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 Velkommen til 
ÅBENT HUS 

St. Bededag, Fredag den 12. maj 2017 
fra kl. 9—14 på Numitvej 27  

i Hvide Sande 

www.frydendahl.com www.daconet.dk 

KIG FORBI, VI HAR MANGE GODE 
SPECIALTILBUD OG GIVER OGSÅ EN 
KOP KAFFE, ØL ELLER VAND OG LIDT 

GODT TIL MAVEN! 

Der er konkurrencer for både børn 

og voksne, så tag gerne familien med! 

DAGEN IGENNEM STÅR VORES SÆLGERE OG ØVRIGE 
PERSONALE KLAR TIL AT GØRE EN GOD HANDEL OG 

SVARE PÅ SPØRGSMÅL. 

Se mere på vores hjemmesider, facebook og www.hvidesande.dk 

Rundt på hele havnen og i byen syder det af liv 
denne dag. Hvide Sande afholder Åben Havn, 
hvor der er masser af spændende aktiviteter. 
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Lederen

Af Arne Rusbjerg
Formand

Så skal vi til det igen! 

Vores Miljø og Fødevaremini-
ster har indbudt til Temadag om 
lystfiskeri og turisme. Noget han 
åbenbart har adopteret fra sin for-
gænger Dan Jørgensen. Sidst vi var 
i den situation, var det helt klart, 
at det galt om at indskrænke det 
kystnære garnfiskeri, så der kunne 
blive plads til turisterne, og så ville 
indtægterne bare strømme ind fra 
turisterne. De tiltag man kom med 
på sidste temadag, må jo have 
virket nu. Så vores indgangsvinkel 
til en ny temadag, må så være at 

vi nu gerne vil præsenteres for de 
øgede turistindtægter på fiske-
tegn, og turistomsætning der må 
have været i de der til hørende 
erhverv. Jo, vi har da nok øget 
udlejningen af sommerhuse langs 
vestkysten, men skyldes det bedre 
muligheder for fangster langs 
kyster og åer. Det er næppe på 
grund af muligheden for at fiske, 
at disse indtægter er steget, men 
nok mere den ustabile situation 
i de mellemøstlige lande, tæt på 
Sydeuropa.
Vores indgangsvinkel er at vi gerne 
vil se dokumentation for at de sid-
ste tiltag har virket. Vi vil gerne se 
en undersøgelse, som viser hvad 
det egentlig er turisterne kommer 
for at fiske efter. Jeg har mine 
tvivl om det er ørreder. Det er nok 
nærmere fladfisk og torsk langs 
kysten. Så er spørgsmålet jo om 
lystfiskertegnet bliver brugt rigtig, 
eller om de måske ikke skulle 
overveje at flytte indsatsen lidt ud 
i det marine område. 

Købe en fisk på havnen.

Jeg ser også gerne at man belyser 
hvor vigtig muligheden for at kun-
ne købe en frisk fisk i havnen er. 
Det er i dag kun muligt at gøre hos 
erhverves og bierhvervsfiskere. En 
race som er uddøende i Danmark, 
i den forstand at der bliver færre 
og færre, som gør i det kystmæs-
sige fiskeri. Godt nok har vi som 
fritidsfiskere ikke mulighed for at 
afsætte vores fangster. Det fore-
skriver EU forordningen omkring 
rekreativt fiskeri udtrykkeligt. Vi 
ønsker heller ikke at indgå i kon-
kurrence med hverken erhverv el-
ler bierhvervsfiskeriet om omsæt-
ning af fisk i havne. Men det bør 
undersøges om det er muligt at 
dele en bierhvervsfiskerlicens ud 
på 3-5 fritidsfiskere, således at de 
i de havne hvor der ikke i forvejen 
findes erhverv eller bierhvervs-
fiskere, kan omsætte fangsten i 
fælleskab, altså i et såkaldt koope-
rativ med en gyldig licens. 

Et nyt år er i gang, og lokalfor-
eningerne er kommet godt fra 
start hvad angår tilgangen af nye 
medlemmer, det er en fornøjelse 
at passe medlemslisterne når der 
næsten dagligt kommer nye med-
lemmer til.  
Medlemskurven går op
Et nyt år er i gang, og lokalfor-
eningerne er kommet godt fra 
start hvad angår tilgangen af nye 
medlemmer, det er en fornøjelse 
at passe medlemslisterne når der 
næsten dagligt kommer nye med-
lemmer til. 
En del har også valgt at være 

forbundsmedlemmer hvis der ikke 
ligger en lokalafdeling i netop de-
res område. 
Vi har siden sidste blad fået 71 nye 
medlemmer, hvilket jeg ser som en 
positiv udvikling og frugten af lo-
kalafdelingernes stadig søgen efter 
nye medlemmer der vil være med i 
netop vores fællesskab.
Medlemmer fra andre havne.
Der er kommet næsten 10 nye 
medlemmer fra Nibe området 
ved Limfjorden, og vi er oppe på 
19 nyere medlemmer fra post nr. 
5000 til 5900, dækkende Odense 
og sydover til Svendborg og Få-

borg, en god fremgang i områder vi 
ikke før har været repræsenteret. 
Da vi endnu ikke har en lokalafde-
ling centralt i disse områder, er der 
noget for mig at arbejde videre på. 
Hvis i fortsætter i samme stil ser 
jeg en god fremgang i medlems-
skaren til fordel for et endnu stær-
kere forbund.
 
Bjarne Christensen Medlemskon-
toret

Nyt fra medlemskontoret!
Flere medlemmer fra Nibe og fyn!
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Hovedbestyrelsen 

Formand: 
Arne Rusbjerg Engvej 42
7490 Aulum 
Tlf. 97 47 19 18 / 25 35 62 98 
trsmdtr@gmsil.com 
Fiskeriudvalget (FU) 

Næstformand: 
Finn Frandsen                    
Haslevgaarde Bakker 36, Als 
9560 Hadsund           
Tlf. 21 42 36 37 
finn@frandsennet.dk 
Fiskeriudvalget 
Skarvudvalget 
P-7 udvalget (FU) 

Sekretær: 
Henning Andersen                         
Mariagervej 78, 
9560 Hadsund 
Tlf 51 91 87 06 
hensol@mail.tele.dk (FU) 

Medlemskontoret 

Kasserer og Medlemskontor: 
Bjarne Christensen 
Ribegade 35 
9900 Frederikshavn 
Tlf. 21 80 36 12  
bcnr1@webspeed.dk
Træffetid: 
Man-torsdag 17.00-19. (FU) 

Miljøudvalget 

Hans Bomberg 
Tavlsbjergvej 15, Hovslund 
6230 Rødekro 
Tlf. 29 86 66 50 
hbfisken@gmail.com (FU) 

Medlem Forretningsudvalg 

Jørgen Bork              
Sundhedsparken 4, Årøsund 
6100 Haderslev 
Tlf. 74 58 45 23 / 51 52 00 29 
formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforeningen .dk 
Privat: j.bork@mail.dk (FU)

Livsforsikring & Bådforsikring      

Bjarke Thiessen 
Knud Hansensvej 16, st. tv. 
6000 Kolding 
tlf. 22 37 15 41 / 82 43 91 80 
btbt@stofanet.dk (FU)

Redaktion 
                 

Bruno Müller 
Knudensvej 82
9900 Frederikshavn 
tlf. 23 45 81 87 
bruno@knudensvej82.dk

Hjemmesiden 

www.fritidsfiskerforbundet.dk 
Webmaster: 
Palle Thomsen 
Hirsholmsvej 4 
9900 Frederikshavn 
tlf. 26 84 26 55 
pth@frederikshavn.dk 

Forbundsfanen 

Rekvirering af fanen 
Jørgen Bork
Sundparken 5, Aarøsund
6100 Haderslev 
Tlf.: 74 58 45 23 Mobil: 51 52 00 29
formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk 
                                       
Hans Bomberg
Tavlbjergsvej 15, Hovslund
6230 Røde Kro 
Tlf.: 29 86 66 50
hbfisken@gmail.com

F R I T I D S F I S K E R E N
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Nr. 4. sep. - indleveringsfrist til redaktionen 15. aug. Udkommer 25-30/9
Nr. 5. nov. - indleveringsfrist til redaktionen 15. okt. Udkommer 25-30/11
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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  

Det vil ikke længere være tilladt for 
hverken danske eller tyske fiskere at 
fange fladfisk i den vestlige Østersø i 
den igangværende lukkeperiode for 
torskefiskeriet, der løber frem til 31. 
marts. Det sker efter, at EU-Kommis-
sionen har meddelt, at det ikke er 
muligt at tillade fiskeri af fladfisk i den 
vestlige Østersø inden for reglerne. På 
den baggrund har Tyskland og Dan-
mark valgt at lukke for fiskeriet.
Den tyske og danske beslutning om 
igen at lukke for fiskeriet efter fladfisk 
i den vestlige Østersø har effekt fra 
tirsdag den 7. marts 2017.

»Det er vigtigt for mig, at danske og 
tyske fiskere har lige vilkår. Nu har vi 
fået en klar melding fra EU-Kommis-
sionen, og på den baggrund er vi nu 
enige med vores tyske kolleger om at 
stoppe fiskeriet i den vestlige Øster-
sø,« 
siger miljø- og fødevareminister Esben 
Lunde Larsen.

EU lukker for Fladfiskeriet i vestlige Østersø
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har valgt at lukke ned for fiskeri 
efter fladfisk i resten af lukkeperioden i Østersøen.

Foto: Lystfiskernet.dk

THI KENDES FOR RET
- FRITIDSFISKEREN FRIFUNDET!

af Bruno müller

I Retten i Herning stod en fritidsfisker 
fra Hvide Sande tiltalt for at sælge 
fisk for knap 16.000 kr. 
- over en periode i 2014.

Det blev oplyst af fritidsfiskeren,at det 
var rigtigt at han havde solgt, men at 
de solgte fisk  både var købt og at han 
ligeledes havde skaffet dem ved også 

selv at have fanget dem.
Han forklarede også at han havde 
solgt til sin far der syg uden at have 
haft nogen fortjeneste: Han kunne 
også oplyse at han havde ført regn-
skab, som var hans overbevisning man 
skulle hvis man solgte fisk.

Dommeren havde de ”Milde” briller 
på og fandt ikke noget bevis s for at 
fritidsfiskeren ville snyde nogen.

Salg af fisk til et familiemedlem var 
ikke at betegne som en ulovlighed.
Så anklageren kunne pakke sine ting 
sammen, og fritidsfiskeren kunne 
forlade retten som frikendt.
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Fødevareministeriet NaturEhvervsty-
relsen

Det rådgivende udvalg for Rekreativt 
Fiskeri, Ferskvandsfiskeri og Fiske-
pleje (§7 - udvalget) har i udvalgets 
møde den 4. september 2013 drøftet 
spørgsmålet om folkepensionisters 
fritagelse for betaling af lystfiskertegn 
med baggrund i, at folketingsmedlem 
Per Clausen

(EL) har stillet spørgsmål til fødevare-
ministeren om, hvorvidt ministeren vil 
tage initiativ til at udvide fritagelsen 
til at omfatte andre grupper af pensio-
nister (S 2106 og S 2107 / 2012-13).

Undertegnede organisationsrepræ-
sentanter i §7 - udvalget har i den 
forbindelse det synspunkt, at den 
nuværende bestemmelse om folke-
pensionisters fritagelse for betaling 
af lystfiskertegn ikke bør udvides til 
at omfatte andre grupper af pensi-
onister, men at bestemmelsen om 
fritagelsen for folkepensionister 
tværtimod bør ophæves.

Som det fremgår af fødevareministe-
rens svar på de to spørgsmål, er de 
gældende regler for betaling af lystfi-
skertegn og fritidsfiskertegn forskelli-
ge, idet folkepensionister, der dyrker
lystfiskeri med stang og snøre, er 
fritaget for at betale lystfiskertegn, 
mens folkepensionister, der dyrker 
fritidsfiskeri med garn og ruser, skal 
betale fritidsfiskertegn uden hensyn 
til alder og pensionsforhold.

Der er efter vores opfattelse ikke 
nogen rimelig begrundelse for denne 
forskel. Indtægterne fra lystfiskerteg-
net og fritidsfiskertegnet er således, 
som det fremgår af fødevareministe-

rens svar, grundlaget for de mange 
fiskeplejeindsatser, der bidrager til at 
opretholde mulighederne for at dyrke 
lyst- og fritidsfiskeri. Det kommer alle 
lyst- og fritidsfiskere til gavn uden 
hensyn til alder og pensionsforhold, 
og derfor bør alle altså også bidrage 
til fiskeplejen på lige fod.

Det skal i den forbindelse bemærkes, 
at udgiften til lystfiskertegnet, der 
aktuelt udgør 185 kr. for et årstegn, 
udgør en meget beskeden andel af de 
udgifter, der i øvrigt er forbundet
med at dyrke lystfiskeri. 
Der er således ikke tale om en udgift 
af en størrelse, der på nogen måde vil 
være en økonomisk belastning eller 
hindring for, at pensionister kan dyrke 
lystfiskeri.

Til sammenligning betaler pensioni-
ster 300 kr. om året for et fritidsfisker-
tegn og 535 kr. for et jagttegn.
Dertil kommer, at den gældende 
fritagelsesregel for folkepensionister 
på lidt længere sigt vil medføre en 
udhuling af indtægtsgrundlaget for 
Fiskeplejen i takt med ændringerne 
i befolkningens alderssammensæt-
ning. Det er muligvis allerede nu en af 
årsagerne til, at antallet af fisketegn-
sløsere i de seneste par år har været 
faldende, således at der aktuelt har
været et underskud i budgetgrund-
laget for Fiskeplejen i 2013. Samtidig 
vil den gældende fritagelsesregel for 
folkepensionister blive administrativt 
og kontrolmæssigt besværlig at
håndtere i takt med, at der bliver 
forskellige aldersgrænser for folke-
pension.

Det kan i øvrigt bemærkes, at 
Det Dyreetiske Råd den 19. septem-
ber 2013 har afgivet en udtalelse 

om lystfiskeri. Rådet anbefaler i den 
forbindelse bl.a., at erhvervelsen af 
fisketegn i højere grad skal ledsages af 
informationer om regler og anbefalin-
ger vedrørende lystfiskeri, samt at der 
på internettet etableres en form for 
interaktiv barriere med relevante
spørgsmål, som den, der ønsker at 
erhverve et fisketegn, er nødt til at 
forholde sig til, før fisketegnet kan er-
hverves. Rådet anbefaler i forlængelse 
heraf, at kravet om at erhverve et
fisketegn bør gælde for alle, der øn-
sker at dyrke lystfiskeri, og at alders-
grænserne bør evalueres.

Sammenfattende vil vi med baggrund 
i det anførte opfordre fødevaremi-
nisteren og Folketingets partier til at 
ophæve bestemmelsen i fiskerilovens 
§ 54, stk. 1 om, at folkepensionister
er fritaget for at betale lystfiskertegn.

Vi vil samtidig opfordre til, at bestem-
melserne i fiskerilovens § 56, stk. 3, 
stk. 4 og stk. 5 vedr. priserne på lystfi-
skertegn og fritidsfiskertegn ophæves 
og erstattes med en udvidelse af føde-
vareministerens bemyndigelse i 
§ 56, stk. 6, således at ministeren også 
bemyndiges til at fastsætte priserne.

Med venlig hilsen

Danmarks Sportfiskerforbund
Dansk Fritidsfiskerforbund
Dansk Amatørfiskerforening
Dansk Akvakultur
Danmarks Naturfredningsforening
Ferskvandsforeningen 
Dansk Kystfiskerforening
 

Vi følger op !
I forrige udgave af FRITIDSFISKEREN bragte vi en artikel om betaling af Fisketegnet.
Vi følger op i dette blad med at bringe henvendelsen til fødevareministeriet!

Pensionistbetaling for Fiskertegn
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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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af Ejvind Jensen, Kaløvig

For et beskedent beløb af kr. 400 årligt har fiskerne i 
Kaløvig tegnet et kollektivt medlemskab af Foreningen 
Levende Hav.

Foreningens formål er:

-At arbejde for en bevarelse af havets økosystem og det 
marine landskab.
-At arbejde til fordel for et mere bæredygtigt og natur-
skånsomt fiskeri.

En undersøgelse af foreningens hjemmeside - levende-
hav.dk - overbeviste Fiskerudvalget i Kaløvig Bådelaug, at 
foreningen Levende Havs aktive deltagelse i fiskeridebat-
ten og udadvendte aktiviteter herhjemme passer fint ind i 
Kaløvigfiskernes og generelt også fritidsfiskernes interes-
ser.  
                                            
Især hæftede man sig ved foreningens indsats for bevarel-
se og beskyttelse af et skånsomt, kystnært fiskeri.

Kaløvig fiskerne nu medlem af                             
”Foreningen Levende Hav”

Åbent Hus!
Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

Hiv en dag ud af kalenderen,- og ta´ til Venø
Der inviteres hermed til Åbent Hus hos: Venoesund Fisk og Skaldyr Aps.

Beliggende Sønderskovvej 20, Venø, 7600 Struer.                                                                            
Lørdag d. 10. juni 2017 kl. 11.00

Venø færgen sejler hver hele og halve time fra Kleppen. Vær derfor i god tid.
Alle interesserede, også børn og ikke medlemmer er velkomne.

Foreningen vil være vært ved en Øl eller sodavand samt en pølse med brød fra grillen.                        
For de som kunne tænke sig at smage på vores berømte Østers, er dette også en mulighed.

Venligst SMS antal deltager senest d.3/6 til 25 35 62 98 af hensyn til indkøb af pølser.
 p.b.v. Arne Rusbjerg, formand.
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Som bekendt trådte der den 1. januar 
2017 regler i kraft for fangstbegræns-
ninger for lyst- og fritidsfiskeri af torsk 
i den vestlige Østersø og ifølge Natu-
rErhverv, har fiskerne taget godt imod 
reglerne om fangstbegrænsningen i 
den vestlige Østersø.

I 2017 må lyst- og fritidsfiskere max. 
beholde 5 torsk om dagen, når de 
fisker i det nævnte farvand. I perio-
den fra 1. februar til 31. marts lyder 
begrænsningen på max. 3 torsk om 
dagen.

Reglerne overholdes
De danske lyst- og fritidsfiskere er 
gode til at overholde reglerne. Sådan 
lyder det fra NaturErhvervstyrelsen 
efter årets første tre uger. »Vi har 
siden årets begyndelse kontrolleret, 
om lyst- og fritidsfiskerne overhol-

der reglerne i den vestlige Østersø, 
og indtil videre er indtrykket meget 
positivt. Folk er gode til at overholde 
reglerne, og der skal også lyde en ros 
til alle de, der har været med til at 
sprede budskabet, så alle er bekendt 
med reglerne«, siger Mik Jensen 
der er fiskerikontrolchef i NaturEr-
hvervstyrelsen.

Fælles indsats for bestanden
Fangstbegrænsningerne for rekreativt 
fiskeri af torsk er indført som et bi-
drag til genopretning af torskebestan-

den, der i øjeblikket ikke har det godt 
i den vestlige Østersø. Derfor er også 
de kvoter, som erhvervsfiskerne fisker 
på i år reduceret med 56 % i forhold 
til kvoterne i 2016. Og for at få succes 
med en genopretning af torskebestan-
den er det afgørende, at alle løfter i 
flok og følger reglerne.

»Alle har en interesse i, at vi får flere 
torsk i den vestlige Østersø. Derfor 
er det meget positivt, at lyst- og 
fritidsfiskerne virkelig tager ansvaret 
på sig. I særdeleshed i de kommen-
de måneder, hvor de højst må tage 
3 torsk med i land om dagen, fordi 
disse måneder er torskenes gydepe-
riode«,  siger Mik Jensen til slut.

Palmestrandens Ishus
ved Palmestranden Frederikshavn

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag kl. 14 - 21

Lør, søn- helligdage kl. 11 - 21

NORDRE STRANDVEJ 22 
TLF 98 43 92 22

VÆRDIKUPON
Afl ever denne

kupon og få en kop

 GRATIS 
KAFFE

GRATIS 
KAFFE



HUSK Åbent 
alle dage

fFølg os på

Kom ud til 
byens 

mødested 

VI SES!

Det er et stort problem i båd miljøet, med kondensvand i dieseltanken, 

Alle har det, nogen tænker ikke over det, men det kan have fatale konse-
kvenser, det kan meget let udvikle sig til dieselpest, men du kan gøre noget 
ved det inden det bliver til dieselpest. 

Vi tilbyder: 

Bundsugning af dieseltanken. 
Rengøring af dieseltanken. 
Rensning af dieseltanken efter dieselpest. 
Rensningen af dieselolie. 
Montage af inspektionslem 150x200 mm. 
Tv inspektion af tank. 

www.stop-dieselpest.dk  

EAB Service Aps  Buen 2  9900 Frederikshavn  +45 30 74 87 10  mail: dieselpest@gmail.com 

Det er et stort problem i båd miljøet, med kondensvand i dieseltanken, 

Alle har det, nogen tænker ikke over det, men det kan have fatale konse-
kvenser, det kan meget let udvikle sig til dieselpest, men du kan gøre noget 
ved det inden det bliver til dieselpest. 

Vi tilbyder: 

Bundsugning af dieseltanken. 
Rengøring af dieseltanken. 
Rensning af dieseltanken efter dieselpest. 
Rensningen af dieselolie. 
Montage af inspektionslem 150x200 mm. 
Tv inspektion af tank. 

www.stop-dieselpest.dk  

EAB Service Aps  Buen 2  9900 Frederikshavn  +45 30 74 87 10  mail: dieselpest@gmail.com 

NaturErhvervstyrelsen: 
Vi er gode til at overholde reglerne!
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Den barske og rystende beretning om magtarro-
gance, store økonomiske interesser og fortielser. 
Historien om Danmarks største miljøskandale.

Den ucensurerede 
og på alle måder ”giftige” historie

En fiskers kamp mod Cheminovas forurening 

Jens Østergaard  ·  Flemming Højgaard Madsen

Fisk kan ikke tale
    

En fiskers kam
p m

od Chem
inovas forurening

Fisk kan ikke tale

”Fisk kan ikke tale” er en barsk og meget rystende beretning om magtarrogance, store økono-

miske interesser og fortielser. Vidste man ikke bedre, skulle man tro, det var titlen på en yderst 

fantasifuld gyser, men det er en historie fra virkelighedens Danmark – den utrolige beretning 

om, hvordan kemifabrikken Cheminova gennem årtier har brugt naturen som losseplads.

Det er også i klassisk forstand ”Davids kamp mod Goliat” – den lille mands kamp mod kemi-

giganten.  Den viljefaste fisker, Aage Hansen fra Thyborøn eller Rav-Aage, som han blev kaldt i 

daglig tale, var den første, der opdagede, at noget var helt galt, da fugle og fisk pludselig døde 

i stort antal. Det blev til en livslang kamp mod Cheminovas forurening, som bestemt ikke var 

uden omkostninger, for de lokale beboere vendte Aage ryggen. I begyndelsen stod han såle-

des meget alene, for også Cheminova, lands- og lokalpolitikere, fiskeri- og miljøorganisationer 

valgte at ignorere Aage Hansens opråb på naturens vegne. Det ændrede sig med dannelsen 

af ”Cheminova-gruppen” på Aarhus Universitet, som bestod af folk med kompetence inden 

for kemi og miljø. De forstod også, at få medierne til at interessere sig for sagen.

 
Det, der bedst kan betegnes som Danmarks største miljøskandale, tog sin begyndelse efter 

anden verdenskrigs afslutning. Her lykkedes det Cheminovas grundlægger, Gunnar Andrea-

sen, at fremstille sprøjtegiften Parathion, der udviklede sig til et sandt guldæg.

Her en den ucensurerede og på alle måder ”giftige” historie, som myndigheder, politikere, 

Cheminova og fabrikkens ejere, herunder Aarhus Universitets Forskningsfond, igennem man-

ge år har forsøgt at gemme under sandet sammen med det kemiske affald. Noget af giften 

er fjernet, men der ligger stadig meget tilbage som en tikkende miljøbombe flere steder på 

Rønland og Harboøre Tange, bl.a. Høfde 42. ”Fisk kan ikke tale” er blevet til på opfordring fra Aage Hansen selv, der ønskede beretningen 

om de mange års kamp nedskrevet, så fremtidige generationer kunne tage ved lære af det 

skete og ikke begå de samme alvorlige fejl til skade for den storladne Vesterhavsnatur og 

Limfjorden, som han holdt så meget af.       

 FORLAGETREBILD

Flemming Højgaard Madsen, Bjarne Hansen  og Jens Østergaard, fotograferet på Høfde 42 på Harboøre Tange.

9 788790 838461

ISBN 978-87-90838-46-1

 FORLAGET

REBILD

Kr. 298

LÆS MERE OMTALE PÅ FORBUNDETS HJEMMESIDE

Bogen ”FISK KAN IKKE TALE – En fiskers kamp 
mod Cheminovas forurening”, er en slags 
mindebog om miljøforkæmperen, Aage Hansen, 
(1924 – 2008). Den er et vægtigt testamente om 
en privatpersons livslange kamp mod den forure-
ning, som kemifabrikken Cheminovas udledning 
af spildevand og deponering bevirkede i hav og 
fjord. Fabrikken flyttede i 1953 fra Sjælland og ud 

på Harboøre Tange. Af bekvemme grunde valgte 
man placeringen tæt på Vesterhavet, da man 
bogstavelig talt var blevet smidt ud af Ballerup 
Måløv ved København. Her ude mod vest kunne 
man jo bare øse giften ud i det store hav og om 
nødvendigt også ud i Limfjorden samt i det bare 
sand. Og ud i atmosfæren – for her var jo rigelig 
luft.
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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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Hvem bruger vesten?
55 % af sejlere, roere og fiskere bærer vest 
81 % under 16 år bærer vest
54 % mellem 16-45 år bærer vest
54 % over 45 år bærer vest
57 % af sejlere bærer vest
66 % af roere bærer vest
26 % af fiskere bærer vest 

Hvorfor ikke tage den på?
12



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  
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10 millioner til Fiskeglade børn i Norge

af Arne Rusbjerg, Formand

Miljøstyrelsen indbød Dansk Fritidsfiskerforbund og andre 
interessenter til møde i ’Havstrategiforum’ vedrørende 
udkast til indsatsprogram under Danmarks havstrategi. 
Mødet blev afholdt mandag d. 27. februar 2017 kl. 10.00 – 
11.30, hos Miljøstyrelsen.
 
Formålet med Havstrategiforum er at give mulighed for en 
faglig dialog mellem myndigheder, interesseorganisationer 
og relevante faglige institutioner om emner relateret til 
Danmarks Havstrategi med henblik på løbende inddragelse 
i gennemførslen af havstrategien. 
 
Ud over en kort introduktion til Danmarks Havstrategi, 
omhandlede mødet et udkast til Danmarks indsatsprogram 
der blev sendt i høring i december 2016. Høringsperioden 
slutter 15. marts 2017. 

HAVSTRATEGIFORUM
-mødet i februar 2017

Redigeret af Bruno Müller 

Det er åbenbart ikke første gang at Fiskeriminister Per 
Sandberg giver 10 millioner kroner til projekter som skal 
give børn gode smagserfaringer med fisk.

- Vi ved at mange forældre skulle ønske at familien 
spiste fisk oftere, men de synes det er vanskelig at 
lave et godt fiskemåltid som hele familien kan lide.                                                                                                             
Derfor er det vigtigt for mig at bruge penge på projekter 
som giver børn et godt kendskab og gode oplevelser med 
fisk og sømad, siger fiskeriminister Per Sandberg.
 

Ansøgningerne vedr. tilskudsordningen behandles 
fortløbende og deles ud over hele året.
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Der troppede mange sejlere og andet godtfolk op da  
Motor og Bådcentret Frederikshavn indbød til den traditi-
onelle  Sejleraften! Det var ikke alene dem som enten bare 
var nysgerrige,- men ligeledes  de mange der ville gøre et 
godt køb. 

Den årlige Sejleraftenen er et godt besøg værd,- og det er 
et af de helt store trækplaster for ”Søens folk”,- hvor man 
også kan samles for samværets og hyggens skyld.

På det faglige område sætter arrangøren, Søren Bjerre-
gård, stor pris på at der også blev rigtig diskuteret om nye 
produkter, og udvekslet erfaringer om nye samt tidligere 
sejler ture.

Hempel var mødt op og fortalte om deres nye produkter 
og test på bundmaling.  
                
Varta batterier var også at finde i butikken hvor der blev 
stillet mange spørgsmål med hensyn til bedst vedligehol-
delse af bådens batterier.

Garmin var som altid på pletten med nye produkter og gav 
gode råd til sejlersæsonen. 

Tec 7 havde test grej med og lavede forskellige forsøg med 
vidunder produkter som limer under vand.

Pia havde travlt med at vise nyt maritimt beklædning samt 
sejlertøj frem til alle fruerne, så der var noget for enhver 
smag.

Søren Bjerregård sluttede en dejlig aften af med de mange 
besøgende ved at sige at:               
At han har bestilt en god sommer med masser af sol og 
godt sejler vejr i 2017- sæsonen. !

Og selvfølgelig holder Motor og Bådcentret Frederikshavn 
sejler aften i 2018, hvor vi igen kan udveksle gode sejler 
ture med hinanden.

Sejleraftenen blev atter en succes
Sejleraftenen hos Motor og Bådcentret Frederikshavn blev igen i 
år en stor succes med masser af sejlere fra hele Nordjylland
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Kære Esben Lunde Larsen, jeg henvender mig direkte til 
dig, idet jeg betragter dig som vores allesammens minister 
for fødevare og miljø. Jeg er fritidsfisker i Limfjorden, nær-
mere betegnet indre del af Skive fjord.
Grunden til min henvendelse, er en tiltagende frustration 
over skaderne, som forvoldes på vores redskaber, samti-
digt med, at de spættede sæler har specialiseret sig i at 
stjæle fiskene i vores garn, så det stort set er umuligt at 
fiske ved at lade garnene stå natten over.

Den indre del af Skive fjord er en naturlig forlængelse af 
den meget berømte Havørred å, Karup å og sælerne har 
nu fundet en ny niche og er begyndt at bevæge sig mange 
km. op i Karup å. Dette er til stor frustration for lystfiskerne 
og lystfisker turisterne, som belyst på TV MIDT VEST d. 1. 
marts d.å.
Vores oplevelse som fritidsfiskere er, at sælerne specielt 
efter de har født deres unger i juni, kommer med disse og 
lærer dem op i, at stjæle fisk i garnene med omfattende 
ødelæggelser til følge. Tidligere har vi ikke haft mange 
sæler i området i vinter perioden, men i indeværende 
vinter periode har vi haft et væsentligt højere sæl tryk i 
den inderste del af fjorden og nu senest med den følge, at 
sælerne bevæger sig op i Karup å.

Vi har undret os lidt over det, men har nu ved selvsyn 
(fritidsfiskere og lystfiskere) konstateret, at sælerne kon-
centreret går efter afkræftede havørreder, som er færdige 
med at gyde og nu er på vej ud i havet igen, for at samle 
kræfter.
Disse havørreder, som nu har færdiggydet, skulle jo gerne 
vende tilbage til åen i næste sæson, hvis ikke de er blevet 
fortæret af sæler. 

Efter min mening skriger det jo til himlen, at man specielt 
omkring Karup å har brugt en masse private og offentlige 
midler på vandløbs restaureringer o.l. med henblik på en 
højere egen reproduktion af ørreder og samtidigt har fået 
tilskud af fisketegns midler o.l. til udsætninger og så efter-
følgende lader sælerne æde udbyttet?
Jeg er velvidende om, at der i flere år har været arbejdet 
på en ny sæl handlingsplan og det er jo fint, men i mel-
lemtiden må vi jo bare konstatere at problemet eskalerer 
voldsomt.
Desværre må jeg ved et gennemsyn af arbejdsgruppen 
omkring handlingsplanen konstatere at der ikke er repræ-
sentanter for fritids- og lyst-fiskere, som jo efterhånden 

udgør en væsentlig del af interessegruppen omkring et 
bæredygtigt fiskeri.

En oplagt mulighed ville jo være, at reducere bestanden 
ved beskydning og i dag kan den spættede sæl jo reguleres 
i.h.t. Bekendtgørelsen om skadevoldende vildt. Problemet 
er bare, at en sådan tilladelse fra naturstyrelsen kun kan 
tildeles erhvervs- og bi- erhvervsfiskere? 
D.v.s. at der i størstedelen af Limfjorden ikke vil kunne 
reguleres en eneste sæl, da der stort set ingen erhvervs 
fiskere er tilbage og den del der er, fisker i hovedsagen 
muslinger og skaldyr og som sådan ikke generet af sæler.
Jeg mener det er det rigtige, at henvende sig direkte til dig, 
da jeg ser det som et politisk ( EU) skabt problem. I princip-
pet er det fint med fredninger af udryddelses truede arter, 
men det er mindst lige så vigtigt, at man forholder sig til 
hvorledes man, når bestanden er bæredygtig fremadrettet 
forvalter bestanden, så den også er bæredygtig i fremtiden 
i.f.t. det øvrige miljø.

Slutteligt vil jeg inderligt bede dig gå aktivt ind i problema-
tikken, jeg  er klar over at det i.f.t. nogle interesse organisa-
tioner kan være et følsomt emne, men jeg har ikke indtryk 
af at du har berøringsangst overfor sådanne emner. Jeg vil 
inderligt bede dig åbne op for, at vi som FRITIDSFISKERE 
også vil kunne søge om tilladelse til regulering af den spæt-
tede sæl, som skadevoldende vildt på lige fod med er-
hvervs fiskere, idet det efter min opfattelse vil løse en del 
af problemerne, dels i fjorden og dels i Karup å, ikke blot 
p.g.a. reduceringen, men også fordi sælerne ret hurtigt vil 
opnå en større skyhed overfor mennesker i lighed med den 
de havde, da der var en egentlig jagttid på dem.

I håbet om en hjælpende hånd forbliver jeg.

Med venlig hilsen

Jørgen Skytte Jeppesen
Formand Skive Fritidsfiskerforening 
www.skive-fritidsfiskerforening.dk

Sælen kommer som en tyv om natten!
Til: 
Hr. Esben Lunde Larsen Minister for fødevare og miljø          Skive den 3. marts 2017
Vedr.: Sælproblemer i Limfjorden.

Åbent brev til ministeren
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Af Line Reeh

Om bord på turbåde i Øresund og 
ved bådramperne i land kan man i 
hele 2017 møde interviewere fra DTU 
Aqua, som står klar til at tale med lyst-
fiskere om deres fiskeri og eventuelle 
fangster. Projektleder og biolog Hans 
Jakob Olesen, DTU Aqua siger om 
undersøgelsen, som skal give mere 
præcis viden om lystfiskeriets størrel-
se og fangster af torsk i Øresund:
”Vi arbejder hos DTU Aqua blandt 
andet med at vurdere, hvordan de 
vigtigste fiskebestande i Danmark har 
det og udvikler sig – bliver der flere 
fisk eller færre? Torsken er en popu-
lær fiskeart, som både erhvervsfiske-
re, lystfiskere og fritidsfiskere gerne vil 
fange. For at kunne vurdere udviklin-

gen af bestanden, så er det vigtigt at 
vide, hvor mange fisk der bliver fan-
get. Erhvervsfiskernes fangster kender 
vi med ret stor sikkerhed, mens vi ved 
mindre om lystfiskernes fangster, som 
derfor er det, der er fokus på i denne 
undersøgelse,” fortæller projektleder 
Hans Jakob Olesen, DTU Aqua.

Lystfiskere og turskippere tager godt 
imod
Interviewundersøgelsen har været 
i gang siden vinter, og Hans Jakob 
Olesen er meget glad for, at så mange 
lystfiskere og turbådsskippere allerede 
har hjulpet med at få en masse inter-
views i hus.
"For at kunne vurdere udviklingen af 
bestanden, så er det vigtigt at vide, 
hvor mange fisk der bliver fanget"                      
Hans Jakob Olesen, DTU Aqua
”Opbakningen er utrolig flot, både 
fra lystfiskerne og fra turbådsskipper-

ne. Stort set alle de fiskere, som vi 
spørger, vil gerne deltage og intervie-
wes, og turskippere har bidraget med 
værdifuld information om, hvornår 
og hvor ofte de sejler, og med anden 
hjælp. Der er generelt et stort ønske 
fra alle sider om at sikre, at forvalt-
ningen af torskebestanden kan ske på 
basis af så præcis og aktuel viden som 
mulig, hvilket denne undersøgelse skal 
være med til at underbygge,” fortæller 
Hans Jakob Olesen, DTU Aqua.

Fangsterne fra land og fra fritidsfi-
skeriet med garn og ruse er i første 
omgang udeladt fra undersøgelsen. 
Projektet vil dog foretage enkelte 
undersøgelser for at ’screene’ for be-
tydningen af disse typer fiskerier.

Hvad skaber en god fisketur?
Som noget nyt har Europa-Kommissio-
nen fra 2017 
indført en begrænsning for lystfiskeri-
et i vestlige Østersø, hvilket omfatter 
Øresund. Dette betyder, at hver lyst-
fisker højst må hjemtage 5 torsk per 
dag, dog kun 3 torsk per dag i gydepe-
rioden fra 1. februar - 31. marts. Be-
grænsningen blev indført i forbindelse 
med, at torskekvoten for erhvervsfi-
skeri i 2017 blev reduceret med 56 
procent for den vestlige Østersøtorsk, 
som er den torskebestand, som tor-
sken i Øresund forvaltningsmæssigt 
hører ind under.
Som en opfølgning på feltundersø-
gelsen indsamler DTU Aqua også de 
interviewede lystfiskeres syn på, hvad 
der skaber en god fisketur. Dette skal 
bruges til at vurdere fiskernes egne 
holdninger til forskellige forvaltnings-
muligheder. 

Fiskeri på torsk i Øresund
Turbådsfiskeriet i Øresund er meget 
udbredt, og mange tusinde danske og 
udenlandske lystfiskere gæster hvert 
år turbådene.DTU Aqua vurderer, at 
det rekreative fiskeri i Øresund årligt 
hjemtager op til 500 tons torsk. Fang-
sterne kommer primært fra lystfiske-
riet fra turbådene og de private både, 
men inkluderer også fritidsfiskernes 
fangster. Det danske kommercielle 
fiskeri efter torsk lander årligt omkring 
600 tons torsk fra Øresund. Landinger-
ne kommer næsten udelukkende fra 
garnfiskeriet, da der er trawlforbud i 
Øresund.

Undersøgelse af lystfiskeri i Øresund er godt i gang
DTU Aqua samler i år info om lystfiskeriet efter torsk i Øresund via interviews med lystfiskere.

"For at kunne vurdere udviklingen 
af bestanden, så er det vigtigt at 
vide, hvor mange fisk der bliver 

fanget"

En del af REKREA-projektet

Feltundersøgelsen gennemføres 
som led i projektet REKREA, der 
støttes af den Europæiske Hav- 
og Fiskerifond, som administreres 
af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen 
under Miljø- og Fødevaremini-
steriet. I forbindelse med projek-
tet undersøger DTU Aqua også 
omfang og fangster i det rekre-
ative fiskeri på laks i Østersøen, 
i kystfiskeriet omkring Fyn og i 
fritidsfiskeri efter ål i Storebælt. 
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 Referat  fra mødet i KREDSEN OM DET  REKREATIVE FISKERI
Referat af Forbundets Årsmødet 2017
HASTESAG! Forordning om bevarelse af fiskeressourcerne
Limfjordsrådet får 500.000 kr. til lystfiskerturisme
 En fiskers kamp mod Cheminovas forurening
Fredninger af Fisk & Skaldyr i saltvand
Mindstemål i saltvand 2017
 Fritidsfiskernes salg af fangster! - Fødevareministeren svarer
DFF deltog og læs Referat fra møde i Natura 2000 Dialogforum
 FISK KAN IKKE TALE - spændende bog udgivet.
Blad nr. 1 2017
ÅRSMØDE 2017 Dagsordenen
Ny opdatering! Folder om regler for fiskeri i lokalområder
1.februar 2017 hedder NaturErhvervstyrelsen - Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
Spørgsmål og svar om max. 5 torsk om dagen
HØRING om forurenende stoffer i kystvande og havområder

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad 1.2017

Nyt på forbundets hjemmeside!

Lys i Torsketejner giver god fangst!
I efteråret 2016 hev norske forskere torsketejner op med et forbløffende godt resultat. Eneste 
forskel var, at i det dunkle hav, var tejnen forsynet med et lys, der var kraftigt nok til at 
tiltrække endnu flere torsk til tejneren med agn, end man havde oplevet tidligere.

Over 200 kg torsk i én tejne

Over 200 kg torsk i én tejner blev hevet ombord, til 
stor overraskelse for de måbende forskere, der på 
denne måde mente at havde knækket koden og fået 
dette imponerende fangstresultat.
De oplysningen blev offentliggjort på Havforsknings-
instituttets hjemmeside, om succesen med lyset, blev 
fortalt videre i efteråret 2016, glemte man at oplyse, 
at brugen af lys i fisketejner i nævnte fangstområde 
var forbudt og ikke lovligt i følge norsk lovgivning. Lys i 

tejner er kun tilladt i forbindelse med krogfiskeri efter 
blæksprutter i området omkring Troms. Disse regler 
gælder også for områderne omkring Finnmark og 
Nordland i Norge.
Men Lys i tejner, har tidligere været forsøgt og testet 
med et positivt resultat, for at øge fangsterne af torsk 
i fiskeriet med tejner.                   
                                                                                                         
Men resultaterne fra disse forsøg har både været 
modstridende og meget uklare.
Kilde: IMR.no
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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 

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.stofan.dk

Knud Lynge - 23721545 - lynge@gmail.com

Nordenfjords & Nordjylland
Vendsyssel Fritidsfiskerforening
Formand
Bjarne Christensen
Ribegade 35 
9900 Frederikshavn
Tlf. 21 80 36 12
bcnr1@webspeed.dk 

Kasserer

Beretning og Referat fra Generalforsamlingen kan læses på hjemmesiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk
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LOKALFORENINGER
Virksund og Omegns Fritidsfiskerforening
Formand
Peder Lajgaard pedersen
Virksundvej 49
8831 Løgstrup
Tlf. 30 29 28 86
pederlajgaard@gmail.com

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

Referat fra generalforsamlingen
Dagsorden:

1.     Valg af dirigent og referent og stemmetællere.
Dirigent: Lindy Gandrup. Referent: Harry Frandsen.

Der blev ikke på forhånd valgt stemmetællere.
Lindy kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

 2.     Formandens beretning.
Formanden omtalte udsætning af fiskeyngel i årets løb: d. 23/5 2016 udsat 175.000 Helt ved Knudby landingsplads. D. 4/7 2016 udsat 20.000 

skrubber fordelt med den ene halvdel ved Ulbjerg Klint og den anden halvdel ved Ålbæk Strand.
Foreningen har den 29/5 med succes deltaget i havnens arrangement ”Vild med Vand”. I år gentages dagen den 10/6. Formanden deltager i fælles 
formandsmøder i Virksund herunder afvikling af den årlige Sct. Hans bål på Odden. Formanden har den.13/12 2016 deltaget i møde med lodsejer-

lauget v/ Låstrup/Simested å, hvor der var en livlig debat omkring stangfiskeri  i åløbene. Ved fælles hjælp er der er etableret en jolleplads 
over for fiskehusene til af- og pålæsning af fiskegrej for foreningens medlemmer. Fiskehusene er på arbejdsdage pyntet op med en gang maling. 

Der er indkøbt og monteret nyt logo på Fælleshuset. Varmepumpe (luft til luft) samt vandvarmer er monteret i Fælleshuset.
Formanden opfordrede medlemmerne til at benytte Fælleshuset til hyggelig samvær under en kop kaffe.  

Rosende ord og en stor tak til tidl. formand Sigvald Fihl for et ihærdigt arbejde og udholdenhed med at få stoppet 
saltudskylningen fra de omstridte taverne v/gaslageret. 

Kræmmermarked i Virksund i uge 29. 2017, hvor foreningen deltager.
Der er årsmøde i Mariager d. 13.marts 2017.Trygfonden har forespurgt om der lyst til at være sikkerhedsambassadør i området.     

Foreningen har pt.102 medlemmer.
Spørgsmål/kommentarer til beretningen:

Der blev udtrykt tvivl om det er til gavn for nogen, at udsætte fiskeynglen. Måske  er det fødetilskud til det stadig stigende antal sæler, der lever i 
området. Uanset, fortsættes udsætningen af fiskeyngel indtil videre. Det blev oplyst, at der et 

forsøgsprojekt i gang i Norge  med udsending lydbølger, som kan skræmme/flytte sælerne!   
Formandens beretning blev godkendt. 
 3. Regnskab 2016 og budget for 2017

           Kassereren aflagde regnskab og budget for 2017 som godkendtes.
           Spørgsmål og kommentarer til budget og regnskab:

           Der blev spurgt om forsikringsforhold på fiskehusene. Der er tegnet bygningsforsikring                                                                                                 
Det blev anbefalet, at lejerne selv undersøger deres private forsikringsforhold herunder indbo- og tyveriforsikring.

4.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 John Bertelsen blev genvalgt. 

Arne Præstegaard blev genvalgt.
Tage Jensen blev genvalgt

  5.  Valg af 1. suppleant og 1. og 2. revisorsuppleant.
 1. suppleant Frank Kristoffersen blev genvalgt. 

 Revisorsuppleanter Karl Lajgaard og Lindy Gandrup blev genvalgt.
6.  Indkomne forslag v/formanden.

 Vedtægtsændring til § 4: generalforsamlingen der afholdes hvert år i      februar ønskes ændret         
             til: generalforsamlingen afholdes hvert år i 1. kvartal. 

             Ændringen godkendtes.
        7.   Eventuelt.

Der ydes et tilskud på kr. 2.500,- til etablering af ny fælles legeplads ved havnen. Der skal bæres redningsvest ved al sejlads for at 
dødsulykkesforsikringen dækker. Der efterlyses en liste med oplysninger om data på lejerne i fiskehusene til en evt. koordinering. 

Der blev foreslået, som et forsøg, om muligheden for udlægning/fredning af et stykke fjordbund til udlægning af muslinger. 
Forespørgsel om reglerne for kræmmersalg fra fiskehusene i kræmmermarkeds-ugen. 

Kassereren oplyste, at fiskehusene er opført med EU tilskudsmidler 
og må derfor kun anvendes til opbevaring fiskeudstyr/grej. 

En opfordring til bestyrelsen, om at udsende en reminder/mail/sms, en uges tid før afholdelsen af generalforsamlingen. 
Dirigenten takkede for en god livlig debat der foregik i god ro og orden. 

Formanden takkede dirigenten en god styring, fremmødet og samarbejdet.
 Aftenen afsluttedes med en lille aktion med effekter, som Villy havde sponsoreret. Endvidere, traditionen tro med et

amerikansk lotteri med mange fine gevinster. 
Sidst men ikke mindst, som en hyggelig og interessant afslutning viste Lindy Gandrup, (med egne optagelser), 

en spændende DVD film, omhandlende nogle begivenheder for hver måned i 2016 i Virksund. Stort bifald.
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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

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 

Planlagte aktiviteter i 2017:
Bødekursus:

Lørdag den 22. april kl. 10.00 hos Karl Klausen, Skyumvej 70
Foreningernes dag:

Fredag den 26. maj på torvet i Nykøbing
Skaldyrsfestival:

Fredag den 2. juni i Nykøbing
Store røgedag:

Lørdag den 19. august hos Karl Klausen Skyumvej 70, (demonstration af røgning af fisk)
Tilmelding – medbring gerne fisk.

Fritidsfisker for en dag.
Søndag den 10. september ved Østvilsund Gl. Færgekro.

Fisketure på havet i små både. Vi påtænker at sejle ud mindst to gange i løbet af foråret og sommeren. Her er det vigtigt,
at vi har din mailadresse for at melde fisketure ud med få dages varsel, når vejret er til fisketur.

Referat fra generalforsamlingen

Verner Sørensen blev valgt til dirigent og 
kunne konstatere at generalforsamlin-
gen var lovlig indvarslet.
Formanden kunne i sin beretning se til-
bage på et meget aktivt år med mange 
arrangementer og fin tilslutning.
Der er blevet sat skrubber ud i Lim-
fjorden. Igen i det forløbne år blev vi 
tilgodeset med åleyngel til udsætning i 
fem søer. Vi havde igen rigtig god hjælp 
til udsætningen af børnene fra Vilsund 
børnehave, de har nu været med til 
udsætning de sidste fem år. 
Det kan være spændende at se om bør-
nene herved senere får lyst til at følge 
med i vandmiljøet omkring udsætnings-
stederne.I forbindelse med udsætnin-
gen af åleyngel har vi søgt og fået tildelt 

to dispensationer til regulering af skarv.
Vi var til stede ved skaldyrsfestivalen i 
Nykøbing den første weekend i juni, der 
blev vist stor interesse for vores stand 
blandt de mange gæster på festivalen.
Som noget nyt prøvede vi med en 
fisketur på havet i små både for vore 
medlemmer, det blev en meget fin dag 
med stor deltagelse og fine fangster.
Store røgedag blev en rigtig fin dag med 
stor tilslutning og stor aktivitet med 
udveksling af mange nyttige tips. 
Som afslutning på dagen spiste vi en 
stor del af de nyrøgede fisk.  Ved denne 
lejlighed fik vi en del nye medlemmer. 
Søndag den 11. september holdt vi ” 
Fritidsfisker for en dag” for børnene, i 
år i samarbejde med Naturfredningsfor-
eningen. Det blev en rigtig god dag med 
meget stor fremmøde af både børn og 

voksne.

I årets løb har vi fået mange nye med-
lemmer, således har vi nu 22 medlem-
mer med adresse på Mors.
Søren Lynge fremlagde regnskaber, der 
viste et mindre underskud, hvilket skyl-
des den øgede aktivitet i foreningen. 
Tage Mailund, Tony Yde og Søren Lynge 
blev alle genvalgt til bestyrelsen.
Henrik Jensen og Svend Åge Andersen 
genvalgt som suppleanter
Gerth Haaning og Verner Sørensen 
genvalgt som revisorer med Marianne 
Kjærgaard som suppleant.
 
Næsten halvdelen af vore medlemmer 
var mødt op – dejligt.
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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

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

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

Kasserer
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Syd- og Sønderjylland
Aabenraa og Omegns Fritidsfiskerforening

Formand
Jørgen Kvist Christensen
Kirkegade 9, Hjordkær
6230 Rødekro
Tlf. 74 66 69 54 / 61 11 04 20
aab.fff@gmail.com

Kasserer
Kurt Callesen
kirsebærparken 26
6230 Røde Kro
Tlf.:26 23 32 75
aab.fff@gmail.com

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 

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 

Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening har arrangeret et 
virksomhedsbesøg hos Fighter Wing i Skrydstrup.

Arrangementet løber af stabelen 
Torsdag den 15-Juni-2017 Kl. 14:00

Vi mødes hos kl. 13:45 på Adressen:
Fighter Wing Skrydstrup

Lilholtvej 2
6500 Vojens

Fighter Wing er vært med en kop kaffe og kage, derfor er tilmel-
ding nødvendigt til.

Formand Jørgen Bork
Sundparken 5 Aarøsund 6100 Haderslev

Tlf. 74 584523 / 51 520029
E-mail: formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk

j.bork@mail.dk  

Fredag den 03-Marts-2017 havde Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening 
arrangeret årets vinterfest på Strandgården, Loddenhøj.

Der var 53 deltagere, og det var fantastisk godt. 
Sidste år var vi 47 deltager, det er fremgang i år.

Stor tilfredshed med dette fremmøde og 
alle havde taget det gode humør med.

Maden var i verdensklasse, det var lækkerier til alles ganer 
og det takker vi værtsparret Helle & Michael for.

Traditionen tro blev der spillet ”pot” om medbragte pakker. 
Ligeledes var der mange flotte gevinster til amerikansk lotteri 
både sponsoreret og indkøbte. Det giver bestyrelsen energi 
og mod til at vi vil fortsætte med dette arrangement i tiden 

fremover, selvom det koster lidt benarbejde.
Det er glædeligt at se at æresmedlemmer også 

finder vej til vinterfesten.
Kæmpestor tak til alle vores sponsorer.

Et af foreningens motto er: Støt Vores Sponsorer De Støtter Os.
Navne på sponsorer vil være at finde på vores hjemmeside.

Tak til både det fremmødte publikum samt personale 
på Strandgården, Loddenhøj.

Stor tak til bestyrelsen, og deres bedre halvdele, som er med til 
at bakke op om foreningens arrangementer.

Med disse ord vil jeg gerne ønske alle fritidsfiskere i det ganske 
land en god og fangstrig sommer.

Jørgen Bork - Fmd. Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening.
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Syd- og Sønderjylland
LOKALFORENINGER

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

Årsmøde / Generalforsamling
Den 28/1 2017 blev der afholdt generalforsamling med spisning – med ca. 30 deltagere.                 

Kassereren stod for årsberetningen, som blev taget til efterretning uden debat.
Fiskerudvalget modtog genvalg og består fortsat af Carsten Meier (formand), Karl Eigil Storm og Ejvind Jensen (kasserer).

Indmeldelse i ” Levende Hav”
Under det fiskeripolitiske oplyste han bl.a. om ophævning af fredningen af hunskrubber og  –rødspætter, samt om de nye torske-

kvoter, som vi nu må lære at leve med, og som er gældende i vort område. Herudover nævnte han bl.a., at lauget nu er medlem af 
Foreningen Levende Hav, som er aktive og førende i kampen for skånsomt og kystnært fiskeri.

Kalender 2017
25.03.17 - Gule Ærter

13.05.17 - Fiskekonkurrence
08.07.17 - Helstegt pattegris

12.08.17 - Fiskekalas
21.10.17 -Brunkål

Følg med på opslagstavlen i ”Hyttefadet” om eventuelle ændringer.

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

Kære alle sammen!
Så fik vi generalforsamlingen overstået, uden de store forhindringer.

Der skal købes en varmepumpe til fællesskuret ,så vi kan holde varmeudgifterne nede.
Renserummet står til en større renovering og vores bådpladser samt slæbested skal uddybes.

 Hele bestyrelsen , samt repræsentanter blev genvalgt.
I skrivende stund, er det nu blevet  forbudt, for erhverv og bierhvervsfiskere, at fiske rødspætter og skrubber!  

Dette gælder ikke for os, og jeg vil dog opfordre til at man fisker dem med omtanke. 
Husk nu at redningsvesten skal bæres, hele tiden under fiskeriet.

God sommer til alle og et  forhåbentlig godt fiskeri
 Mvh Daniel
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LOKALFORENINGER

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

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

Østjylland

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  

Aktiviteter 2017

Sildeturen bliver d. 29. april kl. 9,30 – ca. 13,00.
Vi mødes ved færgestedet i Mellerup. Tilmelding til Leif.

Fjordens dag Vi deltager søndag d. 21. maj med aktiviteter ved færgestedet i Mellerup.
Klubaften Sidste før sommerpausen bliver torsdag d. 6. april. Vi fortsætter til efteråret med klubaften hver torsdag. 

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 
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Vidste du det???
Vidste du at hvis du er Facebook bruger, kan du følge med på forbundet facebook side.
Log ind på Facebook, og søg på DanskFritidsfiskerforbund. Siden er helt åben, og alle kan følge med. 
Del den gerne med dine venner. 

    Lidt forskelligt....
Halv million i støtte!

Limfjordsrådet har modtaget støtte på 500.000 

kr. fra Erhvervsministeriets Landdistriktspulje til 

udvikling af lystfiskerturisme i Limfjorden. 

Formålet med projektet er at udvikle og

 promovere eksisterende erhverv relateret til 

lystfiskerturisme i Limfjorden.

Læs om det på forbundets hjemmeside

Efter at vores hjemmeside 
www.fritidsfiskerforbundet.dk  
blev ”Moderniseret” 1. februar 
2015, indtil videre været ca. 25.000 
besøgende på den!
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Svenskerne fastslår at Skarven påvirker fiskeriet

Mange fiskere har bemærket at skarven er steget i antal de senere år, og med stigningen 
følger en uheldig påvirkning af fiskebestandene i de områder hvor skarven samles.

Påvirkningen af det kommercielle fiskeri kan være 
alarmerende, da fiskerne i disse områder, må se langt 
efter et rentabelt fiskeri, da fisk og yngel forsvinder 
proportionelt med antallet af skarv.
Den svenske forsker fra Det svenske Landbrugsuniver-
sitet, Maria Ovegård afslører i sin doktorafhandling, at 
det primært er aborre og karper, der er i tilbagegang, 
hvor skarven holder til og hun foreslår, som første 
skridt til at komme skarvproblemet til livs, at skræm-
me fuglene væk.
Baggrunden for dette forslag, skal ses i lyset af, at 
en fuldvoksen skarv alene kan konsumerer ca. 500 
gram fisk om dagen, fortrinsvis mindre fisk og yngel. 
I Doktorafhandlingen skriver Maria Ovegård videre, 
at antallet af skarv er steget voldsomt langs kysterne i 
Sverige og i flere andre europæiske lande.
Forskningen i flere lande har tidligere mere omhandlet 
spørgsmålene om, Hvad, hvornår og hvor meget de 
enkelte fugle har spist, og ikke så meget om »preda-
tions effekterne« på fiskebestandene. Afhandlingen 
bekræfter at der er en effekt, både hos fiskebestandene 
samt ved fiskeriet.
I afhandlingen fra Maria Ovegård, kommer hun ind 
på, at det overvejende er yngel og mindre fisk skarven 
har som sit fortrukne fødevalg. Større fisk tillader den 
»gamle« fugl, at svømme videre, men ikke nok med 
det, så er skarven kendt som en generalist og ikke én 
der udelukkende går efter bestemte arter, men som 
istedet har et bredt fødevalg, så en art ikke pludseligt 
spises op. Dog risikerer udsat yngel af samme art og 

størrelse, at blive udryddet, spist og slugt og ende i ma-
ven på den sultne skarv, når de krydser dens farvand.
Antallet af skarv er de senere år fladet en smule ud, 
hvilket den svenske forsker mener skyldes de be-
grænsede føderessourcer der er i det kystnære. Og på 
spørgsmålet om hvorledes man kan afhjælpe proble-
merne med fiskeriet, kommer den svenske forsker med 
følgende forslag:
• Skarvkoloni bør ikke ligge ved fiskeopdræt og 

dambrug.
• Udsætning af fisk bør ske i områder hvor skarven 

ikke har sit jagtdomæne.
•  Skræmme skarv med laserlys eller menneskelig 

tilstedeværelse.
•  Beskytte de mindre fisk med skjulesteder under 

overfladen.
• Beskyttelse med masker over vandet.
• Jagt på skarven.

Maria Ovegård siger videre, at sådanne foranstaltnin-
ger ikke kan løse alle konflikter, der er mellem inte-
ressegrupperne, men hun mener det er et skridt i den 
rigtige retning. En større viden og kontrollerede forsk-
ningsprojekter i større skala, kunne også bidrage med 
mere indsigt i hvorledes skarven påvirker fisk, fiskeriet 
og miljøet generelt.

Kilde: 
Havet.nu og Det svenske Landbrugsuniversitet /
FiskerForum.dk
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Tekst & foto: Bruno Müller

Imens sneen lagde sig over Mariager 
Fjord og de fremmødte tog plads ved 
på Restaurant Orkideen til det årli-
ge møde,- konstarede man mange 
gengangere fra lokalforeningerne og 
nye var mødt frem,- og ligeledes de to 
repræsentanter fra Dansk Amatørfi-
skerforening. 
Der var god stemning blandt de dele-
gerede og mange så hinanden kun én 
gang om året,- så der var rigeligt at 
debattere indbyrdes og i åbenhed på 
mødet.
Redaktørens konstatering i nogle ho-
vedtræk og kommentar til mødet da 
det sluttede,- var at generelt ser vore 
medlemmer lysere på fremtiden end 
for bare få år siden.
Dansk Fritidsfiskerforbund er fortsat 
godt repræsenteret i de offentlige or-
ganer og har et godt samarbejde med 
de fleste rekreative organisationer.
En af de vigtige argumenter  med det-
te forløb var,- at der er fuld opbakning 
fra lokalforeningerne.
Ikke mindst at i 2016 var forsikringen 
bragt på plads med en tilfredsstillende 
præmie og at bladet var forhandlet 
ned i produktionsomkostninger.
Alt i alt viste det, at vi er inde i en god 
udvikling, også på økonomisiden,- 
hvor forbundet ikke har meldt nogen 
kontingentstigning i de sidste 8 år.
Redaktionen har valgt at bringe denne 
indledning og med efterfølgende ud-
dybende beretning!                

Ligeledes vil det uddybende referat 
blive bragt i blad 3. 2017 eller på for-
bundets hjemmeside.
Bruno Müller, redaktør

Så var man klar efter at Finn Frand-
sen var valgt som ordstyrer, hvor han 
gav ordet til formanden!
Det har været et stille år vi er gået 
igennem, men der er nu tegn på en 
stigende aktivitet i NaturErhvervsty-
relsen. Året har budt på ændring af 
2 bekendtgørelser, som har direkte 
indflydelse på vores medlemmer. 
Nybøl Nor bekendtgørelsen, som har 
fået betydning for vores medlemmer 
i Sønderborg området. Vi var ellers 
sikker på at vi havde fået skudt sagen 
fuldstændig til hjørne, men den nye 
formand for § 7 udvalget, og vores 
minister ville det åbenbart anderle-
des. Pludselig kom der en pressemed-
delelse fra ministeren, at nu foretog 
han ændringer for det rekreative 
fiskeri i Syd og Sønderjylland, for det 
turistmæssige, og lokale sportsfiske-
ri.  Det betød, at vi som fritidsfiskere 
måtte se i øjnene, at endnu engang 
fik man indført en totalt ligegyldig 
garnlukningsperiode i et område, der 
i forvejen ikke var et tryk fra fritidsfi-
skeriet. Når nu det blev sådan, så kan 
vi da glæde os over at det så ikke gik 
så galt som det kunne have gået, vi 
sendte selvfølgelig en indsigelse, som 
blev imødekommet på visse områder.                            
Tak til John og Mikael for god sparring 
i forbindelse med de lokale forhold.

Et andet forhold der også fik indflydel-
se på Fritidsfiskeriet, er bekendtgørel-
sen om landing af torsk i den vestlige 
del af Østersøen. Denne ændring blev 
også sneget ind i nattens mulm og 
mørke. Nok mere af en presset mini-
ster, end af andre organisationer der 
ikke vil os det godt. 
Vi har i det forløbne år ændret på 
følgende.  Vores forsikring er skiftet 
til Codan. Vi fik et fantastisk tilbud fra 
dem, valgmuligheden var en præmie, 
med brug af redningsvest som et 
krav, eller en præmie uden krav om 
redningsvest. Efter at have spurgt ud 
til formændene, valgte vi i forretnings-
udvalget, at tage i mod tilbuddet, 
hvor der er krav om brug af rednings-
vest under fritidsfiskeri. Forsikringen 
dækker også under transport til og fra 
fritidsfiskeri, og nej. Der skal man selv-
følgelig ikke have redningsvesten på.

Årsmødet viste en positiv udvikling i forbundet!

Et par Åletænger røg over disken
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 Præmien er beregnet pr. medlem 
indberette hvert halvår. Det er derfor 
meget vigtig at når i får nye medlem-
mer, så få dem indberettet hurtigt til 
forbundets medlemskontor, da de skal 
være registreret her inden de er dæk-
ket af forsikringen. De er selvfølgelig 
stadig kontingent fri til forbundet i det 
halvår de er indmeldt. Forbudskasse-
ren vil redegøre mere for dette under 
indkomne forslag.
 
Vores blad har skiftet trykkeri, og 
vi har igen indhentet en god pris 
på trykningen. Vi har ikke de store 
problemer med omdelingen, jeg har 
fornemmelsen af at bladet er i trygge 
hænder hos vores redaktør, og at vi 
trykker og omdeler et blad af rigtig 
god kvalitet. Den anden dag blev jeg 
ringet op, af et af de porto selskaber 
vi tidligere har brugt uden succes. De 
blev selvfølgelig afvist.
Disse tiltag, gør så at vi heller ikke i år 
skal diskutere om kontingentet skal 
stige.

Miljø udvalget:
Jeg modtager mange høringer, hver 
dag fra kommunerne. Hovedparten af 
disse handler om husdyrs udvidelser, 
byggeri i beskyttede zoner, omlægning 
og oprensning af åløb.

§ 7 udvalget: 
Har gennem året været samlet 1 gang, 
mest har det handlet om ny hand-
lingsplan for fiskeplejen, men så san-
delig også om økonomien. Fisketegnet 
fattes penge. Lad det være sagt med 
det samme, at vores indbetalinger til 
stort fisketegn, er stort set uændret, 
dog med en let faldende tendens.

Ålehandlingsplanen har selvfølgelig 
også været til debat. Danmark lever 
endnu ikke helt op til handlingspla-
nens rammer. Problemet er inden for 
erhvervet, som ikke er kommet helt 
i mål med deres 50 % reduktion. Der 
køres nu endnu en kampagne for at 
nå i mål for erhvervet. 

Der er til trods for at jeg ikke er meget 
for det, sat kvoter på hvad det rekre-
ative fiskeri fanger, en såkaldt skygge 
kvote. Denne er sat efter pres fra de 

andre EU lande, og man kan bruge 
den i forbindelse med fangst reduk-
tioner på f.eks. Torsk, i det rekrea-
tive fiskeri, som vi har set det i den 
vestlige del af Østersøen. Dvs. at vi 
i fremtiden, når der sker regulerin-
ger af erhvervsfiskernes kvoter, kan 
komme til at opleve baglimits på vores 
fangster.

Saltvandsudvalget:  
Ingen møder afholdt 2016.
På sidste Årsmøde kunne jeg fortæl-
le, at vi havde hørt at Erik Andersen 
havde udmeldt sig af sin lokalforening. 
Erik har været et meget aktivt med-
lem og forbundsaktiv her i forbundet, 
så forundringen over hvad der nu 
skulle ske var stor. Efter årsmødet 
blev jeg kontaktet af en journalist fra 
Nordjyske medier, at der var stiftet en 
ny forening med navnet Limfjordens 
Fritidsfiskere, og med Erik Andersen 
som formand. Foreningen består af de 
gamle medlemmer af Vest Himmer-
land og Han Herreds fritidsfiskerfor-
ening. Så spændingen var stor, hvad 
skulle der nu ske. Vi fik nys om at der 
ville komme en kollektiv udmelding 
af deres medlemmer af Dansk Fritids-
fiskerforbund. På et FU møde aftalte 
vi at jeg satte et brev sammen til 
foreningens 37 medlemmer, hvor jeg 
listede op, hvad de mistede ved ud-
melding af Fritidsfiskerforbundet. Bre-
vet blev sendt til medlemmerne efter 
at jeg uden held havde forsøgt at få en 
melding fra lokalforeningens kasser. 
Kort tid efter modtog jeg en mail med 

alverdens trusler fra Erik, som Fortsat 
jeg valgte at ignorere. Det korte af det 
lange er at, ved August opgørelsen 
udmeldte kasseren samtlige deres 
medlemmer af forbundet ved vores 
medlemskontor. Vi kunne herefter 
meddele, at 9 af deres medlemmer 
havde valgt at forblive i forbundet, 
som enten forbundsmedlemmer, eller 

blev overført til andre lokalforeninger. 

Vi bløder ikke medlemmer som 
sportsfiskerne, men vi har en vis 
afsivning hvert år. Når jeg kigger rundt 
på os der sidder her, så kommer det 
jo ikke som en overraskelse at der 
forsvinder medlemmer hvert år. Tit 
bliver jeg ringet op af et medlem som 
er ophørt, eller en ægtefælle som 
er blevet enke, og derfor skal afmel-
de sin mands medlemskab. Hvis vi i 
fremtiden skal sikre medlemmer nok, 
til at kunne bevare og have råd til en 
repræsentation over for myndigheder, 
så er vi for det første nød til at holde 
et tæt samarbejde med vores søster-
forbund DAF, samtidig med at vi må 
erkende at kulturen i de 2 forbund er 
så forskellig, at en sammenlægning 
ikke er et emne vi diskutere pt. Skønt 
holdninger til det fiskeripolitiske er 
ens. Vi skal hjælpe hinanden med at 
opnå repræsentation så mange steder 
som muligt, for jo mere vi er repræ-
senteret, jo mere bliver der lyttet til 
os. Medlemmer er altså et must for os 
begge.

fortsættes....

Arne og Bjarne smiler! Så er de i godt humør!
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Selvom fisken er blevet advaret og 
været opmærk på, at der er sæl i 
farvandet og derefter står helt stille og 
urokkeligt fast i vandet, kan sælerne 
alligevel spore dem med deres hyper-
sensitive og super-følsomme knurhår.
Så forestil dig bare et kort øjeblik, at 
du er en lille fisk der står ved havbun-
den og lurer. Du har gjort dig usynlig 
og skutter dig lidt i mørket og pludse-
ligt stivner du, for skyggen af en sæl 
glider tæt forbi dig og skærmer for 
lyset oppefra. Du bevæger ikke en fin-
ne, pumper knapt nok vand igennem 
gælderne, hjertet pumper dog som 
en gal, mens du som fisk udelukkende 
koncentrerer dig om en ting - at stå 
helt stille uden at bevæge dig. HAPS 
og alt bliver mørkt, inden man når at 
ænse hvad der sker, er det hele bare 
slut. Helt slut for stakkels dig som lille 
fisk.
Hvad røbede den lille fisk, der stod 

der bomstille i vandet 
og knapt nok rørte sig. 
Forklaringen er at den 
lille strøm af vand der 
hele tiden gennem-
strømmer gælderne, 
det var synderen. 
Denne svage strøm 
af vand, er nok til at 
pejle sælen ind på sit 
bytte og lynhurtigt 
snuppe det og dermed 
stille sin glubende appetit. Det skriver 
Benedikt Niesterok medarbejder ved 
institut for Bioscience i Tyskland i en 
netop udkommet artikel i Journal of 
Experimental Biology.
At sælens sensoriske knurhår er så 
følsomme, at selv små fisks »vejr-
trækning« nemt spores af de glubske 
sæler, der lynhurtigt opsøger og æder 
sit bytte, næsten inden fisken kan tage 
en »vejrtrækning« mere.

Sælernes evne og super sensitive 
knurhår, er så effektive, at sæler selv 
i mørke og meget ringe sigtbarhed, 
kan navigerer lige hen til fisken, der 
ellers gennem evolutionen har lært sig 
selv, at holde »vejret« i flere sekunder, 
alligevel bliver ofre for sælerne.

Kilde: Journal of Experimental Biology 
- FiskerForum.dk

Vi har i forretningsudvalget disku-
teret hvad muligheder vi har inden 
for medlemshvervning. Der er den 
gammelkendte metode, vi sender et 
hold ud med pjecer, og sætter direkte 
på bådene rundt omkring i de små 
havne, og fiskelejer rundt omkring. 
Dette er en meget omfattende og dyr 
løsning. Henning fra Hals har lavet en 
rigtig fin oversigt over hvad man får 
som medlem af fritidsfiskerforbundet. 
Alle de punkter der er i oversigten, 
kan bruges i vores fremtidige med-
lemshvervning, men hvordan kommer 
vi ud. Vi er mange her i forsamlin-
gen, som har adgang til elektroniske 
medier, og nogle af os forstår sågar 
at bruge dem. Jeg kunne tænke mig 
at mange af vores kandidater som 
kommende medlemmer, også har 
adgang til medier som Facebook. Men 
Facebook alene kan selvfølgelig ikke 
gøre det, vi er nød til at komme ind i 
folks stuer, også de som ikke bruger 
elektroniske medier. Vi skal ud med 

vores holdninger, også ud over for-
bundsbladet. På hjemmesiden medi-
avejviseren.dk, kan man få et overblik 
over hvad der er af landsdækkende og 
lokale aviser  vores opgave bliver så at 
komme ud på de elektroniske medi-
er, og i de lokale og landsdækkende 

aviser med vores budskaber. Det kan 
være arrangementer i lokalforeninger, 
eller  et politisk budskab, som kan 
skabe opmærksomhed omkring vores 
hobby.
Så skal vi til det igen:
Miljø og Fødevareministeren har 
åbenbart nu også fået den overbe-

visning som hans socialdemokratiske 
forgænger havde. Der er penge i 
fiskeri og turister! Han har inviteret til 
temadag om strategi for lystfiskeri.
Jeg har tænkt mig at rejse følgende 
spørgsmål på temadagen. Hvor mange 
turister fisker egentlig på ørreder. Eller 
fisker de måske ikke på noget andet, 
nemlig torsk og fladfisk ved kysten. 
Hvor stor fremgang har der været 
i indtægten på lystfiskertegn siden 
sidste møde i Vejle? Der må da være 
en målbar effekt, eller hvad? Turisme 
i det kystnære område handler også 
om muligheden for at kunne købe en 
fisk. Den eneste mulighed du har i 
dag, er en bierhvervsfisker licens, og 
de uddeles ikke sådan lige, og i øvrigt 
er reglerne for bierhvervsfiskeri ikke 
nemme at opfylde, som de er nu. Men 
hvad kan vi så gøre?

Grand Old Kaj var mødt frem

Fisk kan aldrig føle sig sikre! 
Når først sælernes super-følsomme knurhår får færten af og lokalisere en fisk, går det lyn-
hurtigt og 1 - 2 - 3 haps er fisken væk. Spist og fortæret af de fiskeelskende og lynhurtige 
sæler.
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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

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?
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VI SAVNER KOMMENTARER

Har du en mening der bør skrives om i bladet? 

Deltag gerne i debatten her i RØNNERPOSTEN. 

Vi sætter pris på gode og stærke meninger 

i bladet. 

Er det kun på bådebroerne, klubhuset og skurene 

at det skal debatteres?

Af ros bliver du god ,- men af kritik kan det godt 

være bedre!

I al fredsommelighed prøver bladet at der skal 

være højt til loftet. 

HUSKAT  ! 

Meld flytning til din lokalforening !

 Forbundsmedlemmer til Medlemskontoret!

- ellers går du evt. glip af bladet og andet!

Bruno
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Mandag d. 13. marts om aftenen blev der sat en større 
eftersøgning i gang efter en 72-årig mand, som sent på 
aftenen blev fundet druknet.

Mandag aften klokken ca. kl. 19.00 modtog Østjyllands 
Politi  en anmeldelse om en forsvundet fisker. 

Det var en bekendt havde slået alarm, da den 72-årige 
mand ikke var sejlet i havn som aftalt.

Der blev startet en større eftersøgning, med blandt andet 
deltagelse af Søværnets helikoptere.

Man fandt senere hans båd drivende et andet sted og har 
fået bekræftet, at det er hans. Ved eftersøgningen var 
det vanskeligt på grund af mørket,- men ved midnatstid  
kunne Østjyllands Politi oplyse i en pressemeddelelse, at 
den 72-årige mand var fundet druknet. Ligeledes oplyser politiet, at man ikke ser noget mistænkeligt i dødsfaldet, som 
derfor må betragtes som en tragisk ulykke.

72-årig fisker druknet ved Knebel Vig   

af Bruno Müller
Uanset om man hygger sig i kajakken, optimistjollen, 
speedbåden eller en 40-fods sejlbåd, eller er ud og sætte 
garn skal både børn og voksne altid huske at have red-
ningsvesten på.  Det redder menneskeliv.

I Danmark er det lovpligtigt, med vores nuværende ”Skæv-
vridende” lov for bådejere, at der altid er en redningsvest 
til alle ombord – uanset om det en jolle eller stor båd. Dog 
kræver loven ikke, at vestene anvendes, men det er allige-
vel en rigtig god idé altid at have vesten på.

Sidste år 2015 blev der registreret 55 drukneulykker i Dan-
mark. 14 af dem skete i danske havne, og ofrene var typisk 

mænd over 40 år!
Havet kan være lumsk,- og alligevel er der mange der un-
dervurderer risikoen!

Husk at den nye forsikring med udbetaling på 200.000,- kr. 
ved drukning!
Den gælder kun de medlemmer der bærer vesten hele 
året når de er på fiskeri!

Vi ser frem til i Dansk Fritidsfiskerforbund at man følger 
opfordringen til at bære vesten hele året under fiskeri!

Der druknede i alt 55 sidste år!  
Sommeren er på vej, og sejlersæsonen skal i gang.

Foto: Skive Fritidsfiskerforening                    
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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 !

Ser du nogen 
der smider havfald
 – så stik dem en...

Færdes du på eller ved havet, så bliv havmiljøvogter 
for Forsvaret. Vi gider ikke havfald i dansk farvand. 

Meld dig ind på facebook eller havmiljøvogter.dk
og få en spændende velkomstpakke.

Havmiljøvogterkam- 
pagnen gennemføres 

af Værnsfælles 
Forsvarskommando.
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ÅLETANG 125,- KR.
BEDSTE RUSTFRI KVALITET

 Pirke - 3 stk. med kroge 100,- kr.  -  4 stk. uden kroge 100,- kr.

  
Bjarne Dam jensen Svalevej 2  Vester Hassing   9310 Vodskov  Mail: bjarnedam@turbopost.dk 

Tlf. 98 25 68 12  -  Mobil: 29 21 60 27

Brug forbundets fane!
De sørger for at lave en aftale om hvordan du får fremsendt fanen.

Til festlige og måske mindre festlige lejligheder er det vigtigt at alle - og især lokalforeningerne markerer sig 
med Dansk Fritidsfiskerforbund fane.

NYT: Fremover er det forbundet der betaler forsendelsen – Frem & Retur

Jørgen Bork
Sundparken 5, Aarøsund

6100 Haderslev 
Tlf.: 74 58 45 23 Mobil: 51 52 00 29

E-mail: formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk 

Hans Bomberg
Tavlbjergsvej 15, Hovslund

6230 Røde Kro 
Tlf.: 29 86 66 50

E-mail: hbfisken@gmail.com

Nye Fanebærer
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Torsdag d.16. marts2017 blev der afholdt afslutning på vinterens 
Bødekursus,- og  som sædvanlig på Genner skole. Ægtefælderne var 

denne aften inviteret med, det var hyggeligt og snakken gik lystigt. Der 
var bestilt smørrebrød fra Brugsen i Rødekro,- og det var rigtig lækkert, 
og om aftenen sluttede af med kaffe og skønne kager, som tre af delta-

gerne havde bagt.                                                 
En stor tak til Hans Peter, der igen denne sæson har været vores in-

struktør i vodbinding og reparation af ruser og garn. Hans Peter lovede 
heldigvis at tage en sæson mere.

Vi havde også en aften, hvor Jørgen lærte os de forskellige knob. Vi var 
i alt 14 personer denne sæson, hvor der blev syet en del og snakken 

gik som sædvanligt lystigt.

Håber at se jer alle igen i Genner til efteråret.
På vegne af kursisterne Hans Bomberg   

Afslutning på Bødekursus der var en succes!   

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening lærte garnsyning, 

samt knob og stik og rundede af med en dejlig afslutning  
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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


