 Thisted
Tlf. 97 98 55 70
sly@sparty.dk 

Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

Formand
Arne Rusbjerg
Engvej 42
7490 Aulum
Tlf. 97 47 19 18 Mobil. 25 35 62 98
teamstr@gmail.com 

Kasserer

Generalforsamling 

Nordvestjysk Fritidsfiskerforening afholder årlige generalforsamling                                                 
tirsdag d. 28/2 2017 kl. 18.00 præcis.                                                                                                      

Generalforsamlingen afholdes i Bremdal aktivitetscenter Drosselvej, Bremdal 7600 Struer.
Tilmelding til spisning senest d. 21/2 til Hans Svanborg på 5132 9086 eller Reinhardt Nygaard på tlf. 2040 8082. 

Melder du til efter sidste frist, koster tilmelding 50 kr.

Husk! Betaler du kontingent via bankoverførsel, skal du påføre dit navn og medlemsnummer på besked til modtager.
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LOKALFORENINGER

Nissum Fjord Fritidsfiskerforening

Formand
Erik Holk
Nørhedevej 28
6990 Ulfborg
Tlf. 51 54 20 74
erik56holk@gmail.com 

Kasserer
Bruno Andersen
Hyttevej 107, Skalstrup
7570 Vemb
Tlf. 23 42 26 30

Ringkøbing og Stadil Fjordes Fritidsfiskerforening
Formand
Arne Mogensen
Kløvervænget 5
6900 Skjern
Tlf. 30 35 08 62
arne.mogensen@3f.dk

Kasserer
Erik Bahnsen
Holmehaven 13
6990 Ulfborg
tlf. 24 27 08 39
erikbahnsen@gmail.com 

Vestjylland

Generalforsamling
 Lørdag d. 11. marts 2017 kl. 13.00 - BECHS HOTEL i TARM

Kl. 12.00 Spisning. Tilmelding senest lørdag den 25. februar 2017 
til undertegnede.

Kl. 13.00 Generalforsamlingen begynder! 
Alle medlemmer er 

velkomne uden tilmelding.

Dagsorden.

1.Valg af dirigent
2.Beretning

3.Fremlæggelse af revideret regnskab
4.Indkomne forslag. Forslag meddeles bestyrelsen senest 8 dage 

før generalforsamlingen

5.Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
•Erik Bahnsen, Ulfborg

•Søren Johannesen, Vostrup
6.Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er:

•Arne Pallesen, Stauning
•Arne Christensen, Skjern

7.Valg af revisorer. På valg er:
•Ejvind Andersen, Varde

•Claus Meiner, Tarm
8.Valg af revisorsuppleant. På valg er:

•Erik Lauridsen
9.Eventuelt

    VEL MØDT!
P.B.V. Arne Mogensen

Varde Å og Ho Bugt Fritidsfiskerforening

Formand
Arne Møller
Søndervang 5
6840 Oksbøl
Tlf. 75 27 18 89 Mobil: 23 37 08 86

Kasserer
Jens Kjær Jørgensen
Odinsvej 35
6840 Oksbøl
Tlf. 75 27 18 89 / 28 51 68 31 
eva.jens@bbsyd.dk 

Syd- og Sønderjylland
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Syd- og Sønderjylland
Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening

Formand
Daniel Farrugia
Hejls Stationsvej 16
6094 Hejls
Tlf. 20 45 53 33
d65farrugia@gmail.com 

Kasserer
Ulrik Nielsen
Apotekervænget 15
6000 Kolding
Tlf. 40 91 48 34
koff.kasser@gmail.com

Ordinær generalforsamling i Kvarterhuset

Lørdag 11. marts 2017 kl. 10.00

Husk at møde talstærkt op og være med til forme vores forenings udvikling.
Indkomne forslag bedes indsendt senest 14 dage før generalforsamlingen

Vel mødt Daniel Farrugia, formand

Aabenraa og Omegns Fritidsfiskerforening
Formand
Jørgen Kvist Christensen
Kirkegade 9, Hjordkær
6230 Rødekro
Tlf. 26 23 32 75
aab.fff@gmail.com ????

Kasserer
Bruno Andersen
Hyttevej 107, Skalstrup
7570 Vemb
Tlf. 23 42 26 30

Vinterprogram 2017

Vær med i 2017 i lokale 118 på Kongehøjskolen i Aabenraa. Både erfarne og nybegyndere.
05-01-2017 -Filmaften

12-01-2017 - Tema om forsikring
19-01-2017 - Grejfremstilling
26-01-2017 - Grejfremstilling

02-02-2017 - Tema om Ekkolod og navigation
09-02-2017 - Grejfremstilling

16-02-2017 - Ferielukket
23-02-2017 - Grejfremstilling
02-03-2017 - Grejfremstilling

09-03-2017 - Afslutning
16-03-2017 - Generalforsamling

Har du spørgsmål til programmet er du velkommen til at kontakte Jørgen Christensen på 6111 0420

LOKALFORENINGER
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Syd- og Sønderjylland
LOKALFORENINGER

Als og Sundeved Fritidsfiskerforening
Formand
John Christiansen
Højløkke 74
6310 Broager
Tlf. 30 82 26 27
john6310fisker@hotmail.com

Kasserer
Conni A. Larsen
Gl. Landevej 8 b
6400 Sønderborg
47 77 79 96
conniogjin@hotmail.com 

LOTTO  
Vi afholder lotto spil i Nybøl klubhus 

torsdag den 23. februar kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.00.
Der kan købes kaffe, kage, øl og vand. 

Og der er også amerikansk lotteri. Vi glæder os til at se jer!
 mvh- bestyrelsen 

Fiskeridirektoratets hjemmeside 
Husk at læse de nye bekendtgørelser om fangster og 

fredningsbælter i Flensborg Fjord og Nybøl Nor som er trådt i 
kraft den 1/1 2017 

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening
Formand
Jørgen Bork
Sundparken 5, Årøsund
6100 Haderslev
Til. 74 58 45 23 Mobil: 51 52 00 29
formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk  
j.bork@mail. dk

Kasserer
Hans Bomberg
Tavlsbjergvej 5, Hovslund
6330 Rødekro
Tlf. 29 86 66 50 
hbfisken@gmail.com 

Ordinær generalforsamling 2016
Se hele referatet på hjemmesiden

www.ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk

Referat fra Julefrokost

Så blev sykurset indstillet for i år med en rigtig god og hyggelig 
julefrokost, og godt sammensyet.

Der var 12 kursister mødt op, hver især med en lækker ret 
som hører julen til og sildene og som de andre fisk fik noget at 

svømme i. Det var en dejlig afslutning, og jeg siger tak til hver en 
deltager for deres gode humør og som fritidsfiskerkollega, både 
til julefrokosten og om torsdagen hvor vi syr og broderer redska-
ber. Tak til Hans Peter som trolig lærer os hvordan man arbejder 

med nål og tråd.

Samtidig vil jeg gerne benytte mig af at ønske alle fritidsfiskere 
 i det ganske land:

En Rigtig godt og lykkebringende Nytår.

Med Julehilsen
Jørgen

HUSK! VINTERFEST / BANKOSPIL 2017

Fredag d. 3. marts 2017 kl.18.00
På restaurant Strandgården

Loddenhøjvej 151, Barsmark, 6200 Aabenraa
Menu: Buffet- Kaffe-og Kringle. Drikkevarer er for egen regning.

Pris: 140,- kr. pr. person
Efterfølgende spilles der LOTTO og udtrækkes Amk. Lotteri m. 

mange fine gevinster
Alle deltager, bedes medbringe en gave til

 værdi af 50,- kr., som der spilles om.
Sponsorgaver kan ikke byttes

Hvert medlem af foreningen som deltager i vinterfesten har mu-
lighed for at invitere hustru, familiemedlemmer og venner med.

Medlemmer fra Aabenraa og omegns Fritidsfiskerforening, 
inviteres til at deltage på samme vilkår.

HUSK BINDENDE TILMELDING 
SENEST MANDAG d. 28.feb. 2017 til:

Hans Bomberg – hbfisken@gmail.com –Tlf.: 2986 6650
Eller: Jørgen Bork- j.bork@bbsyd.dk 

ell. formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk 

Bestyrelsen ser frem til et godt fremmøde af medlemmer! 
Sæt derfor X i jeres kalender og vær med til at gøre festen til en 

hyggelig og uforglemmelig aften i fritidsfiskernes tegn.

På vegne af bestyrelsen, Jørgen Nielsen Bork, formand 
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Kalø Vig Fritidsfiskerforening

Kontaktperson
Ejvind jensen
Terndrupvej 10 b
8543 Hornslet
Tlf. 86 99 53 46  Mobil: 23 27 90 70
ejvind.jensen.8543@gmail.com 

Østjylland
LOKALFORENINGER

Mariager Fjord Fritidsfiskerforening
Formand
Finn Frandsen
Haslevgaarde Bakker 36, Als
9560 Hadsund
Tlf. 21 42 36 37
finn@frandsennet.dk 

Kasserer
Henning Andersen
Mariagervej 78
9560 Hadsund
Tlf. 51 91 87 06
hensol@mail.tele.dk 

Randers Fjord Fritidsfiskerforening

Formand
Leif Jepsen
Villavej 4, Gjesing
8963 Auning
Tlf. 86 48 34 79 Mobil: 24 23 52 02
ljepsen@mail.tele.dk 

Kasserer
Børge Lykkegaard
Fjordbakken 51
8930 Randers NØ
Tlf. 48 18 35 58
blykkeg@yahoo.com  

Kontingent:
På generalforsamlingen 2016 vedtog vi, at kontingent for det 

kommende år skal betales forud; senest 31. december.
Bådpladserne

Det samme gælder leje af bådplads. Da det er første gang denne 
frist gælder, kan det nås endnu; men betal snarest muligt hvis 

du ikke har gjort det.

Bankospil aflyses i 2017. Der kommer for få og spiller.
Alle, der har en e-mail, bedes sende en mail til denne adresse: 

blykkeg@yahoo.com.
Så kan bestyrelsen hurtigt og billigt sende besked til alle.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer god fangst i 2017.

Nordsjællands Fritidsfiskerforening
formand
Torben Jæger
3060 Espergærde
Tlf. 49 13 54 75
contor-jaeger@mail.tele.dk 

Kasserer
Claus Duro
Granvænget 4, 2980 Kokkedal
Tlf. 45 57 00 68
duro@c.dk 

Øerne
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LOKALFORENINGER
Øerne

Føns Vig Fritidsfiskerforening

Formand
Ib Jensen
Jægersmindevej 32
5463 Harndrup
tlf. 41 22 04 61
ibskipper_4@hotmail.com

Kasserer
Tove Grün
Fønskovvej 30
5580 Nr. Åby
Tlf. 64 42 18 20
tovegruen@gmail.com

Den sortmundede kutling

Den sortmundede kutling breder sig i de danske far-
vande. 
Sortehavet ligger tusindvis af kilometer fra de danske 
farvande, men alligevel har den sortmundede kutling 
bredt sig drastisk til især de østlige fjorde og bugter i 
Danmark. Og den er mildt sagt ikke en kærkommen 
tilflytter, da den fortrænger andre fiskearter omkring 

sig og kan ødelægge fiskeriet.  Den sortmundede 
kutling har selskab af 16 andre ikke-hjemmehørende 
fiskearter, viser ny statusrapport fra Københavns Uni-
versitet og DTU-Aqua, som SVANA har bestilt. 

Læs yderligere om det på forbundets hjemmeside

- Den gode nyhed er, at det 
kun er den sortmundede kut-
ling, som er invasiv, men den 
breder sig desværre og kan 
også tænkes at gå ind i både 
ferskvandsområder og Lim-
fjorden, siger Ulrik Christian 
Berggreen, havbiolog i SVANA

Foto: Henrik Carl. 

Ny rapport giver for første gang en tilbundsgående oversigt over de tilførte fisk fra fjerne 
himmelstrøg, hvor det foreløbig kun er den sortmundede kutling, som er invasiv.
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Juletræf samler 100 SejlSikkert-ambassadører
Den 27. nov.2016 blev der afholdt et stort SejlSikkert-juletræf på Kulturøen i Middelfart.
Her deltog ambassadørerne og hvor de mødte deres personlige instruktør. Dagen bød på spændende oplægsholdere, 
workshops, SejlSikkert-banko og en god julefrokost. Derudover var der besøg af redningshelikopter, der fløj en runde 
for de begejstrede deltagere. 

Er du med i 2017?   Læs om SejlSikkert-indsatsen og tilmeld dig på  www.sejlsikkert.dk/ambasadører  

 SejlSikkert blandt fritidsfiskerne

SejlSikkert projektet har været i gang i knap 2 år
Projektets tælling af brugen af redningsvest i 2015 og 2016 
viser at 55% at de observerede bruger redningsvest. Det 
er under 30 % af fiskerne, der bruger vest,  over 50% af 
sejlerne & over 70% af roerne!
Det kan vi gøre bedre og vi vil gøre 2 ting!
Ekstra alvorligt når fritidsfiskerne har været godt repræ-
senteret i druknestatistikkerne de sidste mange år.
Vi vil lave en gruppe der undersøger om de eksisterende 
redningsveste fungerer i forbindelse med fiskeri. Hvilke 
veste giver bedst bevægelsesfrihed og sikkerhed.

Vi vil derfor gerne have at 10 fiskere melder sig som for-
søgspersoner til at afprøve forskellige veste under deres 
fiskeri og give vestene karakter. 
Vi har også brug for at flere fiskere melder sig som SejlSik-
kert ambassadører så vi  kan få styrket sikkerhedskulturen 
helt ud i de små klubber og havne. Mangler din klub eller 
havn en ambassadør så er du meget velkommen til at mel-
de dig. Tal med Flemming,- se på www.Sejlsikket.dk hvis 
det er noget for dig
Tilmelding :
Flemming Hørsted Zion  21 60 15 85    flehors@dlgtele.dk

Formålet er at styrke sikkerhedskulturen og øge brugen af redningsvest blandt fritidsfiskere og sejlere.                  
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Skal vi underlægges kvoteordning?

Danmark har fået pålagt at få registreret hvor mange af 
hver fiskeart fanges af Fritidsfiskere og sportsfiskere?? 
DTU/AQUA Charlottenlund har fået til opgave at udvikle 
metoder til optælling/registrering af antal Fritidsfiskerru-
ser der fanger ål. Der sættes derfor gang i nogle metoder 
til afprøvning i løbet af 2017.

- Jeg har været til møde angående kommende projekter, 
der er måske særlig det emnet der vedrører en eventuel 
kvoteordning  som på sigt kan være meget interessant ! 
Det som jeg nu oplever som fritidsfisker er,-  at vi er oppe 
imod et EU som ønsker at undersøge fremover at vide 
HVAD FANGER DE DANSKE FRITIDSFISKERE EGENTLIG ???? 

Droner på vej til kontrol!

Endvidere skriver Vagn Gram omkring benyttelse af Droner 
 
- Det seminar bruger fiskerikontrollen til at fremme indkøb 
og brugen af DRONER! 
Sportsfiskerne bruger den til at fremme deres ønsker om 
færre fritidsfiskeredskaber i de indre danske farvande! 
Sammenholdt med at vi  p.t. har en svag minister,  som 
ikke aner ret meget om fritidsfiskeriets historie ! I ministe-
rens verden eksisterer der kun sportsfiskere og erhvervsfi-
skere, - og det er som jeg ser det i mine briller . 

Tidligere formand i Dansk Amatørfiskerforening skriver til FRITIDSFISKEREN

Vidste du det???
Vidste du at hvis du er Facebook bruger, kan du nu følge med i billeder og små filmklip, på hvordan 
Helt og Skrubber bliver lavet hen over vinteren og foråret. Log ind på Facebook, og søg på Nordvestjysk 
Fritidsfiskerforening. Siden er helt åben, og alle kan følge med. Del den gerne med dine venner. 

30



af Bruno Müller

Der var et stort panel mødt op af 
skarvkyndige, politikere, Danmarks 
Fiskeriforening, Danmarks Miljøun-
dersøgelser, Danmarks Fiskeriunder-
søgelser og Skov- og Naturstyrelsen, 
erhvervs- og fritidsfiskere, en jagtre-
præsentant og skarv-eksperter, TV2 
Nord o.fl.
Skarven blev fredet i 1980’erne, da 
den var tæt på udryddelse i Danmark. 
Men i dag er kolonierne så store og 
antallet af skarver så påtrængende 
nogle steder, at både fiskere, politike-
re og de eksperter, der professionelt 
eller af interesse beskæftiger sig med 
skarven, er tæt på enighed om, at det 
er på tide at begrænse bestanden.

Par eller enkelte fugle
Mange fiskere og andre interesserede 
mødte op for at høre synspunkterne 
fra panelet og give deres egen mening 
til kende. Og flertallet, både i pane-
let og blandt tilhørerne i salen, gav 
udtryk for, at det er på tide at tage op 
til vurdering, om skarvbestanden skal 
bringes ned på et lavere niveau igen.
En del af diskussionen på mødet gik 
på mængden af skarver. Nogle tæller 
i par, mens andre tæller enkeltfugle. 
Og når der tælles par af skarver, drejer 
det sig ikke kun om to individer.

Finn Frandsen debatterede
- Når man taler om par, glemmer man 
jo alt, hvad der hedder ungfugle og 
også de ældre fugle, der ikke længere 
yngler, nævnte Finn Frandsen, der er 
formand for Mariager Fjords fritidsfi-
skere.
- Jeg har været med i diskussionen 
om skarver i mange år, og par skarver 
er altså det samme som fem stk. Jeg 
mener, at det er at manipulere ikke 
at tale om enkeltfugle – eller holde 
sig til den sandhed, at et par er to 

fugle, sagde Bent Rulle, Læsøfisker og 
tidligere formand i Danmarks Fiskeri-
forening.

Bestand siden 1996
Der var skarverne på Hirsholmene og 
i Kattegat-området i øvrigt, der var 
i fokus på debatmødet i Frederiks-
havn. De første 4-500 skarver kom til 
området i 1996, hvor ingen af dem 
ynglede. Siden er bestanden vokset 
hastigt, så der i en periode var cirka 
1000 ynglende par, mens der i dag er 
2000 par. Deres fødevaner er blevet 
kortlagt systematisk, men mange af 
mødedeltagerne kunne også berette 
om, hvordan skarverne tømmer deres 
bundgarn eller hvordan skarverne 
flyver efter fiskefartøjer på samme 
måde som måger. Der var også nogen, 
der påpegede, at skarver er blevet 
ådselædere, mens andre nævnte, at  
den æder fiskeyngelen, inden den får 
en chance !  
      
Rapporter bruges ikke
Flere af mødedeltagerne, både i 
panelet og blandt tilhørerne, har stået 
bag rapporter om skarvens levevis og 
fødevander. Svend E. Andersen, næst-
formand i Danmarks Fiskeriforening, 
påpegede, rapporter der udarbejdes, 
ikke bruges.
- Der sker ikke noget for fiskebestan-
den, og heller ikke med antallet af 
skarver. Det nytter ikke, at vi får flere 
rapporter, der må sættes politisk ind 
for at styre skarvbestanden, sagde 
Svend Erik Andersen.
Den politiske indsats kan blandt andet 
bestå i at få etableret jagttid for skar-
ven. Det er ikke muligt i øjeblikket, 
fordi skarv ikke er med på EU’s liste 
over arter, der kan indføres jagt på, 
som Henrik Lykke Sørensen fra Skov- 
og Naturstyrelsen påpegede. 
Et par politikere, Bjarne Laustsen 
og Mogens Nørgaard Pedersen, var 

inviteret som paneldeltagere. Bjarne 
Laustsen lagde op til, at hvis det kan 
dokumenteres, at skarven skader 
fiskeriet, kan der også findes flertal i 
Folketinget for reduktion i bestanden. 
Og Mogens Nørgaard Pedersen, der 
er folketingskandidat, lagde op til, at 
der skal laves en regulering for hele 
landet, hvis skarverne ikke blot skal 
flytte til et nyt område. Efter hans 
opfattelse findes der allerede tilstræk-
kelig dokumentation for, at skarven 
tager fiskeyngelen.

Stemning for reduktion
Generelt var der stemning i salen for 
at bringe skarv-bestanden ned på et 
lavere niveau, også blandt nogen, der 
ikke tidligere har talt for reduktion i 
skarvkolonierne.

Beskæftiget sig med skarven siden 
1970’erne,
Poul Hald Mortensen, der har beskæf-
tiget sig professionelt med skarven 
siden 1970’erne, konkluderede, at det 
danske samfund måske ville have det 
bedre med at få reduceret bestanden 
af skarver til det halve af i dag. 
- Til gengæld skal de have lov at yngle, 
hvor de selv vil. Vi behøver ikke have 
den maksimale bestand af skarver, det 
tillader vi for eksempel heller ikke for 
kronvildt eller grågæs, sagde han.

Initiativerne fortsætter
Bruno Müller, der er formand for 
Vendsyssel Fritidsfisker Forening, 
rundede mødet af med at takke for 
de mange spørgsmål og lægge op til 
fortsat drøftelse af skarv-spørgsmå-
let med de miljøpolitiske ordførere i 
Folketinget.
- Vi har tidligere været hos ordfører-
ne, men det gør vi igen, lovede han .

Fjender og få venner var samlet   
For 12 år siden tog fritidsfiskerne i Vendsyssel Fritidsfisker Forening i frederikshavn 
skeen i den anden hånd,- ved et stort Debatmøde  om problemfuglen ” Skarven” !                                                                                                                    
Det var med udgangspunktet om at Skarvbestanden i Danmark trænger til regulering!
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Nu kan vi se at det var indsatsen værd 
med arbejdet om sikkerhedsproble-
matikken, og at vi som de første af 
fritidssejlerorganisationerne har givet 
startsignalet til en effektiv mulighed at 
sikre sig!

Denne mulighed er bedre ved at red-
ningsvesten skal bæres hele året når 
man begiver sig på havet! 

Problemet med den ”manglende vest” 
har været mange år undervejs, og på 
den lange ”Rute” har der været mas-
ser af bølgegang og dønninger, - om 
hvordan redningsvestens rolle skulle 
spilles ombord hos medlemmerne, 
når de var på havet!
Det har været en lang sej en af slag-
sen, - også med debatter om for,-og 

imod internt i forbundet.
Der er kommet en meget markant 
forbedring for vore medlemmer med 
sikkerheden til søs!
Der har været skrevet mange sider i 
vores blad om at bære vesten! Nu ser 
jeg en mulighed for at der i fremtiden 
bliver et vis antal ”ledige” sider til 
andet stof.

Men! Emnet om at bære vest skal og 
må ikke glemmes, - og her vil vi være 
dem som arbejder videre med sikker-
hed til medlemmerne.

Vi har en god forsikring på området, 
- men den bedste er den medlemmer-
ne har ”Mellem ørene”

Forbundet i front for sikkerheden
- en af de gode dage i Dansk Fritidsfiskerforbund!

Invasiv kinesisk krabbe 
Tidligere er den meget lodne krabbe, med de ekstra lan-
ge ben og sine karakteristiske fire pigge på rygskjoldet, 
fundet i nogle fynske åer. Men nu har den hurtigtspre-
dende krabbe, også fundet vej til fjorden ved Nyborg.

Den kinesiske invandrerkrabbe koster årligt millioner af 
kroner og kan gøre ubodelig skade på dyrelivet. Den asi-
atiske krabbe bor i huler i brinken og graver lange gange, 

der kan underminere en brin-
ken fuldstændigt. Derudover 
er de en stor trussel mod 
fiskeæg og -yngel, hvor den 
kan rydde en hel ørredbanke 
på ganske kort tid.
Den kan gyde op til 1 million æg. Ca. 100.000 af æggene 
klæber sig til hunnens bagkrop. 

På kortet til venstre kan du se artens udbredelse i EU
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Se flere gode tilbud på www.hvalpsund-net.dk

Hvalpsund Net A/S
Havnepladsen 16 
Hvalpsund 
9640 Farsø, Danmark

Tlf. +45 98 63 81 88
Fax +45 98 63 82 03
www.hvalpsund-net.dk 
e-mail: info@hvalpsund-net.dk

Professional Fishing Outfitter

ALT TIL FRITIDSFISKERI
 Flydeliner, blyliner og fletliner fra eget fletteri • Flagbøjer, ankre mm
 • Beklædning, gummitøj, støvler, thermokedeldragter mm • Net knudet/knudeløst

Øster Hurup Båd-& Garnhandel - alt i tilbehør til garnfiskeren 
Kom og besøg mig eller min hjemmeside 
Besøg min hjemmeside www.baad-garn.dk 
Jeg er leveringsdygtig i alt til fritidsfiskeren 

Rødspttegarn     Pighvargarn        Åleruser 
 Laksegarn            Toggegarn          Bøjer 
  Ørredgarn            Sildegarn             Ankre 
   Tungegarn            Makrelgarn         Tovværk 
 
Alt kan købes umonteret til gør det selv manden! 
 
Gummitøj og Waders fra OCEAN RAINWEAR! 
 
Renseknive fra Löwenmesser og Rådvad! 
 
Bac Zinkanoder og aksel anoder! 
 
Til foråret kan i bestille Hempel Maling! 
 
Vi har stadig lidt bådudstyr der er stærkt nedsat! 
 
Kik forbi! Men ring venligst først!! 
 
Telefon 98588197  -  Mobil 30993028 
 

Øster Hurup Båd-& Garnhandel 
Kongensvej 6, Øster Hurup, 9560 Hadsund 

 

 Øster Hurup Båd & Garnhandel – alt i tilbehør til garnfiskeren

NaturErhvervsstyrelsens forventer at ansætte et nyt uddannelseshold på 10 fiskerikontrollører fra 1. januar 2017.
Der forventes flere Fiskerikontrollører
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Støt fremgang af besøgende 
13.200 besøgende 

på hjemmesiden
i 2016
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Det var med stor sorg, vi modtog beskeden om et af vore medlemmer , Henrik Møller Nielsen, Frederikshavn, tidlige 
bortgang.
Ud over hans elskede hustru Kirsten og familien, var det som prægede hans tilværelse, - uden tvivl fiskeriet og Rønner-
havnen. 
Som et meget aktivt medlem, så vi hvordan han nærede stor interesse for Bierhvervs,- og fritidsfiskernes forhold, som 
han varetog på forskellige poster. Henrik var en debattør, som i de mange jobs, han varetog, høstede stor anerkendelse 
for i organisationerne inden for fiskeriet.
Personlig har jeg med Henrik, haft fornøjelsen at lave skrivelser og køre lange ture til møder, hvor Henrik undervejs gav 
sin mening til kende om,- især myndighederne inden for fiskeriet !
Henrik havde ingen fjender, ud over skarven! Den var ikke hans bedste ven,- hvilket mange politikere  har måtte lægge 
øre til!
Henrik var medlem af , Vendsyssel Fritidsfisker Forening. I Dansk Kystfiskerforening, som han i §-7 udvalget repræsente-
rede. - og samtidig bestred han en post i Rønnerhavnens bestyrelse, hvor han repræsenterede fiskerne.
Henrik var lun og pålidelig! Ikke af mange ord,- men der blev lyttet når han sagde noget!
Vi vil på havnen beskrive ham som en mand, der vidste, hvor han ville hen og stod ved sine holdninger, og kunne sit 
håndværk til fingerspidserne!
Jeg mener ikke at der var nogen, der kunne overtrumfe Henrik i om” hvor og hvordan” ruserne skulle sættes ved Hirshol-
mene.
Henriks død bliver et mærkbart savn for Rønnerhavnen.  Her ville han uden tvivl fortsat også have fortsat lavet en solid 
indsats til gavn for alle. 
Det er meget trist at skulle sige farvel til en mand som ham og vi vil komme til at savne ham, og hans fiskeripolitiske tæft, 
hans store livsglæde og gode humør. 

Vore tanker og dybeste medfølelse går naturligvis til Henriks familie i denne svære stund. 
 
Æret være Henrik Møller Nielsens minde.

Af Bruno Müller
Foto: Solveig Andersen

Henrik er død
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KEGNÆS BÅDE - Lundsgårdsvej 3 - 6400 Sønderborg - tlf. 22343085 (1630 - 1800)  www.kegnaesbaade.dk

Kegnæs 470 HE 29.740 kr
Lille kabine for do. 6.244 kr

Kegnæs 470 HE KA 32.200 kr
Stor kabine for do. 11.470 kr

Alle monteres- opbygges efter
ønske, pult, badestige eller pulpit

Vægt 350 Kg (470 HE KA)
Personer 4
Godkendt til 30 HK
CE Kategori  C

FISKER FORUM
www.fiskerforum.dk

FiskerForum.dk - Fiskerportalen    
Fisker Forum er internetportalen for dansk fiskeri 
og fiskerirelaterede virksomheder. 
Daglige erhvervsnyheder, korte nyheder, auktions-
priser, kutterinfo og meget mere.    
Fisker Forum har nu mere end 50.000 besøgende 
om måneden !
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Tekst og Foto: Bruno Müller

Modtageren, DTU Aqua, Nordsøen 
Oceanarium og forskningscentret 
i Hirtshals, har fået bevilget et stort be-
løb på 710.000,- kr. fra Undervisnings,- 
og Forskningsministeriet!
Beløbet skal anvendes over halvandet 
år til en formidlingskampagne og ud-
bredelse af viden om ålen, der er især 
rettet mod skoleelever, men ligeledes 
også andre målrettede grupper. 
Den lange forskning skal nu have ind-
draget skoleelever og sætte dem ind 
ålens mystiske færden og forskningens 
ihærdige arbejde med bl.a. at få den til 
at yngle i fangenskab.

Målet er også at der 2018 skal være en 
udstilling i samarbejde med Nordsøen 
Oceanarium, - om ålen der i lang tid nu 
har været en truet dyreart.

Skoleelever på bænken og lære om ål

Teknik for alle pengene til at forske om ålen
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HUSK
FREDERIKSH

AVN

MOTORKONTO
R

- det er os!

(Også åbent lørdage)

Motorkontor
• afmelding
• nye nummerplader
• omregistrering

AC BILSYN
Dansk lokal synsvirksomhed

Vi har � eksible åbningstider og
syner også uden tidsbestilling

Evt. tidsbestilling på tlf. 98 42 92 92

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 9.00-16.00
Lørdag kl. 9.00-13.00

VI SYNER ALLE
TYPER KØRETØJER
Incl. traliere, campingvogne, varevogne
og lastbiler.

Vi udfører også:

- Toldsyn

- Nummerpladeudlevering

- Tempo 100 godkendelser

-  Udstedet danske og tyske miljømærker

Se mere på

www.acbilsyn.dk

- her kan man

også reservere

tid online

24 timer

VI SYNER ALLE

HUSK
FREDERIKSHAVN

MOTORKONTOR

- det er os!

(Også åbent lørdag)

AC Bilsyn Frederikshavn ApS

v/Allan Spring og Claus Jacobsen - Toftegårdsvej 20 - 9900 Fr. havn - Tlf. 98 42 92 92

Flemming
Michael

Claus
Allan

Alt på 
et sted

Kom og se et
kæmpe udvalg - center

WWW.HTB.DK  

Quicksilver
Captur Arvor
Både med indenbords
diesel motorer.
Perfekte til fiskeri.

Quicksilver
Captur Pilothouse
Både til påhængsmotorer
fra 5,5 m til 9 m.
Perfekt til fiskeri og turbåd.

WWW.HTB.DK  

Alt på 
et sted

Kom og se et
kæmpe udvalg - center

WWW.HTB.DK  

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTERRødbyhavn Motor- 
& Maskinværksted

Touching your heart
Touching your heart

Touching your heart

Touching your heartTouching your heart

Alle former for 

· Svejsning samt smede- & maskinarbejde

· Hydraulik for fiskeri

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER

Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
E-mail: rmm@pc.dk • www.dannygroth.dk 54 60 51 52

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER

38





Til dig der ønsker at
være medlem!

Dit medlemskab er vigtigt!

Vi kæmper for vores ret til at fiske med
garn m.v.

Vi kæmper mod urimelige fredninger af
bl.a. skarv og sæler

Vi kæmper mod sandsugning tæt på 
fiskenes opvækstområder

Vi kæmper mod bundslæbende 
fiskeredskaber i kystnære områder

Vi ønsker enklere regler for det 
rekreative fiskeri 

KONTAKT: 

Dansk Fritidsfiskerforbund
Medlemskontoret
Tlf. 98 42 83 06 
Mail: bcnr1@webspeed.dk 

FRITIDSFISKER
Er du fritidsfisker?
Så kontakt os og få gavn af de mange fordele 
vi har,ved at være sammen i et landsdækkende 
forbund.

• Vi er 2000 medlemmer  
• Vi har 20 lokalforeninger
• Vi er et godt organiseret forbund
• Vi har landets billigste forbundskontingent
• Forbundsbladet udkommer gratis 5 gange årlig
• Vi har mange oplysninger på forbundets 
hjemmeside www.fritidsfiskerforbundet.dk 
• Kurser i syning af garn og ruser
• Vi tilbyder en af landets billigste bådforsikringer
• Alle medlemmer er gratis ulykkesforsikret for 
200.000,- kr. under fiskeri og under til,- og fra 
havnen eller pladsen
• Vi varetager fiskeripolitiske opgaver i forskellige 
udvalg

Kontakt os på tlf. 25 35 62 98 og få oplysninger, eller 
send blanketten, og du vil modtage al materiale vedr. 
medlemskabet.

Husk
porto

Dansk 
Fritidsfiskerforbund

Medlemskontoret
Att.: Bjarne Christensen

Ribegade 35
9900 Frederikshavn

Navn:____________________________

Adr.:_____________________________

Postnr.:___________________________

By:______________________________

Tlf:______________________________

Mail:_____________________________
I mit medlemskab ønsker jeg at være 
medlem i lokalforeningen:

_________________________________

Kære medlem!

Deltag aktivt i forbundets medlemskampanger!
Klip denne annonce ud og tag den med på havnen, 
klubhuset, bådebroen o.s.v., hvor der eventuelt er 
fritidsfiskere der ikke er medlem i din lokalforening.

Skaf et nyt medlem
Alle fritidsfiskere bør
være organiserede

Du kan også melde dig ind  på www.fritidsfiskerforbundet.dk


