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ÅRSMØDE 2015
– med hård kritik 
af ministeren!
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Frydendahl Fiskenet 
www.frydendahl.com www.daconet.dk 

Åbent Hus 

Dagen igennem serverer vi kaffe og rundstykker, pølser, øl og vand. 
 

Vores sælgere samt øvrige personale vil være tilstede til at tage  
imod ordrer, og svare på eventuelle spørgsmål. 

 
 

Vores arrangement bliver afholdt som en del af  

Hvide Sande Åben Havn 

En spændende dag hvor det syder med liv og aktiviteter på hele havnen. Det giver rig mulighed 
for at få et indblik i alt det der foregår på havnen og til søs - også der man ikke plejer at komme. 

Kom og få en snak med folkene ombord på en moderne kutter, Fiskeriinspektionsskibet  
Vestkysten, miljøskibet Penelope og andre spændende arbejdspladser.  

Hør mere om jobmuligheder og uddannelse indenfor den maritime verden. Besøg rednings-
stationen, deltag i fiskeauktionen og køb en pose frisk fisk med hjem til aftensmaden  

Byens butikker holder åbent den dag, med gode tilbud.  
Se mere på www.hvidesande.dk 

KOM OG GØR EN  
GOD HANDEL 

BYDER VELKOMMEN TIL  

Vi glæder os til at se jer til en hyggelig dag! 

ST. BEDEDAG, FREDAG DEN 1. MAJ 2015 
KL. 9.00—14.00 



 

Kan man reservere fiskeriet af en 
fisk, til en bestemt befolkningsgrup-
pe?
Det mener vi ikke i Dansk Fritidsfisker-
forbund, derfor har vi også i vores hø-
ringssvar vedr. Høring om bekendtgø-
relse for særlige fiskeriregler for Ged-
de visse brakvandsområder ved Sydsjæl-
land og Møn. Svaret følgende:

`` Ligeledes alternativt foreslår Dansk 
Fritidsfiskerforbund, at der indføres en 
lokal fredning af gedderne i samme pe-
riode som der indføres begrænsninger 
for nedgarn. I modsat fald antager re-
guleringen karakter af at have til formål 
at forbeholde fiskeriet på en bestemt 

art og lokalitet for en enkelt befolk-
ningsgruppe.́ ´
Hvad handler det egentlig taget om, 
Fritidsfiskerforbundet har jo ingen loka-
le interesser i dette område, slige med-
lemsforeninger derovre. Nej det har vi 
ikke, men kunne i forestille jer at noget 
lignende blev foreslået i jeres lokalom-
råde!  At, i ikke måtte fiske på en spe-
ciel type fisk, mens andre må?
Det er faktisk allerede tilfældet i Nissum 
Fjord, og Ringkøbing fjorde, hvor Fri-
tidsfiskere ikke må ilandbringe Ørreder 
fanget i fjorden. Dette fænomen bør ik-
ke brede sig, og skal derfor bekæmpes. 
Vi kan sagtens leve med at få en reduk-
tion på hvor mange Ørreder eller Ged-

der vi må ilandbringe efter en dags fi-
skeri, men et forbud mod at ilandbringe 
er vi ikke interesseret i. Denne høring 
er en udløber af ministerens visioner 
for det rekreative fiskeri, der er dog ik-
ke meget for os at glæde os over i disse 
visioner ind til videre. Jeg syntes det er 
på tide, at ministeren finder noget frem 
i sine visioner, som kan glæde Fritidsfi-
skeriet helt konkret, i stedet for vi ba-
re står nævnt i en vision, hvor man kan 
fjerne ordet Fritidsfisker, og så stadig få 
den samme betydning ud af visionen.
Hvad med et landingsforbud på Skrub-
ber for alle andre end garnfiskeriet☺

Vi ses i næste blad.
Arne Rusbjerg, formand
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LEDER

Formanden skriver:

LEDER

Af Arne Rusbjerg
Formand

 
Fælles visioner for tre,- ud af fire rekreative fiskeriorganisationer!
- omfattende katalog er udarbejdet!

Det er ingen kunst til at tænke bredt og langsigtet. 
Det er kunsten når vi må sammen kan løfte debatten uden for de enkelte, - og det gøres kun ved fælles enighed!

Det er ingen kunst at invitere politikere til at være med, når visionerne for fremtidens danske rekreative fiskeri skal udfor-
mes, - og her bør vi lægge kræfterne i for at nå målet, - i enighed! Det er det der kunsten!

Med denne lille notits i bladet er det positivt at vi kan henvise til forbundets hjemmeside hvor du kan finde det udfærdi-
gede katalog!
Det er tankevækkende og god læsning der er nedfældet, - og som kan bidrage til den fortsatte debat om en række centra-
le udfordringer for vore fritidsfiskere! 

Læs det på vores hjemmeside www.fritidsfiskerforbundet.dk 

Vi må ikke glemme i ”Hukommeren” at ha´ en rolle,- der kan  være med til at sætte scenen for en bred debat om de dan-
ske fritidsfiskeris  rolle i samfundet! Det er mit ønske at vi er med til at udforme fremtidige strategier i en god atmosfære 
og ikke lader os tilsidesætte af nogen!

Det giver kun tabere!

Redaktøren mener!

 

- af Bruno Müller
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HOVEDBESTYRELSEN:

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

    (FU)
Næstformand: Finn Frandsen
 Skarvudvalg
 Haslevgaarde Bakker 36, Als
 9560 Hadsund
 Tlf. 32 17 21 42/21 42 36 37
 finn@frandsennet.dk
    (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
Træffetid: Man-torsdag 17.00-19.00
bcnr1@webspeed.dk
  (FU)

BÅD- OG LIVSFORSIKRING:
 Bjarke Thiessen
 Knud Hansensvej 16, st. tv.
 6000 Kolding 
 Tlf. 22 37 15 41 / 82 43 91 80
 btbt@stofanet.dk
     (FU)

§7-UDVALGET:

 Finn Frandsen
 Haslevgaarde Bakker 36, Als
 9560 Hadsund
 Tlf. 32 17 21 42/21 42 36 37
 finn@frandsennet.dk
    (FU)

MILJØ-UDVALGET:

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

MEDLEM FORRETNINGSUDVALG:

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

 FISKERIUDVALG:
 
 Formand: Arne Rusbjerg 
 Engvej 42, 7490 Aulum 
 Tlf. 97 47 19 18 / 25 35 62 98
 teamstr@gmail.com
    (FU)
 Bent Alnor
 Lundgaardsvej 10, 
 6400 Sønderborg, 
 Tlf. 20 48 83 50
 lundsgaardsvej10@gmail.com

 Finn Frandsen
 Haslevgaarde Bakker 36, Als
 9560 Hadsund
 Tlf. 32 17 21 42/21 42 36 37
 finn@frandsennet.dk
  (FU)
Øvrige medlemmer er 
hovedbestyrelsesmedlemmer 
mrk. (FU) på denne side.

FORBUNDSFANEN:
Udlån til lokalforeningerne 

 Rekvirering af fanen:
 Bent Alnor
 Lundgaardsvej 10, 
 6400 Sønderborg, 
 Tlf. 20 48 83 50
 lundsgaardsvej10@gmail.com

 John Christiansen
 Højløkke 74
 6310 Broager
 Tlf: 30 82 26 27 
 karinaingerslev@hotmail.com

HJEMMESIDEN:

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

REDAKTION:

Dansk Fritidsfiskerforbund
 Bruno Müller
 Knudensvej 82, 
 9900 Frederikshavn
 Tlf. 23 45 81 87
 bruno@knudensvej82.dk 

FRITIDSFISKEREN
Udkommer i 3.000 eksemplarer. 

Nr. 1 feb. • indleveringsfrist 15. jan.
Nr. 2. april • indleveringsfrist 10. marts
Nr. 3. juni • indleveringsfrist 15. maj
Nr. 4. sep. • indleveringsfrist 10. aug.
Nr. 5. nov. • indleveringsfrist 15. okt.

Bladet sendes til alle medlemmer i Lokal-
foreningerne og forbundets sam arbejds-
partnere og annoncører. Lige ledes til 
lan dets fiskerirelaterede organisationer,  
aviser og lokale ugeblade, fiskeripoliti-
ske ordførere, biblioteker, samt forhand- 
 lere af relateret grej til fritidsfiskeriet.

Stof til bladet indsendes fortrinsvis pr. 
mail eller CD.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Synspunkter, der fremføres i bladet, kan 
ikke generelt tages som udtryk for for-
bundets stilling.

Tryk: FROM-grafisk as
Gejlhavegård 23 • 6000 Kolding
Tlf. 75 52 77 11 
www.from-grafisk.dk 

INDHOLDINDHOLD

 

”Så skal båden gøres forårsklar!
Fra Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerfor-
ening!” Foto: Bruno Müller
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Mindeord
En af Dansk Fritidsfiskerforbund’s  
personligheder Bent Wissing er død!

Mindeord

Bent Wissing er man-
dag d. 9. februar 2015 
gået bort i en alder af 
86 år.

Bent er født og op-
vokset i Esbjerg ,- og har for Dansk Fri-
tidsfiskerforbund været en arbejdskraft 
der kæmpede for gode og bedre vilkår 
for vores forbund.
I en årrække bestred Bent effektivt flere 
poster i forbundet, som medlem af Ho-

vedbestyrelsen, forretningsudvalget og 
mange gode indlæg i bladet som redak-
tør. Ligeledes var Bent formand for lo-
kalforeningen Nordlige Sønderjyllands 
Fritidsfiskerforening som han var en af 
hovedkræfterne dens opstart!
Mange vil også huske Bent som folke-
tings, - og amtsrådsmedlem, samt med-
lem af Aabenraa byråd.
Samtid overkom han at bruge mange ti-
mer på vandet med sit elskede fritidsfi-
skeri!

Vi er mange fritidsfiskerkollegaer der vil 
huske Bent som en fighter og en stor ge-
vinst for forbundet!
Bents død er et smerteligt tab for hans 
nærmeste familie og i forbundet vil vi 
med dette tab udtrykke vores dybeste 
følelser med dem.

Æret været Bent Wissings minde

Arne Rusbjerg, forbundsformand

Vores forhenværen-
de formand, Bent 
Wissing sov ind 
mandag den 9. fe-
bruar 2015.
Vi har mistet et 
”Æresmedlem” og 
”Initiativtager” til 
mange gode tiltag. 
Udover at Bent Wis-

sing for mange år siden, det var hos vo-
re kollegaer, - har været landsformand 
for Dansk Amatørfiskerforening! Her 
blev han valgt på landsmødet den 21. 
november 1987. Han var landsformand 
indtil november 1993, hvor han blev af-
løst af,- for nylig afdøde Egon Nielsen  

som vi kendte som lokalformand i vores 
forbund.

Ligeledes har Bent Wissing også været 
medstifter af Nordlige Sønderjyllands 
Fritidsfiskerforening! Her blev Bent 
valgt ind som den første formand i for-
eningens regi.
Vi er mange der husker Bent Wissing 
for, - at han var en stor forkæmper for 
at fritidsfiskerne kunne 
beholde deres rettigheder til at sejle ud 
på vandet for at fange fisk.
 Ligeledes deltog han med iver i udsæt-
ning af fiskeyngel, - til fælles glæde i 
det rekreative fiskeri.
Med den ildhu Bent havde i sindet, var 

man aldrig i tvivl om hans intentioner.
Bent Wissing deltog til det sidste i for-
eningens arrangementer og var altid 
god for nye ideer og tiltag.

Bent Wissing vil blive savnet i vores mid-
te i vores forening.

Æret være Bent’s Minde 

Nordlige Sønderjyllands 
Fritidsfiskerforening

På bestyrelsens og 
medlemmernes vegne
Jørgen Bork, formand

 Bent Wissing

Bent og Anne Clara

Bent Wissing var en ihærdig og skarp 
redaktør af Forbundsbladet! 

Her fra redaktionen vil jeg mindes Bent 
da jeg overtog redaktørposten for godt 
en halv snese år siden.
Bent lavede bladet uden internet og af-
leverede indholdet i en diskette på tryk-
keriet. Jeg havde fornøjelsen som for-
bundsformand at besøge ham hjemme 
og for nogle år siden mødte jeg igen 
Bent ved lokalforeningens 25 år’s jubi-
læum,- og  hvor jeg ”Snappede” det-
te billede af en glad Bent med sin kone 

Anne Clara!
Ved jubilæet blev han hædret og ud-
nævnt til æresmedlem! Det havde han 
om nogen fortjent!

Mange tanker til Bent’s nærmeste!
Bruno Müller
Redaktør 

Vores tidligere redaktør  
af FRITIDSFISKEREN er død!
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Danmarks Fiskeriforening 
langer ud efter ministeren!
Høringen om afmærkning af ”Garn,-og Ruser”,- fik ikke alle chancer!

NaturErhvervstyrelsen har bedt om kommenta-
rer fra Danmarks Fiskeriforening PO til en høring 
om ændrede flag-afmærkninger af garnredska-
ber, og det benytter foreningen til at kritisere, 
at Dan Jørgensen allerede inden fristen for kom-
mentarer udløb meldte de nye regler ud.

Der er således først frist for kommentarer i dag, den 24. febru-
ar, men allerede fredag i sidste uge bekendtgjorde fødevaremi-
nisteren, at reglerne skulle ændres.
- Indledningsvist må DFPO undre sig over processen i denne 
høring, hvor vi kan konstatere, at Fødevareministeren i presse-
meddelelse af 20. februar, meddeler, at Ministeren har beslut-
tet, at der skal ske en anden afmærkning af ruser og garn, skri-
ver DFPO bl.a. i sit svar til høringen.
I forhold til det konkrete – altså en ny flag-afmærkning af garn-
redskaber – er det DFPO’s opfattelse, at ”forslaget må handle 
om, at der findes en tydelig farve, der bruges til redskaber in-
denfor 100 meter”.
Videre skriver DFPO ”For ikke at skabe forvirring foreslås, at 
der indføres ét flag for lovlige redskaber inden for 100 meter. 
I tilslutning hertil foreslås, at man på bundgarn der går op på 
land kan påsættes et flag af samme farve, så sportsfiskere og 
andre ikke er i tvivl om, at det er lovligt udsatte redskaber.”

Afmærkningsreglerne er blevet aktuelle i forbindelse med de 
lystfiskerinitiativer, som Dan Jørgensen har fremlagt – bl.a. i 
forhold til Bornholm, hvor han ønsker et omsætningsforbud 
for havørred og at erhvervsfiskernes garn og ruser skal endnu 
længere fra land end tilfældet er i dag.

Kilde: fiskeritidende.dk 

GARNHALER
Rødvig garnhaler type 60. Passer til de 

fleste både fra 16 til 26 fod. 

Ring og få et godt tilbud!

Rødvig Motor
v/ Flemming Pedersen

Fiskerihavnen 18, DK-4673 Rødvig Stevns

Tlf. +45 5650 6001

Må man det?
Et medlem har spurgt om det 
er tilladt at fiske ål med tat el-
ler stang under ruseforbudspe-
rioden fra 10/5-31/7?

Svar: Det er tilladt at fange ål i 
ruseforbudsperioden med både 
tat og fiskestang.                                              
Du må endda opbevare dem i 
dammen på din båd. Det eneste 
der ikke er tilladt er rusefiskeri og 
krogliner.

Af Arne Rusbjerg
Formand

I Sverige fisker over  
dobbel så mange i  
fritiden som i Danmark! 
- af Bruno Müller
Hvert år fritidsfisker mere end 
en halvmillion svenskere i friti-
den i havet, søer og elve!
Det er ikke alle af disse fritids-
fiskere der må undvære ko-
nen  mens at de er ude og dyr-
ke deres hobby! For over en fjeredel af  dem er kvinder 
der tager ud og fisker til eget brug!
 
At fritidsfiske nu er så popurlært, beror på at Sverige er 
et land der er rigt og spækket med søer, elve og kyst-
strækninger.
Ingen tvivl om at lysten der driver,- er  den unikke alle-
mands( eller kvinderet) og svenskernes store interesse 
for friluftslivet der gør det så herligt over hinsidan!
Til at varetage og kontrollere alle disse friluftsmennesker 
der fisker i fritiden,- har man Havs- og Vattenmyndighe-
ten! Det er denne myndighed der har det nationale an-
svar for bl. a fiskebestanden, regulering og meget mere,- 
som f.eks. projekter med tilskud!

	  
	  
Danmarks	  Fiskeriforening	  langer	  ud	  efter	  ministeren!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Høringen	  om	  afmærkning	  af	  ”Garn,-‐og	  Ruser”,-‐	  fik	  ikke	  alle	  chancer	  !	  
	  

	  	  	   	  

NaturErhvervstyrelsen	  har	  bedt	  om	  kommentarer	  fra	  Danmarks	  Fiskeriforening	  PO	  til	  en	  
høring	  om	  ændrede	  flag-‐afmærkninger	  af	  garnredskaber,	  og	  det	  benytter	  foreningen	  til	  at	  
kritisere,	  at	  Dan	  Jørgensen	  allerede	  inden	  fristen	  for	  kommentarer	  udløb	  meldte	  de	  nye	  regler	  
ud.	  

Der	  er	  således	  først	  frist	  for	  kommentarer	  i	  dag,	  den	  24.	  februar,	  men	  allerede	  fredag	  i	  sidste	  
uge	  bekendtgjorde	  fødevareministeren,	  at	  reglerne	  skulle	  ændres.	  
-‐	  Indledningsvist	  må	  DFPO	  undre	  sig	  over	  processen	  i	  denne	  høring,	  hvor	  vi	  kan	  konstatere,	  at	  
Fødevareministeren	  i	  pressemeddelelse	  af	  20.	  februar,	  meddeler,	  at	  Ministeren	  har	  besluttet,	  
at	  der	  skal	  ske	  en	  anden	  afmærkning	  af	  ruser	  og	  garn,	  skriver	  DFPO	  bl.a.	  i	  sit	  svar	  til	  høringen.	  
I	  forhold	  til	  det	  konkrete	  –	  altså	  en	  ny	  flag-‐afmærkning	  af	  garnredskaber	  –	  er	  det	  DFPO’s	  
opfattelse,	  at	  ”forslaget	  må	  handle	  om,	  at	  der	  findes	  en	  tydelig	  farve,	  der	  bruges	  til	  redskaber	  
indenfor	  100	  meter”.	  

Videre	  skriver	  DFPO	  ”For	  ikke	  at	  skabe	  forvirring	  foreslås,	  at	  der	  indføres	  ét	  flag	  for	  lovlige	  
redskaber	  inden	  for	  100	  meter.	  I	  tilslutning	  hertil	  foreslås,	  at	  man	  på	  bundgarn	  der	  går	  op	  på	  
land	  kan	  påsættes	  et	  flag	  af	  samme	  farve,	  så	  sportsfiskere	  og	  andre	  ikke	  er	  i	  tvivl	  om,	  at	  det	  er	  
lovligt	  udsatte	  redskaber.”	  
Afmærkningsreglerne	  er	  blevet	  aktuelle	  i	  forbindelse	  med	  de	  lystfiskerinitiativer,	  som	  Dan	  
Jørgensen	  har	  fremlagt	  –	  bl.a.	  i	  forhold	  til	  Bornholm,	  hvor	  han	  ønsker	  et	  omsætningsforbud	  
for	  havørred	  og	  at	  erhvervsfiskernes	  garn	  og	  ruser	  skal	  endnu	  længere	  fra	  land	  end	  tilfældet	  
er	  i	  dag.	  
Kilde:	  fiskeritidende.dk	  	  

	  

Sæt	  ramme	  omkring	  

 

I	  Sverige	  fisker	  over	  dobbel	  så	  mange	  i	  fritiden	  som	  i	  Danmark!	  	  
-	  af	  Bruno	  Müller	  
Hvert	  år	  fritidsfisker	  mere	  end	  en	  halvmillion	  svenskere	  i	  fritiden	  i	  
havet,	  søer	  og	  elve!	  
Det	  er	  ikke	  alle	  af	  disse	  fritidsfiskere	  der	  må	  undvære	  konen	  	  mens	  at	  
de	  er	  ude	  og	  dyrke	  deres	  hobby!	  For	  over	  en	  fjeredel	  af	  	  dem	  er	  
kvinder	  der	  tager	  ud	  og	  fisker	  til	  eget	  brug!	  

	  
	  	  	  Øland	  i	  Sverige	  
At	  fritidsfiske	  nu	  er	  så	  popurlært,	  beror	  på	  at	  Sverige	  er	  et	  land	  der	  er	  
rigt	  og	  spækket	  med	  søer,	  elve	  og	  kyststrækninger.	  

Ingen	  tvivl	  om	  at	  lysten	  der	  driver,-‐	  er	  	  den	  unikke	  allemands(	  eller	  
kvinderet)	  og	  svenskernes	  store	  interesse	  for	  friluftslivet	  der	  gør	  det	  
så	  herligt	  over	  hinsidan!	  

Til	  at	  varetage	  og	  kontrollere	  alle	  disse	  friluftsmennesker	  der	  fisker	  i	  
fritiden,-‐	  har	  man	  Havs-‐	  og	  Vattenmyndigheten!	  Det	  er	  denne	  
myndighed	  der	  har	  det	  nationale	  ansvar	  for	  bl.	  a	  fiskebestanden,	  
regulering	  og	  meget	  mere,-‐	  som	  f.eks.	  projekter	  med	  tilskud!	  

	  

Øland i Sverige
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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?

88

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 i 
smedearbejde og propelservice!

ANKER
Værkstedsvej 2 · 6000 Kolding · Danmark

Tlf. +45 75 53 66 41
www.ankerjo.dk · mail: ankerjo@ankerjo.dk
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Godt årsmøde 2015!
 -af Bruno Müller
Efter snart adskillige gange kom vi igen 
til Dansk Fritidsfiskerforbunds årsmøde 
,- og igen traditionen tro blev det af-
holdt på Orkideen i Mariager!
Opstarten af mødet bar præg af at 
medlemmerne så frem med forventning 
til et godt møde! Både indeholdende 
en god debat og at finde ud af, hvordan 
de som medlemmer så på den linje le-
delsen har lagt!
Ingen tvivl om at formanden, Arne Rus-
bjerg var i godt humør og det bar tyde-
lig præg af både pligt – og glæde! 
Og ligeledes at Arne Rusbjerg glæde-
de sig til dagen med de delegerede, og 
at han sammen med alle så frem til de 
aktuelle emner der skulle berettes om,- 
og forventning om  alles taletid vil blive 
brugt på det.

Den valgte dirigent, - 
Finn Frandsen der er fra 
lokalområdet, - und-
lod ikke at sige velkom-
men til dette prægti-
ge stykke natur der lå 
lige uden for døren!                                                                 
Nemlig Mariager Fjord 
– der i solskin var ved at 
folde sig ud i sit ”forårs-
tøj”!
Formanden indledte be-
retningen med de væ-
sentlige ting og begi-
venheder i årets løb!
De delegerede fik i vid udstrækning 
indfriet forventningerne om de vigtig-
ste pointer!
Den gennemgående linje i formandens 
beretning og det var, - at det gav anled-

ning til at kunne fortælle om forbun-
dets arbejde!
Opfordringen kom igen til de delege-
rede! Beretning skulle gerne ha´ det ef-
terslæb at der selvfølgelig skule være 
muligheden for at høre medlemmernes 
mening. Og det kom!
Og så var årsmødet godt i gang, - og 
indholdet af dette overlader vi hermed 
til vores sekretær Henning Andersen’s  
referat  !
Fra redaktionen sender jeg de bedste 
hilsner til de delegerede!
 Alt i Alt! Et rigtig godt møde, - der viste 
et fremragende og konstruktivt sam-
menhold!
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D.	  23.10.2014	  
GJØL	  Marinecenter	  	  

ANNONCEUDKAST	  til	  korrektur	  
Sættes	  	  m.	  ramme	  omkring/	  	  Størrelse:	  90	  m.m.	  høj	  x	  110	  m.m.	  bred	  

MARINE SERVICE 	  	  
SALG	  –	  SERVICE	  -‐	  RESERVEDELE	  
ALLE	  MÆRKER	  OG	  STØRRELSER	  AF	  BÅDE	  OG	  MOTORER	  
MONT.	  /	  INSTALLATION	  AF	  ELEKTROTEKNIK	  	  12V.&24V.	  
DREV	  –	  GEAR	  –	  AKSLER	  –	  PROPELLER	  -‐	  	  SERVICEBIL	  
SALG	  AF	  BÅDUDSTYR	  –	  DELE	  –	  DAGLIGE	  FORSENDELSER	  

	  
LIMFJORDSGADE	  44	  ·	  9440	  ÅBYBRO	  ·	  Tlf.:	  98	  27	  75	  15	  	  	  
gjoel-‐marinecenter.dk	  	  	  e-‐mail:	  gjoel-‐marinecenter@mail.dk	  
YAMAHA-‐LOMBARDINI-‐MERCURY-‐MARINER-‐PIONER	  
HONDA-‐MERCRUISER-‐YANMAR-‐	  YAMARIN-‐VOLVO-‐BUKH-‐VETUS	  

	  

	  

MARINE SERVICE 
SALG – SERVICE - RESERVEDELE

ALLE MÆRKER OG STØRRELSER AF BÅDE OG MOTORER

MONT. / INSTALLATION AF ELEKTRONIK  12V. & 24V.
DREV – GEAR – AKSLER – PROPELLER – SERVICEBIL

SALG AF BÅDUDSTYR – DELE  
 DAGLIGE FORSENDELSER

YAMAHA-LOMBARDINI-MERCURY-MARINER-PIONER-SUZUKI
HONDA-MERCRUISER-YANMAR-YAMARIN-VOLVO-BUKH-VETUS

Limfjordsgade 44 · 9440 Åbybro · Tlf.: 98 27 75 15  
gjoel-marinecenter.dk · e-mail: gjoel-marinecenter@mail.dk
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Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Finn Frandsen blev valgt.

2. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

3. Valg af stemmertællere.
 Der blev ikke brug for de 4 valgte.

4. Beretning ved formanden. 
Arne Rusbjerg lagde hårdt ud med at 
berette om ”visioner”. Fødevareministe-
ren bad sidste år de rekreative organi-
sationer inden for fiskeriet, om at ud-
arbejde en vision for dette fiskeri. Sam-
men med Dansk Amatørfiskerforening 
(DAF), Ferskvandsfiskeriforeningen for 
Danmark (FFD) og Dansk Sportsfisker-
forbund (DSF) udarbejdede vi (DFF) et 
grundlag for en fælles vision.
Derefter indkaldte ministeren til en 
konference d. 6. september i Vejle. Her 
blev det meget hurtigt tydeligt, at dette 
handlede ikke om det rekreative fiske-
ris rettigheder, men mere om hvad mu-
ligheder der er for at trække turister til 
landet. De eneste, der kom med brug-
bare indlæg, var fra fiskeplejen, Josian-
ne Støttrup, og Anders Koed fra DTU. 
Samtidig skabte konferencen splid i de 
4 organisationer, idet der blev givet ind-
lægsret til DAF/DFF, som jo helt klart re-
præsenterer den samme og klare hold-
ning til fritidsfiskeri. Der blev også givet 
indlægsret til Sportsfiskerforbundet, 
men ikke til Ferskvandsfiskerne, og net-
op de to foreninger står hver især for 
forskellige synspunkter. Dette medførte 
en del uro på bagsmækken og var lige 
ved at sprænge visionerne, før blækket 
på dem var tørt.
Bedre blev det ikke, da Fødevaremini-
steren under stor bevågenhed udgav 
sine egne visioner til det rekreative fi-
skeri. Der er ingen tvivl om, at ministe-
ren er sportsfiskernes minister, for når 
man ser hans visioner og så prøver at 
fjerne ordet ”fritidsfisker” fra dem, så 
giver det fuldstændig den samme me-
ning, som hvis ”fritidsfisker” ikke stod 
der. Dette har da også medført en del 
frustration, idet vi yder en stor rekrea-
tiv værdi til samfundet og til bevarelse 

af de små havne rundt omkring i hele 
landet.
På baggrund af dette valgte vi at be-
de om at komme i foretræde for føde-
vareudvalget sammen med erhvervsfi-
skeriet. Vores venner i DAF stod for re-
præsentationen af fritidsfiskeriet. Både 
Kaj Poulsen og Flemming Kjerulf, hen-
holdsvis formand og sekretær i DAF, 
var til stede, og Flemming berettede fra 
udvalgsforetrædet. Udvalget består af 
22 medlemmer. Denne dag var en god 
dag, idet hele 5 medlemmer var til ste-
de! Det er ikke Flemmings indtryk, at 
disse kontroversielle visioner kommer 
fra embedsmændene. Tvært imod er 
det tydeligt, at Dan Jørgensen er sports-
fiskernes minister. Det man skal huske, 
er at de forslag ministeren fremlægger, 
jo ikke er vedtaget, og at når valget bli-
ver udskrevet går alt i stå. Endelig skal 
der føres lokale forhandlinger/dialog 
omkring dem. Første tur kom til særlige 
bestemmelser om fiskeri og fredning af 
gedder i brakvand i det sydsjællandske. 
Vi afgav et høringssvar 03-03-15, så lad 
os se, hvad det ender ud med. I det om-
råde er det nok erhvervet der har mest 
i klemme.
Næste område fra ministerens visioner 
er så Bornholm. Den overlod vi til DAF, 
da de har store interesser i dette om-
råde. Der blev indgået og afgivet nog-
le hensigtserklæringer, som gør, at en 
ny bekendtgørelse om Bornholm også 
skulle bliver spiselig for os. 
Nu er vi så i gang med Nybøl Nor i det 
sønderjyske, samt Kertinge Nor i det 
østlige af Midtjylland. Det, vi er blevet 
stillet i udsigt, er på ingen måde skræm-
mende for fritidsfiskere, så mon ikke 
der kommer en bekendtgørelse her, 
som vi også kan leve med. Alt i alt, så 
mener Arne, at vi ikke er blevet stillet 
over for urimeligt krav, og at dialog har 
vist sig at være det bedste middel til at 
imødegå uretfærdigheder.
Vores forsikring blev pludselig næsten 
fordoblet i præmie, hvilket medførte at 
FU sidst på året blev nødt til at indkalde 
Hovedbestyrelsen til møde omkring vo-
res forsikring. Et af de forslag der var på 
bordet, var at vi skulle lave vores egen 
fond til at dække dødsfald fremover. 

Ganske få timer før mødet, blev der fra 
Arnes revisors side sået tvivl, om man 
kunne udbetale skattefrit fra en fond. 
Efterfølgende undersøgelser viser nu, 
at det kan vi ikke, og at det er et kæm-
pe arbejde at administrere selv en gan-
ske lille fond med de krav, der bliver stil-
let fra myndighedernes side. Så valget 
faldt på at gentegne med Tryg forsik-
ring, dog med en lavere dækning på nu 
100 000 kr. Det må så være op til årsmø-
det næste år, om man ønsker en højere 
dækning på forsikringen, da det med-
fører en kontingentforhøjelse, der først 
kan vedtages på næste årsmøde og så 
være gældende fra 2017.
Arne modtager mange høringer hver 
dag fra kommunerne. Hovedparten af 
disse handler om husdyrsudvidelser, 
byggeri i beskyttede zoner, omlægning 
og oprensning af åløb. De høringer om 
klaptilladelser, han egentlig gerne vil 
have, får han sjovt nok ikke. Der var en 
i lokalet, der vil forsøge at hjælpe ham 
med at få hul igennem  til det rigtige 
sted.
§ 7 udvalget har gennem året været 
samlet 3 gange, mest har det handlet 
om ministerens visioner, men så san-
delig også om økonomien. Fisketegnet 
fattes penge. Da fisketegnet følger den 
alm. prisregulering, vil tegnet i 2015 sti-
ge til 305 kr. for vores vedkommende.
Ålehandlingsplanen har selvfølgelig og-
så været til debat. Man begynder nu fra 
EU’s side at satse på de større spærrin-
ger, der er rundt omkring i Europa. Man 
er nået så langt med reduceringer i fi-
skeriet, at dette ikke længere er vejen 
at gå. Det betyder, at vi fremover skal 
regne med, at vi kan fiske, som vi gør 
på nuværende. Forskere erkender nu en 
lille stigning i bestanden. Men endnu er 
det for tidligt at sige, om det skyldes en 
naturlig pukkel eller et generelt løft i 
bestanden pga. handlingsplanen.
Et andet tiltag fra § 7 udvalget er at vi 
har igangsat undersøgelser af, om det 
er muligt at få lavet det der hedder fri-
villigt bidrag til fiskeplejen. Det skal væ-
re muligt at indbetale et ekstra bidrag, 
som udelukkende går til udsætninger af 
f.eks. ål, laks, ørred, skrubber eller pig-
hvar. Pengene vil så blive anvendt efter 

Afholdt den 14. marts 2015 kl. 10.00 på Orkideen, Daniavej 60, 9550 Mariager. 

Referat af årsmøde 2015
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de områder, de er indbetalt fra. 
Man er nu kommet så langt i undersø-
gelserne i fiskegenetikken, at man er 
nået frem til, at der er mange lokale be-
stande. Det betyder, at fra 2016 ændrer 
man på udsætningerne, således at mo-
derfisk skal stamme fra lokale bestan-
de. Det betyder igen, at vil man lokalt 
gøre en indsats for at fange moderfisk, 
så vil man også modtage fisk til udsæt-
ning fra denne bestand. Det er så me-
ningen, at projektet skal rulle, således 
at man melder sig til og får et årstal for, 
hvornår man skal levere moderfisk og 
modtage fisk til udsætning. Man får alt-
så kun fisk, hvis man kan levere noget til 
gengæld.
Arne havde igen modtaget breve til 
trods for, at han har besvaret de samme 
spørgsmål flere gange til samme per-
son. Det bliver nu sidste gang, han bes-
varer disse spørgsmål til vedkommende.
Angående at bruge åleruser med vin-
due hele året er Arne nået så vidt, at de 
nu kaldes ”§7-ruser”. Erhvervet ved Al-
lan Buch er ikke imod, heller ikke kon-
trollen. Det er længere oppe i systemet, 
at der er modstand.
Finn Frandsen fortalte, at en ny skarv-
forvaltningsplan er lige på trapperne.
Nissum Fjord redegjorde for de nedskæ-
ringer, de her kæmper imod. Jens Ole 
Nielsen mente, at får vi ikke en sejr her, 
vil disse begrænsninger på garnfiskeriet 
brede sig til andre steder.
Bruno Müller opfordrede alle til at få 
deres sædvanlige leverandør til at tegne 
en annonce i bladet. De fås fra 300 kr. 
og opefter.

5. Revideret regnskab ved kassere-
ren.
Vi kom ud af 2014 med et overskud på 
små 2.000 kr. Bjarne Christensen frem-
lagde 2 budgetter for 2015. Det ene 
med Bladkompagniet som distribu-
tør, overskud 17.000 kr. Det andet med 

Post Danmark, overskud 2.000 kr. På 
grund af den store forskel har Bjarne gi-
vet Bladkompagniet en ny chance. Man 
enedes om, at hvis ikke mindst halvde-
len af dem, der ikke fik blad nr. 1 hel-
ler ikke modtager blad nr. 2, så vil vi gå 
tilbage til Post Danmark. Det er derfor 
vigtigt, at Bjarne så hurtigt som muligt 
får besked med navn og adresse.

6. Indkomne forslag.
En sproglig justering af vedtægter-
ne blev vedtaget således, at det bedre 
fremgår, hvad forkortelserne FU og HB 
står for.
 
7. Valg.
• Næstformand.
Finn Frandsen blev genvalgt.
• Kasserer.
Bjarne Christensen blev genvalgt.

8. Valg til forretningsudvalget. 
Hans Bomberg, Bjarke Thiessen og Jør-
gen Bork blev genvalgt.

• Valg af suppleanter. 
Ejvind Jensen og Per Hauptmann blev 
genvalgt.

• Udpegning af fanebærere.  
John Christensen og Bent Alnor klarer 
et år mere.

9. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Arne Præstegaard og Kay Hansen blev 
genvalgt, og Peter Hald blev suppleant.

10. Eventuelt.
Henning Andersen efterlyste emner til 
artikler. Kender du til noget spænden-
de fiskeri eller måske et hyggeligt fisker-
leje, så vil han gerne med på fisketur 
og skrive om det i bladet. Henvendelse 
hensol@mail.tele.dk.
Der mangler repræsentanter til Frilufts-
rådets kreds 2 og kreds 5.
Et godt forslag for at skaffe nye medlem-
mer var, at Arne udarbejder et venligt 
brev til ikke-medlemmer. Det skal nævne 
alle de fordele, der er ved at være med-
lem og uddeles direkte af os. Arne sen-
der det ud til formændene, der så kan gi-
ve det videre til menige medlemmer.
Til sidst blev der delt gaver ud med tak 
for særlige indsatser til gavn for For-
bundet.
Næste FU-møde 26-05-15

Henning Andersen
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- af Bruno Müller
Foreningen der er stiftet sidste år af 
kystfiskere i hele landet havde sit indle-
dende møde i Helsingør i oktober, - og 
har fået navnet »Foreningen for Skån-
somt Kystfiskeri«!
Efterfølgende blev den nye organisati-
on endelig døbt,- og ligeledes i Helsin-
gør på en stiftende generalforsamling 
21. november sidste år.
Foreningens formål og målsætning!
Den nye forening har som en af priori-
teterne det skånsomme kystfiskeri,- og 
ligeledes som medlemmer dem fisker 
med naturskånsomme redskaber!
Det står sikkert klart at gennemgående 
er det især de kystfiskere der driver fi-
skeri med garn, krog, tejne og snurre-
vodsfiskere,- er dem der vil være den 
store del af medlemmerne!
På det Fiskeripolitiske vil man fremover 
være repræsentativ på flere områder,- 

for de mange kystfi-
skere der nu endelig 
er samlet i én stor or-
ganisation.
 
En af pionererne 
siger!
Max Christensen, 
Vedbæk, der er en af 
pionererne og stif-
terne af den nye for-
ening, udtaler sig 
om foreningens mu-
ligheder om at påvirke politikkerne: 
»Verden har flyttet sig. Politikerne på 
Christiansborg og i EU systemet ønsker 
at få omstillet vores udnyttelse af ha-
vet, så det bliver skånsomt og bæredyg-
tigt. Det er vi kystfiskere enige i. Vi står 
med fingrene i suppen og har en stærk 
fornemmelse for havets sundhed, men 
vi har i meget høj grad oplevet, at vi ik-

ke har kunnet få vores synspunkter re-
præsenteret. Derfor danner vi Forenin-
gen for Skånsomt Kystfiskeri,« siger 
han. 
I lighed med Dansk Fritidsfiskerfor-
bunds arbejde,- vil den nye forening 
gøre en omfangsrig indsats for på at 
begrænse sandsugernes delvise øde-
læggelser!
Man ser det også her,- at det er proble-
matisk med den negative påvirkning 
man tilfører vore ynglepladser i havet.
På det økonomiske område satses der 
på at få politikkerne til at arbejde me-
re for de fisk der fanges skånsomt,- og 
at det skal forbruger kunne se hvor og 
hvordan de er fanget ved at de er mær-
ket! 
Samtidig lægges der i den nye fiskeri-
forening vægt på at vejen fra fisken er 
fanget og til forbrugernes spisebord, 
skal være kortere og sikre en endnu 
mere frisk fisk, der ligeledes uden tvivl 
vil medvirke til fornuftige priser for 
begge parter.

Ny fiskeriforening 
ser dagens lys!

FAKTA
Ifølge NaturErhvervstyrelsens tal 
for 2013 var der 4.772 erhvervsfi-
skere fordelt på 1.979 garnbåde og 
597 trawlere – dertil fire not og 52 
muslingefartøjer. 
Samlet landes der fisk til en værdi 
af lidt over tre mia. kr., heraf står 
trawlfiskeriet for 2,2 mia. kr. mens 
garn og krogfartøjer sammen med 
snurrevodsskibe står for 400 mio. 
kr..

Ny	  fiskeriforening	  ser	  dagens	  lys!	  

	  	  	  	   	  
-	  af	  Bruno	  Müller	  

Foreningen	  der	  er	  stiftet	  sidste	  år	  af	  kystfiskere	  i	  hele	  landet	  havde	  sit	  indledende	  møde	  i	  
Helsingør	  i	  oktober,	  -‐	  og	  har	  fået	  navnet	  »Foreningen	  for	  Skånsomt	  Kystfiskeri«!	  
Efterfølgende	  blev	  den	  nye	  organisation	  endelig	  døbt,-‐	  og	  ligeledes	  i	  Helsingør	  på	  en	  stiftende	  
generalforsamling	  21.	  november	  sidste	  år.	  

Foreningens	  formål	  og	  målsætning!	  
Den	  nye	  forening	  har	  som	  en	  af	  prioriteterne	  det	  skånsomme	  kystfiskeri,-‐	  og	  ligeledes	  som	  
medlemmer	  dem	  fisker	  med	  naturskånsomme	  redskaber!	  
Det	  står	  sikkert	  klart	  at	  gennemgående	  er	  det	  især	  de	  kystfiskere	  der	  driver	  fiskeri	  med	  garn,	  
krog,	  tejne	  og	  snurrevodsfiskere,-‐	  er	  dem	  der	  vil	  være	  den	  store	  del	  af	  medlemmerne!	  
På	  det	  Fiskeripolitiske	  vil	  man	  fremover	  være	  repræsentativ	  på	  flere	  områder,-‐	  for	  de	  mange	  
kystfiskere	  der	  nu	  endelig	  er	  samlet	  i	  én	  stor	  organisation.	  

	  
Foto:	  Jørgen	  Jensen	  

En	  af	  pionererne	  siger!	  
Max	  Christensen,	  Vedbæk,	  der	  er	  en	  af	  pionererne	  og	  stifterne	  af	  den	  nye	  forening,	  udtaler	  sig	  
om	  foreningens	  muligheder	  om	  at	  påvirke	  politikkerne:	  	  
»Verden	  har	  flyttet	  sig.	  Politikerne	  på	  Christiansborg	  og	  i	  EU	  systemet	  ønsker	  at	  få	  omstillet	  
vores	  udnyttelse	  af	  havet,	  så	  det	  bliver	  skånsomt	  og	  bæredygtigt.	  Det	  er	  vi	  kystfiskere	  enige	  i.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Vi	  står	  med	  fingrene	  i	  suppen	  og	  har	  en	  stærk	  fornemmelse	  for	  havets	  sundhed,	  men	  vi	  har	  i	  
meget	  høj	  grad	  oplevet,	  at	  vi	  ikke	  har	  kunnet	  få	  vores	  synspunkter	  repræsenteret.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Derfor	  danner	  vi	  Foreningen	  for	  Skånsomt	  Kystfiskeri,«	  siger	  han.	  	  

I	  lighed	  med	  Dansk	  Fritidsfiskerforbunds	  arbejde,-‐	  vil	  den	  nye	  forening	  gøre	  en	  omfangsrig	  
indsats	  for	  på	  at	  begrænse	  sandsugernes	  delvise	  ødelæggelser!	  
Man	  ser	  det	  også	  her,-‐	  at	  det	  er	  problematisk	  med	  den	  negative	  påvirkning	  man	  tilfører	  vore	  
ynglepladser	  i	  havet.	  
På	  det	  økonomiske	  område	  satses	  der	  på	  at	  få	  politikkerne	  til	  at	  arbejde	  mere	  for	  de	  fisk	  der	  
fanges	  skånsomt,-‐	  og	  at	  det	  skal	  forbruger	  kunne	  se	  hvor	  og	  hvordan	  de	  er	  fanget	  ved	  at	  de	  er	  
mærket!	  	  
Samtidig	  lægges	  der	  i	  den	  nye	  fiskeriforening	  vægt	  på	  at	  vejen	  fra	  fisken	  er	  fanget	  og	  til	  
forbrugernes	  spisebord,	  skal	  være	  kortere	  og	  sikre	  en	  endnu	  mere	  frisk	  fisk,	  der	  ligeledes	  
uden	  tvivl	  vil	  medvirke	  til	  fornuftige	  priser	  for	  begge	  parter.	  

FAKTA	  
Ifølge	  NaturErhvervstyrelsens	  tal	  for	  2013	  var	  der	  4.772	  erhvervsfiskere	  fordelt	  på	  1.979	  
garnbåde	  og	  597	  trawlere	  –	  dertil	  fire	  not	  og	  52	  muslingefartøjer.	  	  
Samlet	  landes	  der	  fisk	  til	  en	  værdi	  af	  lidt	  over	  tre	  mia.	  kr.,	  heraf	  står	  trawlfiskeriet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
for	  2,2	  mia.	  kr.	  mens	  garn	  og	  krogfartøjer	  sammen	  med	  snurrevodsskibe	  står	  for	  400	  mio.	  kr..	  

 

              

Fremstilles	  i	  4-‐farvet	  
	  135	  m.m.	  høj	  x	  120	  m.m.	  bred	  (2	  spaltebredder)	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fritidsfisker se her!     

Vi har alt hvad du skal buge til dit fiskeri! 	  
Med	  ikke	  mindre	  end	  butikkens	  5.000	  varenumre	  og	  god	  rådgivning	  

fra	  professionelle	  fagfolk	  -‐	  der	  ved	  hvad	  de	  taler	  om!	  
Har	  du	  specielle	  ønsker	  -‐	  skaffer	  vi	  det	  fra	  dag	  til	  dag!	  

	  

	  
FF	  Handel	  -‐	  Havnevej	  12	  -‐	  9990	  Skagen	  –	  Tlf.	  45	  98	  44	  12	  70	  
www.ffhandelskagen.dk	  	  	  	  e-‐mail:mail@ffhandelskagen.dk	  

	  

Fremstilles	  i	  4-‐farvet	  
	  135	  m.m.	  høj	  x	  120	  m.m.	  bred	  (2	  spaltebredder)	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fritidsfisker se her!     

Vi har alt hvad du skal buge til dit fiskeri! 	  
Med	  ikke	  mindre	  end	  butikkens	  5.000	  varenumre	  og	  god	  rådgivning	  

fra	  professionelle	  fagfolk	  -‐	  der	  ved	  hvad	  de	  taler	  om!	  
Har	  du	  specielle	  ønsker	  -‐	  skaffer	  vi	  det	  fra	  dag	  til	  dag!	  

	  

	  
FF	  Handel	  -‐	  Havnevej	  12	  -‐	  9990	  Skagen	  –	  Tlf.	  45	  98	  44	  12	  70	  
www.ffhandelskagen.dk	  	  	  	  e-‐mail:mail@ffhandelskagen.dk	  

	  

Fritidsfisker se her!    
Vi har alt hvad du skal buge til dit fiskeri!

Med ikke mindre end butikkens 5.000 varenumre 
og god rådgivning fra professionelle fagfolk 

- der ved hvad de taler om!
Har du specielle ønsker - skaffer vi det fra dag til dag!

FF Handel · Havnevej 12 · 9990 Skagen · Tlf. 45 98 44 12 70
www.ffhandelskagen.dk · E-mail: mail@ffhandelskagen.dk

Foto: Jørgen Jensen



13

Flåtang
Den helt rigtige som ligger godt i hånden.

Ergonomisk udført med afrundede kanter 
og skråtskårne kæber

Tyge Nielsen · Haslevvej 6 · 4100 Ringsted · Tlf. 20 81 52 46
www.tygenielsen.dk

FRITIDSFISKER 
SE HER:

•  Bruges til fladfisk, havtaske, 
pighaj, ål osv.

•  Uundværlig for profes-
sionelle og fritidsfiskere

• Designet af fiskehandlere

• Dansk fabrikation

• Håndlavet i rustfrit stål

Fås i 2 størrelser:
  • 20 mm kæber
  • 40 mm kæber

Selskabs og mødelokaler
Daniavej 60 E Assens 9550 Mariager

98 58 39 16

Dansk Fritidsfiskerforbund
– holder sine møder her

Regeringens forslag til beskyttede 
havområder udgør 650 kvadratkilo-
meter af Kattegat - fordelt på seks 
forskellige områder. Forslaget er nu 
sendt til høring – blandt andet hos 
WWF Verdensnaturfonden.

”Vi er rigtig glade for, at regeringen 
nu udpeger beskyttede havområder 
i Kattegat. Det er en god start – selv 
om vi selvfølgelig gerne havde set, at 
de beskyttede områder arealmæssigt 
havde været større”, siger WWF Ver-
densnaturfondens generalsekretær 
Gitte Seeberg og fortsætter: ”Be-
skyttede havområder, er en vigtig 
del af genopretningen af den danske 
havnatur. De foreslåede områder har 
fokus på beskyttelsen af den bløde 
havbund, hvilket er yderst positivt, 
da de sårbare arter her ikke tidlige-
re har været målrettet beskyttet. Her 
kan havbundens mangfoldige liv, fra 
koraldyr og havsvampe til hestemus-
linger, nu brede sig frit.”
 
WWF Verdensnaturfonden har læn-
ge haft det som mærkesag, at sikre 
beskyttede sammenhængende na-
turområder på havet, og har haft 
særligt fokus på Kattegat, Øresund 
og Lillebælt.

Bliver forslaget en realitet indebæ-
rer det forbud mod bundtrawling, 
råstofudvinding og dumpning af op-
renset havbundsmateriale (Klapning) 
i de seks beskyttede havområder. Fi-
skeri med garn, flydetrawl og tejner 
vil fortsat være tilladt.

WWF HILSER  
REGERINGENS 
FORSLAG TIL 
BESKYTTEDE 
HAVOMRÅDER 
VELKOMMEN

	  

	  

	  
	  
WWF	  HILSER	  REGERINGENS	  FORSLAG	  TIL	  BESKYTTEDE	  HAVOMRÅDER	  VELKOMMEN	  
Regeringens	  forslag	  til	  beskyttede	  havområder	  udgør	  650	  kvadratkilometer	  af	  Kattegat	  -‐	  fordelt	  på	  
seks	  forskellige	  områder.	  Forslaget	  er	  nu	  sendt	  til	  høring	  –	  blandt	  andet	  hos	  WWF	  
Verdensnaturfonden.	  
	  
”Vi	  er	  rigtig	  glade	  for,	  at	  regeringen	  nu	  udpeger	  beskyttede	  havområder	  i	  Kattegat.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Det	  er	  en	  god	  start	  –	  selv	  om	  vi	  selvfølgelig	  gerne	  havde	  set,	  at	  de	  beskyttede	  områder	  arealmæssigt	  
havde	  været	  større”,	  siger	  WWF	  Verdensnaturfondens	  generalsekretær	  Gitte	  Seeberg	  og	  
fortsætter:	  ”Beskyttede	  havområder,	  er	  en	  vigtig	  del	  af	  genopretningen	  af	  den	  danske	  havnatur.	  De	  
foreslåede	  områder	  har	  fokus	  på	  beskyttelsen	  af	  den	  bløde	  havbund,	  hvilket	  er	  yderst	  positivt,	  da	  de	  
sårbare	  arter	  her	  ikke	  tidligere	  har	  været	  målrettet	  beskyttet.	  Her	  kan	  havbundens	  mangfoldige	  liv,	  fra	  
koraldyr	  og	  havsvampe	  til	  hestemuslinger,	  nu	  brede	  sig	  frit.”	  

	  
WWF	  Verdensnaturfonden	  har	  længe	  haft	  det	  som	  mærkesag,	  at	  sikre	  beskyttede	  sammenhængende	  
naturområder	  på	  havet,	  og	  har	  haft	  særligt	  fokus	  på	  Kattegat,	  Øresund	  og	  Lillebælt.	  
	  
Bliver	  forslaget	  en	  realitet	  indebærer	  det	  forbud	  mod	  bundtrawling,	  råstofudvinding	  og	  dumpning	  af	  
oprenset	  havbundsmateriale	  (Klapning)	  i	  de	  seks	  beskyttede	  havområder.	  Fiskeri	  med	  garn,	  
flydetrawl	  og	  tejner	  vil	  fortsat	  være	  tilladt.	  
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• PMU

Snedkeriet
Danmade

Tlf. 96780060

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

Rønnerhavnen
Frederikshavn

Tlf. 98 43 10 88

GLASEKSPERTEN

Frederikshavn
Tlf. 98 42 42 88

ELLING TAGMALING ApS
Tlf. 98 48 02 70 - 40 51 48 35

Nyt fra Venø!
Overvågning af fisk giver bedre velfærd! 
Gå på hjemmesiden og læs om projektet!

 

FishGuard er et GUDP-finansieret projekt, som tager udgangspunkt i overvågning af fiskeadfærd i fiskeopdræt.
Bioras er sammen med en række aktører inden for akvakultur gået sammen om at udvikle et overvågningssystem målret-
tet fiskeopdræt, som hurtigt kan identificere, når der er problemer i fiskebestanden.
Projektdeltagere: Bioras ApS, Fishlab, OxyGuard International A/S 
Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, 
AquaCircle 
VenøSund Fisk og Skaldyr Aps.
Læs om projektet på forbundets hjemmeside www.fritidsfiskerforbundet.dk 
Tekst og billeder lavet af Fishlab (Louise H. Nørremark og Kirsten Engell) og Bioras (Pia Haecky).

 

Sæt ramme 

Nyt fra Venø! 

Overvågning	  af	  fisk	  giver	  bedre	  velfærd!	  	  

Gå	  på	  hjemmesiden	  og	  læs	  om	  projektet!	  

	  

	  

	  

FishGuard	  er	  et	  GUDP-‐finansieret	  projekt,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  overvågning	  af	  
fiskeadfærd	  i	  fiskeopdræt.	  
Bioras	  er	  sammen	  med	  en	  række	  aktører	  inden	  for	  akvakultur	  gået	  sammen	  om	  at	  udvikle	  et	  
overvågningssystem	  målrettet	  fiskeopdræt,	  som	  hurtigt	  kan	  identificere,	  når	  der	  er	  problemer	  
i	  fiskebestanden.	  
Projektdeltagere:	  Bioras	  ApS,	  Fishlab,	  OxyGuard	  International	  A/S	  	  
Aalborg	  Universitet,	  Aarhus	  Universitet,	  	  
AquaCircle	  	  
VenøSund	  Fisk	  og	  Skaldyr	  Aps.	  

Læs	  om	  projektet	  på	  forbundets	  hjemmeside	  www.fritidsfiskerforbundet.dk	  	  
Tekst	  og	  billeder	  lavet	  af	  Fishlab	  (Louise	  H.	  Nørremark	  og	  Kirsten	  Engell)	  og	  Bioras	  (Pia	  
Haecky).	  

	  
	  

 

Sæt ramme 

Nyt fra Venø! 

Overvågning	  af	  fisk	  giver	  bedre	  velfærd!	  	  

Gå	  på	  hjemmesiden	  og	  læs	  om	  projektet!	  

	  

	  

	  

FishGuard	  er	  et	  GUDP-‐finansieret	  projekt,	  som	  tager	  udgangspunkt	  i	  overvågning	  af	  
fiskeadfærd	  i	  fiskeopdræt.	  
Bioras	  er	  sammen	  med	  en	  række	  aktører	  inden	  for	  akvakultur	  gået	  sammen	  om	  at	  udvikle	  et	  
overvågningssystem	  målrettet	  fiskeopdræt,	  som	  hurtigt	  kan	  identificere,	  når	  der	  er	  problemer	  
i	  fiskebestanden.	  
Projektdeltagere:	  Bioras	  ApS,	  Fishlab,	  OxyGuard	  International	  A/S	  	  
Aalborg	  Universitet,	  Aarhus	  Universitet,	  	  
AquaCircle	  	  
VenøSund	  Fisk	  og	  Skaldyr	  Aps.	  

Læs	  om	  projektet	  på	  forbundets	  hjemmeside	  www.fritidsfiskerforbundet.dk	  	  
Tekst	  og	  billeder	  lavet	  af	  Fishlab	  (Louise	  H.	  Nørremark	  og	  Kirsten	  Engell)	  og	  Bioras	  (Pia	  
Haecky).	  
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Oplev DK’s største  
permanente bådudstilling 

i Lunderskov eller på

www.boges.dk
Altid over 500 både,  
påhængsmotorer og  
bådtrailere på lager

Brug forbundets fane!

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

 Bent Alnor 
 Lundgårdsvej 10, 
 6010 Sønderborg
 Tlf. 20 48 83 50, 

 Mail: 
 lundsgaardsvej10@gmail.com 

Han sørger for at lave en aftale om hvordan du får fremsendt fanen.

MYTE  
En selvoppustelig redningsvest 
puster sig alligevel ikke op, når 
der er brug for det! FALSK
Fakta: Hvis der udføres en selv-
test af vesten én gang om året, 
så vil den virke, når den skal.

Myterne bygger på fokusgrup-
peinterview med en række tur- 
og kapsejlere.
Der er udtryk for undskyldnin-
ger for ikke at bruge vesten.
Undskyldninger kan i værste til-
fælde kan få en fatal udgang.

Myter om 
brug af  
rednings-
vesten

Jotun
Nonstop
2,5 liter

kr. 595,-

International

Cruiser
3 liter

kr. 695,-

Hempel
Mille Xtra
2,5 liter

kr. 645,-

Fiskekortet.dk · Claus Sørensen · tlf. 40 74 31 20
Frederikshavnerhallen · H. C. Ørstedsvej 9 · 9900  Frederikshavn

Gør båden forårsklar

Spar op til 50 %

Vedrørende artikel i blad 1.2014 med 
titlen ” Han er dæleme tæt på kysten”,- 
er der efterfølgende kommet mails fra 
indsenderen af billedet!
Vedkommende har opfordret Fiskeri-
kontrollen til at udtale sig om status i 
”Sagen”!
Da redaktionen ikke har kendskab til 
om der er en sag og evt. hvilken,- kan 
jeg ikke yderlig skrive om vedkommen-
des henvendelse,- før der foreligger no-
get officielt!

Ligeledes kan vi tilføje at billedet der 
blev vist i ovennævnte blad har ingen 
realisation til DTU´s Nøglefiskerprojekt!
Redaktionen har kendskab til at fiske-
rikontrollen har meddelt indsenderen 
at de har tavshedspligt og dermed ikke 
udtaler sig i overtrædelsessager!

Bruno Müller, redaktør

Tæt på kysten!
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I sidste blad omtalte jeg lidt om de første blade der udkom omkring det organiserede fritidsfiskeri!
Jeg skrev at vi ikke havde præcise oplysninger om hvornår det udkom, - men at det var 35 år siden!
Jeg har modtaget det første blad fra et af vore medlemmer ”Grand old” – Kay Hansen fra Nordvestjysk Fri-
tidsfiskerforening!
Jeg kan oplyse at det har været sjovt at læse det gamle blad, for det fortæller en del om hvordan det var 
at være fritidsfisker dengang!
Indholdet af stoffet vil jeg enkeltvis bringe i de næste par blade!

Det første blad blev fundet!

	  

	  	  	  	   	  	  	  	   	  

FRITIDSFISKER! SE VORES GREJ TIL FRITIDSFISKERI! 

I VORES BUTIK                       
PÅ VORES HJEMMESIDE kb@baadeog.com   Tlf.98 31 87 66  
Nørremarksvej 31, 9270, Klarup/Aalborg  mail: klarup-baad@email.dk 

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

Er du til fiskeri 
og anden afslapning…
Så er chancen her til en hyggelig ferie i Fiskerhytten

Oplev fiskerhytten.eu, som er beliggende ved det 
naturskønne Føns Vig, hvor der er dejlig strand og 
godt fiskevand!

For lystfiskere er der gode chancer for fangst, som 
kan rense og fryses, - samt ryges i lokale separat!

Gå på www.fiskerhytten.eu og se flere billeder!   

Kontakt og få en pris:
Per Hauptmann, Føns Strandvej 7, 5580 Nr. Aaby, Fyn
Tlf. 64 42 12 44, E-mail: ph-trading@fisker.mail.dk  

Er du til fiskeri og anden 
afslapning….. 

	   	  	  	   	  
Så er chancen her til en hyggelig ferie 
i Fiskerhytten 
Oplev fiskerhytten.eu, som er beliggende ved 
det 
naturskønne Føns Vig, hvor der er dejlig 
strand og godt fiskevand! 
For lystfiskere er der gode chancer for 
fangst, som kan rense og fryses, - samt ryges 
i lokale separat! 
Gå på www.fiskerhytten.eu  og se flere 
billeder!    
Kontakt og få en pris: 
 Per Hauptmann, Føns Strandvej 7, 5580 Nr. Aaby, 
Fyn 
 Tlf. 64 42 12 44    email: ph-
trading@fisker.mail.dk  
 
Udkast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
Det	  første	  blad	  blev	  fundet!	  
	  

	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tina!	  Vil	  du	  sætte	  det	  gamle	  blad	  her	  ved	  siden	  af	  Kay-	  	  på	  skrå!	  
	  	  	  	  	  	  	  Kay	  Hansen	  

I	  sidste	  blad	  omtalte	  jeg	  lidt	  om	  de	  første	  blade	  der	  udkom	  omkring	  det	  organiserede	  
fritidsfiskeri!	  
Jeg	  skrev	  at	  vi	  ikke	  havde	  præcise	  oplysninger	  om	  hvornår	  det	  udkom,	  -‐	  men	  at	  det	  var	  35	  år	  
siden!	  
Jeg	  har	  modtaget	  det	  første	  blad	  fra	  et	  af	  vore	  medlemmer	  ”Grand	  old”	  –	  Kay	  Hansen	  fra	  
Nordvestjysk	  Fritidsfiskerforening!	  

Jeg	  kan	  oplyse	  at	  det	  har	  været	  sjovt	  at	  læse	  det	  gamle	  blad,	  for	  det	  fortæller	  en	  del	  om	  
hvordan	  det	  var	  at	  være	  fritidsfisker	  dengang!	  
Indholdet	  af	  stoffet	  vil	  jeg	  enkeltvis	  bringe	  i	  de	  næste	  par	  blade!	  

	  

Kay Hansen
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- af Bruno Müller  
På det tidligere Ring-
sted Jernstøberi har 
Tyge Nielsen, der er 
smed,- fundet sig 
godt til rette med at 
fremstille mange for-
skellige slags redska-
ber til at flå fisk med. 

Produktionen af disse rustfri redskaber 
er enestånde,- og formentlig den ene-
ste af slagsen i landet.
Af slagsen som Tyge Nielsen fremhæ-
ver med lidt stolthed i stemmen næv-
ner han
dem som er eftertragtet hos fiskerne 
og som jeg sælger mange af ,- der vil 
jeg fremhæve  Hornfiskejernene som 
der fremstilles både i udgaver til de 
professionelle og mindre modeller til 
de rekreative lyst,- og fritidsfiskere! 
Og Tyge Nielsen fortsætter!
  - Foruden disse gode fiskejern har 
jeg mange forskelligartede der dæk-
ker behovet,- også hos fritidsfiskerne! 
Her er man glade for udformningen 
og den gode måde at de ligger i ”Hån-
den på”!
-  Jeg arbejder hårdt på at så mange 
fritidsfiskere som muligt får kendskab 
til de øvrige  andre fiskejern som jeg 
har udviklet!
Af dem vil jeg nævne udbeningsjerne-
ne til sild, åletænger og mine flåtæn-
ger!
Særlig vil jeg fremhæve metalskinner-
ne jeg sælger, - da de holder fladfisken 
godt fast under flåningen!
Det er en god kvalitet jeg hele tiden 
går efter,- da alt hos mig  er fremstillet 
i rustfrit stål og ikke i galvaniseret jern!

Tyge Nielsen beretter om starten på 
hans virksomhed, hvor han i 1970´erne 
fik ideen at overtage produktionen af 
hornfiskejernene efter Søren Nielsen 
fra Onsevig på Lolland! Det var ham 
der overgav modellerne til Tyge Niel-
sen.
Ligeledes overtog han patentrettighe-
derne, - der stammede helt tilbage fra 
1930´erne, da Søren Nielsen lancerede 
dem til mange fiskere og fiskehandlere.
Tyge Nielsen fortsætter med at fortæl-
le!

 -  Når jeg kan sælge billigt og til en for-
nuftig pris, er det fordi jeg undgår det 
kendte ”forhandler-led”,- hvor jeg mod-
sat i stedet sælger direkte til kunderne.          
Og hvis du sender varerne til kunderne 
i hele landet til aftalt tid,- så er det for  
mig tilfredsstillende når kunderne kom-
mer eller ringer  tilbage for at lave en 
god handel!
- Foruden det kommer jeg gerne ud til 
foreningerne til f.eks. en klubaften el-

ler lignende og fremviser mine ting,- og 
sælger selvfølgelig også af dem!

Tyge Nielsen ser frisk ud,- og holder sig 
godt i gang med fremstillingen af   sine  
fiskejern, og han siger afslutningsvis  til 
FRITIDSFISKEREN!
 - Mange fritidsfiskere har en hårfar-
ve og alder som mig,- og derfor er der 
mange der bruger fiskejernene som en 
god ekstra hjælp,- når der skal flåes!

Rustfri Fiskesaks

Tyge Nielsen · Haslevvej 6 · 4100 Ringsted · Tlf. 20 81 52 46

Fås også tilvenstrehåndet

Professionel tysk model 
i bedste kvalitet!
Kraftig, robust og med “tænder”

Pris 400,- kr. Frit tilsendt!

	  
	  
	  

 NH løft – det er os der løfter! 

          
Vi løfter på alle havne i Nordjylland! 

Mobilkraner - Blokvogne 
 Billige priser! Ring og få et tilbud! 

 NH	  løft	  v.	  Niels	  Helledie	  Mølbakvej	  4	  9750	  Øster	  Vrå	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tlf.	  21	  40	  53	  45	  -‐	  www.nhløft.dk 

	  
Tina!	  Laves	  i	  50	  x	  120	  mm.	  
	  
Annonce	  nr.	  6	   	   	  
	  
	  
	  

Pris 420,- pr. Gang      
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NH løft – det er os der løfter!
  
Vi løfter på alle havne i Nordjylland!
Mobilkraner - Blokvogne
Billige priser! Ring og få et tilbud!

NH løft v. Niels Helledie · Mølbakvej 4 · 9750 Øster Vrå 
Tlf. 21 40 53 45 - www.nhløft.dk

Maskinarbejder laver fiskejern 
efter ældgammel opskrift!

FRITIDSFISKEREN	  
Til	  blad	  2.	  2015	  
Virksomhedsprofil	  
FLÅTANGEN	  
v.	  Tyge	  Nielsen	  (Sæt	  evt.	  billede	  ind	  )	  
	  
	  
Maskinarbejder	  laver	  fiskekjern	  efter	  ældgammel	  opskrift!	  

-‐ af	  Bruno	  Müller	  	  
	  

	  
Tyge	  Nielsen	  
På	  det	  tidligere	  Ringsted	  Jernstøberi	  har	  Tyge	  Nielsen,	  der	  er	  smed,-‐	  fundet	  sig	  
godt	  til	  rette	  med	  at	  fremstille	  mange	  forskellige	  slags	  redskaber	  til	  at	  flå	  fisk	  
med.	  	  
Produktionen	  af	  disse	  rustfri	  redskaber	  er	  enestånde,-‐	  og	  formentlig	  den	  eneste	  
af	  slagsen	  i	  landet.	  
Af	  slagsen	  som	  Tyge	  Nielsen	  fremhæver	  med	  lidt	  stolthed	  i	  stemmen	  nævner	  
han	  

dem	  som	  er	  eftertragtet	  hos	  fiskerne	  og	  som	  jeg	  sælger	  mange	  af	  ,-‐	  der	  vil	  jeg	  
fremhæve	  	  Hornfiskejernene	  som	  der	  fremstilles	  både	  i	  udgaver	  til	  de	  
professionelle	  og	  mindre	  modeller	  til	  de	  rekreative	  lyst,-‐	  og	  fritidsfiskere!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Og	  Tyge	  Nielsen	  fortsætter!	  
	  	  -‐	  Foruden	  disse	  gode	  fiskejern	  har	  jeg	  mange	  forskelligartede	  der	  dækker	  
behovet,-‐	  også	  hos	  fritidsfiskerne!	  Her	  er	  man	  glade	  for	  udformningen	  og	  
den	  gode	  måde	  at	  de	  ligger	  i	  ”Hånden	  på”!	  
-‐	  	  Jeg	  arbejder	  hårdt	  på	  at	  så	  mange	  fritidsfiskere	  som	  muligt	  får	  kendskab	  til	  
de	  øvrige	  	  andre	  fiskejern	  som	  jeg	  har	  udviklet!	  
Af	  dem	  vil	  jeg	  nævne	  udbeningsjernene	  til	  sild,	  åletænger	  og	  mine	  flåtænger!	  
Særlig	  vil	  jeg	  fremhæve	  metalskinnerne	  jeg	  sælger,	  -‐	  da	  de	  holder	  fladfisken	  
godt	  fast	  under	  flåningen!	  
Det	  er	  en	  god	  kvalitet	  jeg	  hele	  tiden	  går	  efter,-‐	  da	  alt	  hos	  mig	  	  er	  fremstillet	  i	  
rustfrit	  stål	  og	  ikke	  i	  galvaniseret	  jern!	  
	  
Tyge	  Nielsen	  beretter	  om	  starten	  på	  hans	  virksomhed,	  hvor	  han	  i	  1970´erne	  
fik	  ideen	  at	  overtage	  produktionen	  af	  hornfiskejernene	  efter	  Søren	  Nielsen	  
fra	  Onsevig	  på	  Lolland!	  Det	  var	  ham	  der	  overgav	  modellerne	  til	  Tyge	  Nielsen.	  
Ligeledes	  overtog	  han	  patentrettighederne,	  -‐	  der	  stammede	  helt	  tilbage	  fra	  
1930´erne,	  da	  Søren	  Nielsen	  lancerede	  dem	  til	  mange	  fiskere	  og	  
fiskehandlere.	  
Tyge	  Nielsen	  fortsætter	  med	  at	  fortælle!	  
	  -‐	  	  Når	  jeg	  kan	  sælge	  billigt	  og	  til	  en	  fornuftig	  pris,	  er	  det	  fordi	  jeg	  undgår	  det	  
kendte	  ”forhandler-‐led”,-‐	  hvor	  jeg	  modsat	  i	  stedet	  sælger	  direkte	  til	  
kunderne.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Og	  hvis	  du	  sender	  varerne	  til	  kunderne	  i	  hele	  landet	  til	  aftalt	  
tid,-‐	  så	  er	  det	  for	  	  mig	  tilfredsstillende	  når	  kunderne	  kommer	  eller	  ringer	  	  
tilbage	  for	  at	  lave	  en	  god	  handel!	  

Tyge Nielsen
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Kalø Vig

  - af  Henning Andersen
Foto: Solveig Nørgaard  

Is i havnen
Vi havde hørt, at Karl Eigil fra Kaløvig 
Bådelaug fiskede hele året rundt. Det 
blev derfor aftalt, at vi skulle med en 
dag i vinterferien. Og så gik det så så-
dan, at det lige netop var den første og 
eneste dag i denne vinter, hvor havnen 
var isbelagt. Men det var nu ikke no-
get problem for Karl Eigils 30-fods-kut-
ter, ”Stormy”, med dens 92 hestes per-
kinson-motor. Ellers er det en temmelig 
stor havn med ca. 500 pladser, hvoraf en 

10-15 stykker tilhører fritidsfiskere. De 
har fine forhold med skure, renseplads 
og klubhus.
Havnen har også en stor kran, så ”Stor-
my” kun behøver, at være oppe af van-
det et par dage om året. Den har også 
løftet hans motorsejler på land. Karl Ej-
gil er 73, og konen, Bodil, er også godt 
oppe i årene. Så når det engang bliver 
for meget med at passe 2 både, er de 
enige om at skille sig af med motorsej-
leren. Bodil betaler nemlig også fritids-
fiskerlicens og er med en gang imellem. 
I øvrigt har kutteren både sovepladser 
og toilet og alt i navigationsinstrumen-
ter, hvis de skulle få lyst til frem-mede 
havne.

Fangsten
Havnen er nabo til det kæmpe store 
Studstrupværk, der leverer kraft-varme 
til Århus. Karl Eigil havde sat sine 3 tog-

gegarn lige på den anden side af vær-
ket, hvor der skulle være mulighed for 
stenbidere. Da han også har garnhaler, 
tog det ikke lang tid at konstatere, at 
fangsten denne dag be-stod af kun to 
hanner og en bifangst på 15-20 tangnå-
le! Fiskeriet var dog ikke helt slut, idet 
der ple-jer at gå sild og mørksej  i sejl-
renden ind til værket. Stangen var gjort 
klar. For 14 dage siden var han kommet 
hjem med 10 sild, men efter at have sej-
let rundt en halv times tid uden noget 
signal på ekkoloddet, satte vi kursen til-
bage i havnen.

Bordets glæder
Ellers går det udmærket med at fange 

Is i havnen

Ingen udslag på ekkoloddet
En lille bifangst

Rindende vand trods frost
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skrubber og hummere, og ind imellem 
er der også en tunge eller pighvar. Dis-
se finere sager spiser Karl Eigil selv, da 
Bodil foretrækker torskefileter. I Kalø 
Vig fanges torsk først og fremmest i 
ruser. Det fiskeri har han droppet, da 
der er en bundgarnsfisker, man kan kø-
be torsk af. Ellers får han lige 3 kasser 
torsk af sin tvillingbror, der har fiske-
forretning i Fjellerup. Karl Eigil har i øv-
rigt selv haft fiskeforretning i Randers 
og også været fisker på Nordsø-en. Så 
for lige at filetere et par kasser torsk til 
fryseren - det varer aldrig! Sildene er de 
enige om, hvordan de skal tilberedes. 
Det skal være stegt marineret, og de er 
på frokostbordet hver dag.
Så er der jo stenbiderhannerne. De bli-
ver saltet og røget hjemme i Hornslet. 

Engang kom han ind med 105! Sådan 
en dag er det godt at kunne sit hånd-
værk. Og så er der jo også jagten. Det 
blev der ikke rigtigt tid til at snakke om. 
Kun at jagthunden plejer at være med 
på fisketur, men denne dag måtte den 
blive hjemme, da den er lidt ”livlig”.

Hygge i ”Hyttefadet”
Med ”Stormy” godt fortøjet fik vi var-
men i ”Hyttefadet”, som fællesskuret 
hedder. Her fik vi lige en snak med Kre-
sten og Carsten, begge aktive i fritids-
fiskerforeningen. Ja, Carsten er endda 
netop blevet formand for foreningen. 
Umiddelbart ved siden af er der lavet 
faciliteter til rensning af fisk. Lidt geni-
alt var det, at der er installeret en pum-

pe, som kunne trække saltvand op af 
havnebassinet til rensning af stålbordet 
nu her om vinteren, hvor der var lukket 
for det kommunale ferskvand. Den vir-
kede også fint denne dag med is i hav-
nen.

”Stormy”

Aktive fiskere

Fanget i 
æteren!
Spørgsmål fra Jacob!
  
Hvad vejede den største torsk der er 
fanget?

Den danske rekord som vi kender, er 
på 31 kg., - og fanget i 1997 af John 
Petersen på Det Gule Rev!
Men verdensrekorden som vi ken-
der, har  tyskeren Michael Eisele der i 
nord-Norge der i 2013
fangede en på 
47 kg og 1,60 
m. lang. CENTER

Udviklingsvej 1 . 9900 Frederikshavn
Tlf. 9843 8700 . www.pavacenter.dk

UNDERVOGNSBEHANDLING

DANSK
KVALITET

UNDERVOGNSBEHANDLING

PAVA - NR. 1
i effektiv rustbeskyttelse
Danmarks mest anvendte og gennem-
prøvede rustbeskyttelsesmidler i biler.

Udviklingsvej 1 · 9900 Frederikshavn · Telefon 98 43 87 00
www.pavacenter.dk

Center
Frederikshavn

DANSK KVALITET

PAVA - en go’ behandling

PAVA SIKRER DIG EN
GRUNDIG OG EFFEKTIV
RUSTBESKYTTELSE AF DIN BIL
Vi afmonterer hjul, inderskærme,
bundplade og motorskjold, og
giver en grundig afrensning
inden behandlingen.

Tina	  
Sættes	  med	  ramme	  omkring	  
	  
Spørgsmål	  fra	  Jacob!	  
Min	  girokvittering	  er	  blevet	  våd	  under	  fiskeri,	  	  så	  man	  ikke	  kan	  læse	  mit	  navn!	  
Skal	  jeg	  så	  bede	  jer	  om	  at	  få	  tilsendt	  et	  nyt?	  
	  

	  	  	  	  	   	  
NEJ!	  Det	  er	  nok	  at	  du	  har	  nummeret	  og	  oplyser	  det	  sammen	  med	  dit	  ID!	  
Bruno	  
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Hvad er en duc d’Albe?  
- af Bruno Müller

Kært barn har mange navne og for ek-
sempel er fortøjningspælen ved vore 
havne og indsejlinger blevet kaldt me-
get som runddellen, dybvallen, dyb de 
devalle og mange andre navne. 

Midt i 60´erne husker jeg dem mest fra 
området ved Holmen i København hvor 
der var en stor del især ude i selve hav-
nen mellem Holmen og Toldboden der 
lå på den anden side!
 De var alle lavet af godt egetræ og så 
vidt jeg ved,- står der nogle få tilbage 
endnu!
Jeg var ny-udddannnet minedykker i 
Søværnets Minørtjeneste og periodisk 
sejlede vi med dykkerskibet ud til en 
sådan Duc d`albe for at rette kompas.                                                                      
Det var et godt sted at ligge til det for-
mål,- for der var jo masser af ”Spir og 
Tårne” at pejle efter! Når man lå der 
med fartøjet, så hed det en deviations-
pæl.

Forstod ikke hvorfor de skulle 
fjernes!
Allerede dengang var man begyndt at 
ville skaffe sig af med nogle af  disse 
Duc d’alber
Her i selve Københavns havn, som om-
me på den anden side af Holmen,- lå 
”Tømmergraven”.

Men i Tømmergraven var det store for-
tøjningspæle, - der ikke blev brugt ret 
meget til fartøjer,- men til noget andet!
Som mange ved blev før i tiden der byg-
get mange træskibe på Holmen og de 
blev bygget mest af egetræ!

Egetræet blev i lange stammer bundet 
og surret  sammen med kæder og ank-
ret til disse pæle!
Her i Tømmergraven var opgaven for 
os,- at disse pæle der var firkantede 
med ca. 40-45 cm på hver led! De var 
store skulle fjernes næsten alle sam-
men,- og der var mange! Rigtig mange!
Ligesom i den store havn og i Tømmer-
graven blev de fjernet med en ladning 
på 4 x 200 gram, - én på hver side og li-
ge under bundlinjen!

Det som var overraskende var,- at når 
den bortsprængte pæl kom op og  flød 
i overfladen, var træet næsten lige så 
frisk der hvor ladningerne  havde kap-
pet  den over!
Man skal huske! Efter sigende var det 
Christian den fjerde,- ikke nok med at 

at han byggede så mange slotte at sta-
ten var ved at gå bankerot! Ydermere 
tyndede majestæten næsten alle Dan-
marks egetræsskove ud for at han kun-
ne bygge en meget stor flåde på Or-
logsværftet på Holmen!  Så pælene har 
haft en hvis alder!

Lidt historie om denne meget 
benyttede pæl!
Men lidt mere om disse pæle,- der ikke 
alene har været ved havneanlæg her i 
landet,- men over hele verdenen. 
Dens rigtige navn er en Duc d’albe, op-
kaldt efter Hertugen af Alba, en spansk 
hærfører, som i 1570’erne i krigen mod 
nederlænderne formodes at være den 
første til at have anvendt denne form 
for pælekonstruktion. 

Redaktionen har lånt et billede af en 
tidlig konstruktion fra Anholt, hvor duc 
d’alben er dekorativt opstillet på land. 
Ud over at tjene til fortøjning af skibe 
og til spærring af vand, siges det også, 
at Hertugen lod sine fjender fortøje til 
pælene ved ebbe og ja, så kan man selv 
tænke sig til resten, i områder, hvor ti-
devandsforskellen er stor. 
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Mere moderne  Duc d´albe i Grenå havn         
Så er den gamle kommet på land!

Konstruktionen under overfladen

En moderniseret fra Nysted på Lolland

Rønne Havn på Bornholm

Ved Hamburg
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Sæl-sikre fælder kommer 
fiskerne til undsætning
Konflikten mellem fiskere og 
sæler har vokset sig så stor, at 
konsekvenserne er blevet øde-
læggende for fiskeriet i Øster-
søen. Sælbestandene bliver ved 
med at vokse, og det efterlader 
et akut behov for metoder, der 
kan sikre en uskadt fangst af 
blandt andet torsk og laks. Sæl-
sikre tejner kan vise sig at være 
løsningen.

Totalfredning og mindre forurening 
i Østersøen har givet anledning til en 
raskt voksende bestand af sæler de se-
neste 30 år. Tendensen er i sig selv posi-
tiv, men flere steder i Danmark og i sær-
deleshed på Bornholm opgiver fiskerne 
deres forretning på grund af de skader, 
som sælerne forårsager på fiskeriet.
”Op mod 40 procent af de bornholmske 
fiskere kan ikke betale deres regninger, 
fordi deres indfangede fisk bliver fortæ-
ret af gråsælerne. Det er store dyr, der 
spiser fire kilo fisk om dagen, og der 
er 40.000 af dem i Østersøen allerede. 
Det går især ud over de fiskere, der fi-
sker med garn og kroge fra mindre far-
tøjer, og som ikke umiddelbart kan slip-
pe uden om sælbestandene ved at sej-
le længere ud. Derfor har fiskerne brug 
for redskaber, der beskytter fangsten 
på en måde, der ikke kommer i vejen for 
en høj effektivitet”, siger Finn Larsen 
fra DTU Aqua.

Små og håndterbare redskaber
Finn Larsen er leder af projektet Seal-
Safe, der vil forsøge at videreudvikle 
sælsikre tejner til et niveau, der kan sik-
re de danske fiskere en fast og konkur-
rencedygtig indkomst.  
”Vi fokuserer på den svenske tokam-
mertejne, fordi den er lille og håndter-
bar og kan være om bord på de små far-
tøjer, der er særligt påvirkede af sæler-
ne. På nuværende tidspunkt er de ikke 
effektive nok til at generere et bære-
dygtigt fiskeri i Danmark, og det er det, 
vi skal have ændret på. Ved for eksem-
pel at arbejde med typen af madding, 
lystiltrækning og udformningen af bu-
rets indgang kan vi skrue op og ned for 
parametre, der kan vise sig vigtige for 

tejnens virkning i praksis”, fortæller 
Finn Larsen.

Bedre kvalitet, 
mindre miljøbelastning
Udover at beskytte fangsten fra sæler 
giver tejnerne en række fordele, der 
adskiller dem for garn, kroge og andre 
fælder. Den største er, at fiskene forbli-
ver levende i dem.
”Til forskel fra i garn lever fiskene i bed-
ste velgående i en tejne. Det giver fi-
skeren fleksibilitet, fordi han kan røg-
te tejnen, når vejrforholdene passer 
ham uden at miste udbytte. Så længe 
der er madding, vil der blot komme fle-
re fisk til. Samtidig har fiskene ikke sid-
det på krog eller i garn og er derfor af 
højere kvalitet. Det giver mulighed for 
en bedre indhandlingspris for fiskerne, 
og tejnerne er desuden designet sådan, 
at man blandt andet undgår at påvirke 
havmiljøet negativt ved store mængder 
bifangst. Der kommer kun de fisk ind, 
som skal ind”, siger Finn Larsen.

Fiskeri for millioner 
Den mellemstatslige kommission HEL-
COM har besluttet, at sælbestanden 
skal have lov at vokse, til den når sit na-
turlige leje. Det forventes at betyde en 
fordobling af det i forvejen problema-
tiske antal sæler i Østersøen. Men med 

de færdigudviklede tejner er der ifølge 
projektdeltagerne god grund til opti-
misme.
”Hvis det lykkes at effektivisere de her 
redskaber, regner vi med at kunne få i 
hvert fald 20 procent af fiskerne til at 
skifte deres garn og kroge ud med sæl-
sikre tejner. Det vil give en fangstrate 
på mindst fire kilo om dagen svarende 
til en samlet landing af torsk til en vær-
di af mindst 20 millioner kroner i første 
led alene. Fiskerne er konservative, når 
det kommer til at skifte redskaber, og 
derfor er tallet lavt sat. Vi håber på, at 
mange flere vil skifte, og at den samle-
de merværdi vil vokse uanfægtet af sæ-
lerne”, siger Finn Larsen.

Fakta
Projekttitel: Udvikling af sælsikre red-
skaber (Seal-Safe)
Projektdeltagere: DTU Aqua, Nexø 
Vodbinderi ApS, AU – Institut for Bio-
science
Projektperiode: 01.06.2014-31.07.2016
Bevilliget beløb: 5.227.984,00 kr. fra 
GUDP
Kontaktperson: Finn Larsen, fl@aqua.
dtu.dk , 3588 3496
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Sæl-sikre	  fælder	  kommer	  fiskerne	  til	  undsætning	  

	  
Foto:	  DTU	  Aqua	  
Konflikten	  mellem	  fiskere	  og	  sæler	  har	  vokset	  sig	  så	  stor,	  at	  konsekvenserne	  er	  blevet	  
ødelæggende	  for	  fiskeriet	  i	  Østersøen.	  Sælbestandene	  bliver	  ved	  med	  at	  vokse,	  og	  det	  
efterlader	  et	  akut	  behov	  for	  metoder,	  der	  kan	  sikre	  en	  uskadt	  fangst	  af	  blandt	  andet	  torsk	  
og	  laks.	  Sælsikre	  tejner	  kan	  vise	  sig	  at	  være	  løsningen.	  
	  
Totalfredning	  og	  mindre	  forurening	  i	  Østersøen	  har	  givet	  anledning	  til	  en	  raskt	  voksende	  
bestand	  af	  sæler	  de	  seneste	  30	  år.	  Tendensen	  er	  i	  sig	  selv	  positiv,	  men	  flere	  steder	  i	  Danmark	  
og	  i	  særdeleshed	  på	  Bornholm	  opgiver	  fiskerne	  deres	  forretning	  på	  grund	  af	  de	  skader,	  som	  
sælerne	  forårsager	  på	  fiskeriet.	  
”Op	  mod	  40	  procent	  af	  de	  bornholmske	  fiskere	  kan	  ikke	  betale	  deres	  regninger,	  fordi	  deres	  
indfangede	  fisk	  bliver	  fortæret	  af	  gråsælerne.	  Det	  er	  store	  dyr,	  der	  spiser	  fire	  kilo	  fisk	  om	  dagen,	  
og	  der	  er	  40.000	  af	  dem	  i	  Østersøen	  allerede.	  Det	  går	  især	  ud	  over	  de	  fiskere,	  der	  fisker	  med	  garn	  
og	  kroge	  fra	  mindre	  fartøjer,	  og	  som	  ikke	  umiddelbart	  kan	  slippe	  uden	  om	  sælbestandene	  ved	  at	  
sejle	  længere	  ud.	  Derfor	  har	  fiskerne	  brug	  for	  redskaber,	  der	  beskytter	  fangsten	  på	  en	  måde,	  der	  
ikke	  kommer	  i	  vejen	  for	  en	  høj	  effektivitet”,	  siger	  Finn	  Larsen	  fra	  DTU	  Aqua.	  

Små	  og	  håndterbare	  redskaber	  
Finn	  Larsen	  er	  leder	  af	  projektet	  Seal-‐Safe,	  der	  vil	  forsøge	  at	  videreudvikle	  sælsikre	  tejner	  til	  
et	  niveau,	  der	  kan	  sikre	  de	  danske	  fiskere	  en	  fast	  og	  konkurrencedygtig	  indkomst.	  	  	  
”Vi	  fokuserer	  på	  den	  svenske	  tokammertejne,	  fordi	  den	  er	  lille	  og	  håndterbar	  og	  kan	  være	  om	  
bord	  på	  de	  små	  fartøjer,	  der	  er	  særligt	  påvirkede	  af	  sælerne.	  På	  nuværende	  tidspunkt	  er	  de	  ikke	  
effektive	  nok	  til	  at	  generere	  et	  bæredygtigt	  fiskeri	  i	  Danmark,	  og	  det	  er	  det,	  vi	  skal	  have	  ændret	  
på.	  Ved	  for	  eksempel	  at	  arbejde	  med	  typen	  af	  madding,	  lystiltrækning	  og	  udformningen	  af	  burets	  
indgang	  kan	  vi	  skrue	  op	  og	  ned	  for	  parametre,	  der	  kan	  vise	  sig	  vigtige	  for	  tejnens	  virkning	  i	  
praksis”,	  fortæller	  Finn	  Larsen.	  
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Formand: Bjarne Christensen Kasserer:
 Ribegade 35 · 9900 Frederikshavn
 Tlf. 21 80 36 12
 bcnr1@webspeed.dk

Referat Generalforsamling 2015
Konklusions referat
Formanden bød velkommen til de fremmødte. 

Punkt 1 og 2 udgik da vi mente godt at kunne overskue forsamlingen.

3. Formandens beretning
Fødevareministeren er ved at røre ved delvis mere eller mindre fiskeforbud i indre danske farvande, sunde, bælter og fjorde.
Der er ved at blive udarbejdet klare regler for bøjeflag, således at det skal være farven der fortæller hvilket redskab der står i 
vandet.
Ålehandlingsplanen fortsætter uændret i 2015 og 16.
Medlemstilgang på 10 nye medlemmer i 2015, således at vi nu er 153.
Der er pt. 130 der har betalt kontingent.
Der hav været en del dødsfald, da vores gennemsnitsalder bliver højere og højere år for år.
Huset bliver brugt meget lidt, jeg har haft åbent 3-4 gange, men havnens øvrige foreninger er tilbudt at låne det efter behov, 
der er dog ingen varme i huset, så det er ikke så atraktivt i vintermånederne.
Dødsulykkesforsikringen er nedsat til 100.000 kr, en halvering, men til samme præmie. Selskaber har hævet prisen til det dob-
belte, hvilken ville indebære at vi skulle have en kontingentstigning på 35 kr. pr medlem. Vi har afholdt et HB møde med det 
ene punkt på dagsorden, og stemnningen var at vi fortsætter 2015 med halv dækning til den gamle pris på 35 kr pr. medlem, så 
skal årsmødet tage stilling til hvad vi skal fremover. Vi har haft kontakt til flere andre elskaber, men de koster stort set det sam-
me i præmie.

4. Regnskab. Rimeligt år for regnskabet, overskud på 3854 kr. egenkapital på 30.600 kr.

5. Ingen indkomne forslag

6. Valg af formand, Bjarne genvalgt.

7. Valg af bestyrelsesmedl. Morten og Viggo genvalgt.

8. Bruno og Johannes genvalgt som revisorer

9. Evt. Viggo udpeget som rep. til Friluftrådet.

LOKALFORENINGER
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Nyt fra Kolding. 
Så er denne skønne varme dejlige sommer slut.                                                                                           
Vi har haft en skøn sensommer, og vinteren står for døren. Bådene skal snart på land, og de fleste 
holder stille med fiskeriet.  

 
 
Jeg håber at alle har haft et godt fiskeri, og at i har nydt alle de gode timer på vandet.                          
Vi skulle have været i gang med renovering og udskiftning af broer, men projektet er udskudt til 
2015. Jeg håber, at når foråret kommer, kan vi stille med friske folk, der vil gøre en indsats.                   
Kaj er holdt som pladsmand. Det skyldes helbredsmæssige årsager. Han skal have stor tak for en 
god og stabil indsats for vores forening. Kim og Finn Quist arbejder videre indtil 
generalforsamlingen. 
Da dette er sidste blad i år, vil jeg lige oplyse jer om hvornår pladsmøde og generalforsamling er. 
Pladsmødet er den 21/2-15 kl. 10.00 i Kvarterhuset. 
 

 
Generalforsamlingen er den 28/3-15, også fra kl. 10.00 i Kvarterhuset. 
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 20/3-15. Da vi plejer at få lidt 
spiseligt til møderne, vil der være tilmeldingssedler i fællesskuret ved åen i god tid. 
Vi har ikke noget festudvalg, så jeg håber at der er nogen der vil tage over, og fortsætte det gode 
arbejde. Tænk over det, og lad os få et udvalg op at stå i 2015. 
 

 
 
Jeg håber at i alle må bevare godt helbred, og jeg ønsker så nu alle en glædelig jul samt et velsignet 
godt nytår. Jeg ønsker alt godt for jer og vores dejlige forening, 
                                            Bjarke Thiessen. 
 

Thy	  –	  Mors	  Fritidsfiskerforening.	  	  

	  	  	  	   	  

Generalforsamling	  torsdag	  den	  26.	  februar	  kl.19.00	  på	  Øst	  Vildsund	  Gl.	  Færgekro.	  

Program:	   	  
Kl.	  19.00	  –	  20.00	  serveres	  der	  kogt	  torsk.	  

	  

Generalforsamlingen	  afholdes	  kl.	  20.15.	  
Dagsorden	  iflg.	  Vedtægter.	  
Forslag	  der	  ønskes	  behandlet	  skal	  sendes	  til	  formanden	  senest	  8	  dage	  før	  generalforsamlingen.	  
Tilmelding	  til	  formanden	  senest	  mandag	  den	  23.februar.	  
Til	  	  willemann.karsten@gmail.com	  	  eller	  23	  24	  04	  40	  

PBV	  Karsten	  Willemann	  



   

Thy-Mors Fritidsfiskerforening 

Formand: Karsten Willemann Kasserer: Søren Kvolsgård Lynge
 Brombærvænget 9 · 7700 Thisted  Kjelstrupvej 49 · Kjelstrup · 7700 Thisted
 Tlf. 23 24 04 40  Tlf. 97 98 55 70
 willemann.karsten@gmail.com  sly@sparthy.dk  

Generalforsamling
Referat af generalforsamlingen afholdt torsdag den 26. februar 2015.03.08 
Det forgangne år har budt på mange aktiviteter. 
Vi blev tilgodeset med åleyngel til udsætning i fem søer, en begivenhed vi i foreningen sætter stor pris på.
Ved udsætningen i Sundby sø hjælper to børnehaver med udsætningen et arrangement børnene går meget 
op i. Det er derfor vort håb, at børnene vil følge ålenes udvikling og søernes beskaffenhed.
I Ove sø kan vi mærke en øget bestand af små ål.
I Sundby sø, fik vi tilladelse til at fortage prøvefiskeri for at se om det også her har øget bestanden. men på grund af voldsom 
grødevækst kunne ruserne ikke nå bunden, så det resulterede ikke i fangst af de mindre ål.
Bundvendingen i Limfjorden var en begivenhed, der skabte stor opmærksomhed både blandt fiskere og folk, som færdedes 
langs fjorden. Vi havde indkaldt til møde, for at sætte fokus på problemerne  i Limfjorden. Dette lykkedes i et vist omfang - bå-
de Thisted kommune, Det Grønne Råd og Limfjordsrådet har haft problemet vendt flere gange. 
”Fritidsfisker for en dag” et arrangement for børn, blev igen i år en succes. Vi var begunstiget af fint vejr,  rigtig mange børn og 
deres forældre /bedsteforældre og mange medhjælpere blandt vore medlemmer. Dagen blev indledt med udsætning af 1200 
stk skrubbeyngel, som blev leveret fra Venø af Arne Rusbjerg - det var en god begyndelse for dagen.
Vilsundbroens 75 års jubilæumsdag var også en begivenhed, der havde vores deltagelse.
Der var genvalg til bestyrelsen af: Tage Mailund, Tony Yde og Søren Lynge.
Til suppleant blev Henrik Jensen genvalgt og Svend Åge Andersen blev nyvalgt.
Revisorerne Verner Sørensen og Gerth Haaning blev genvalgt. 
Nyvalgt som revisorsuppleant blev Marianne Kjærgaard.
Under evt. efterlyste generalforsamlingen initiativer til at skaffe flere medlemmer blandt de over 30.000 personer der hvert år 
køber fritidsfiskertegn. 

NY hjemmeside på vej!  
Adressen er: www.tmff.dk

Salling Fur Fritidsfiskerforening

Salling Fur Fritidsfiskerforening er fusioneret med Virksund og omegns Fritidsfiskerforening
– se herunder fremover

Virksund og omegns Fritidsfiskerforening

Formand: Peder Lajgaard Pedersen Kasserer: Tage Jensen 
 Virksundvej 49 · 8831 Løgstrup  Enerico Dalgasvej 7 · Sparkær · 8800 Viborg  

 Tlf. 3029 2886  Tlf. 8664 5292 & 4035 1420
 pederlajgaard@gmail.com  tage.jensen@mail.tele.dk

Vesthimmerland og Han Herred Fritidsfiskerforening

www.vhimhanh.dk
  
Formand: Erik Andersen Kasserer: Svend Damsgaard
 Ullerupvej 130 · Aggersund · 9670 Løgstør  Brogade 42 · Aggersund
 Tlf. 98 22 10 64  Tlf. 98 22 10 43
 erik.andersen.epost@mail.tele.dk  svend@damsgaard-jensen.dk
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Nyt fra Kolding. 
Så er denne skønne varme dejlige sommer slut.                                                                                           
Vi har haft en skøn sensommer, og vinteren står for døren. Bådene skal snart på land, og de fleste 
holder stille med fiskeriet.  

 
 
Jeg håber at alle har haft et godt fiskeri, og at i har nydt alle de gode timer på vandet.                          
Vi skulle have været i gang med renovering og udskiftning af broer, men projektet er udskudt til 
2015. Jeg håber, at når foråret kommer, kan vi stille med friske folk, der vil gøre en indsats.                   
Kaj er holdt som pladsmand. Det skyldes helbredsmæssige årsager. Han skal have stor tak for en 
god og stabil indsats for vores forening. Kim og Finn Quist arbejder videre indtil 
generalforsamlingen. 
Da dette er sidste blad i år, vil jeg lige oplyse jer om hvornår pladsmøde og generalforsamling er. 
Pladsmødet er den 21/2-15 kl. 10.00 i Kvarterhuset. 
 

 
Generalforsamlingen er den 28/3-15, også fra kl. 10.00 i Kvarterhuset. 
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 20/3-15. Da vi plejer at få lidt 
spiseligt til møderne, vil der være tilmeldingssedler i fællesskuret ved åen i god tid. 
Vi har ikke noget festudvalg, så jeg håber at der er nogen der vil tage over, og fortsætte det gode 
arbejde. Tænk over det, og lad os få et udvalg op at stå i 2015. 
 

 
 
Jeg håber at i alle må bevare godt helbred, og jeg ønsker så nu alle en glædelig jul samt et velsignet 
godt nytår. Jeg ønsker alt godt for jer og vores dejlige forening, 
                                            Bjarke Thiessen. 
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Skive Fritidsfiskerforening

www.skive-fritidsfiskerforening.dk

Formand: Jørgen Jeppesen Kasserer: Børge Brøns
 Kastanievænget 64 · 7800 Skive Liselund 5 · 7800 Skive
 Tlf. 40 19 36 33 Tlf. 97 52 03 17
 j.skytte@mail.dk bbroens@mail.dk

Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

Formand: Arne Rusbjerg
 Engvej 42 · 7490 Aulum
 Tlf. 97 47 19 18/25 35 62 98
 E-mail: teamstr@gmail.com

Østjylland

Mariager Fjord Fritidsfiskerforening

www.dinforening-mariagerfjord.dk/Mariager_Fjords_Fritidsforening.html

Formand: Finn Frandsen Kasserer: Henning Andersen
 Haslevgaarde Bakker 36 · Als · 9560 Hadsund  Mariagervej 78 · 9560 Hadsund
 Tlf. 32 17 21 42 / 21 42 36 37  Tlf. 51 91 87 06
 E-mail: finn@frandsennet.dk  E-mail: hensol@mail.tele.dk

 

Randers Fjord Fritidsfiskerforening

www.randersfjordfisk.dk
 
Formand: Leif Jepsen Kasserer: Kristian Smedegård
 Villavej 4 · Gjesing · 8963 Auning  Demstrupvej 45 · 8930 Randers NØ
 Tlf. 86483479/24235202  Tlf. 86 43 7219 - 28 93 73 93
 ljepsen@mail.tele.dk  E-mail: kr.smedegaard@gmail.com

Nyt fra Randers
Afslutning på klub-aftener!
Desværre, - eller heldigvis nærmer sommeren sig og vi holder afslutning
på klub- aftener d. 9. april kl.18.30.
Vi skal ha´ en rigtig hygge aften hvor Leif bestiller 3 stk. højt belagt smørrebrød pr. medlem! 
Der er bindende tilmelding som også er til Leif,-  inden 2. april 2015
KUN kr. 50,00 pr. person inkl. 1 øl

HUSK Sildeturen   
Den går fra Mellerup d. 11. april 2015 med afgang kl. 9.30 til Kanaløen!
HUSK! Tilmelding til Leif senest 4 April 2015.

Bestyrelsen har på sidste møde besluttet at der bliver 4 bankospil!
Interessen har været stor,- og  derfor er der 4 spil fordelt i månederne: 
Oktober – december - januar  og februar ! Vi finder på spændende gevinster!
 
Bestyrelsen efterlyser gode ideer til efterårets klub- aftener!
Det kan være sig f.eks. film - West - Garnbinding osv. – Bestyrelsen er lydhør for gode ideer !

MELLERUP Enkelte ledige bådpladser kontakt - Jens Erik på tlf. 24 82 59 40

Vi ønsker alle en rigtig god sommer og pas på derude! HUSK redningsvesten!
Det var vist alt for denne gang
Hej og hilsen Kristian
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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 !
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Kalø Vig

Kontaktperson
 Ejvind Jensen
 Tendrupvej 10B · 8543 Hornslet
 Tlf. 86 99 53 46/23 27 90 70
 ejvind.jensen.8543@gmail.com

Vestjylland

Nissum Fjord Fritidsfiskerforening

Formand: Jens Ole Nielsen Kasserer: Bruno Andersen
 Hagevej 14 · Fjand · 6990 Ulfborg  Hyttevej 107 · Skalstrup · 7570 Vemb
 Tlf. 97 48 50 85/20 20 71 96  Tlf. 23 42 26 30
 E-mail: jenson@mail.dk
 

Ringkøbing og Stadil Fjordes Fritidsfiskerforening

Formand:  Arne Mogensen (Billede på vej) Kasserer:  Erik Bahnsen
 Kløvervænget 5 · 6900 Skjern  Holmehaven 13 · 6990 Ulfborg 
 Tlf: 30350862  Tlf. 24 27 03 39 
 E-mail: arne.mogensen@3f.dkeriks.trafikskole@mail.com  E-mail: eriks.trafikskole@mail.com

	  

	  

	  	  	  	  	  -‐	  den	  med	  kronen!	  

	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  Jernbanegade	  10	  	  9352	  Dybvad	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tlf.	  70	  70	  70	  79	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  info@madkongen.dk	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.dybvadkro.dk	  

	  

	  

	  
	  

 

Penna´s	  Restaurant	  	  
Rønnerhavnen	  

 
Nordre Strandvej 48   

   9900 Frederikshavn   
9843 8298  penna@pennas.dk	  

                 

 

 

 

	  

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 !



Syd- og Sønderjylland

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

www.ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk

Formand: Jørgen Bork Kasserer: Hans Bomberg
 Sundparken 5 · Årøsund · 6100 Haderslev Tavlsbjergvej 15 · Hovslund · 6230 Rødekro
 Tlf. 74 58 45 23/ 51 52 00 29 Telf. 29 86 66 50
 formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk E-mail. hbfisken@gmail.com
 Privat: j.bork@mail.dk

”Vinterfest”
Fredag den 6 marts 2015 blev der afholdt vinterfest på Strandgården, Loddenhøj.
Der var 36 deltagere,- og det var lidt færre som sidste år p.gr.a. forkølelse og influenza! Til oplysning er 36 fremmødte  lidt over 
en fjerdedel af foreningens medlemmer, - så vi må sige at det er lige i underkanten.
Der blev serveret en lækker forret og derefter blev der linet op til en dejlig og lækker buffet! Der efter var det med kaffe og 
kringle i pausen, hvor der også blev trukket lodder i amerikansk lotteri.
Maden samt køkkenpersonale og betjeningen fortjener rosende ord.  
Traditionen tro medbragte hver deltager en gave, som der blev spillet ”pot” om.
Ligeledes var der mange flotte sponsorerede gevinster til både lottospil og amerikansk lotteri.
Det blev en rigtig hyggelig aften i fritidsfiskernes tegn, der sammen med deres bedre halvdele og venner var i rigtig forårshu-
mør, efter at en våd og trist vinter er ved at forbi!
Eller er fordi silden snart må melde sin ankomst?

Tak til både det fremmødte publikum samt personale på Strandgården, Loddenhøj.
En rigtig stor tak til alle vores sponsorer, som er med til at vi kan arrangere en sådan vinterfest.

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

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening.
Jørgen Bork, formand

Afslutning på Bødekursus
Onsdag den 11. marts 2015 blev der i Nordlig Sønderjyllands Fritidsfiskerforening holdt afslutning på vinterens bødekursus som 
er blevet afviklet på Genner Skole.
Ti kursister har gennem vinteren del-
taget i kurset som er foregået med 
højt humør og syning eller brodering 
i alle afskygninger af fiskeredskaber.                                                                                
Mangen en fiskehistorie er blevet fortalt 
af de fremmødte i sløjdlokalet på skolen.
Alle mødte op!
Til afslutningen var alle kursister mødt op, 
og nogle med respektive koner.
Der blev indtaget smørrebrød og dette 
smørrebrød fik det ligesom fisken, nemlig 
lidt at svømme i.
Æ piche havde bagt kager og havde taget kaffe med og var med til en fin borddækning og ikke mindst, køkkenet var i deres 
hænder. Alt i alt en hyggelig aften.
Der skal lyde en tak til Hans Peter som har været instruktør og er klar til en sæson mere.
Ligeledes en tak til de respektive koner som deltog i denne hyggestund.

På kursisternes vegne.
Jørgen Bork, formand
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Afslutning på Bødekursus 
 

                            
            Hans Peter fik en gave som tak for god instruktion 
 

Onsdag den 11. marts 2015 blev der i Nordlig Sønderjyllands Fritidsfiskerforening holdt afslutning 
på vinterens bødekursus som er blevet afviklet på Genner Skole. 
Ti kursister har gennem vinteren deltaget i kurset som er foregået med højt humør og syning eller 
brodering i alle afskygninger af fiskeredskaber.                                                                                
Mangen en fiskehistorie er blevet fortalt af de fremmødte i sløjdlokalet på skolen. 
Alle mødte op! 
Til afslutningen var alle kursister mødt op, og nogle med respektive koner. 
Der blev indtaget smørrebrød og dette smørrebrød fik det ligesom fisken, nemlig lidt at svømme i. 
Æ piche havde bagt kager og havde taget kaffe med og var med til en fin borddækning og ikke 
mindst, køkkenet var i deres hænder. Alt i alt en hyggelig aften. 
Der skal lyde en tak til Hans Peter som har været instruktør og er klar til en sæson mere. 
Ligeledes en tak til de respektive koner som deltog i denne hyggestund. 
 
På kursisternes vegne. 
Jørgen Bork, formand 
 
 

Hans Peter fik en gave som tak for god instruktion



Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening

Formand: Bjarke Thiessen
 Knud Hansensvej 16 · 6000 Kolding
 Tlf. 22 37 15 41 / 82 43 91 80  
 E-mail: btbt@stofanet.dk

Nyt fra Kolding
Så er det snart. Lyset og solen er på vej. Alt spirer og gror, og bådene skal klargøres og i vandet. Der er mange der glæder sig til 
endnu en ny sæson på de blå bølger. Og forhåbentlig et godt fiskeri. 
Der er også meget der skal på plads. Vores broer mod øst og nord skal repareres og fornyes. De gamle potonbroer virker ikke  mere, 
så der skal slås pæle og bygges nye. Jeg håber og tror at der er mange friske hænder, der vil gøre en indsats for foreningen.
Vi havde pladsmøde den 21. februar 2015 i Kvarterhuset. Her blve der talt om rigtig mange ting, og der blve lagt op til bedre 
sammenhold. Det håber jeg bliver en realitet, for sammen er vi stærke.
Der er også vores årlige generalforsamling den 28. marts 2015 kl. 10.00 i Kvarterhuset. Her håber jeg også at vi får løst eventeller 
problemer, og trækker i samme retning fremover.
Hvis der er nyt i foreningen kan I følge det her i bladet eller følge med på tavlen i fællesskuret ved åen.
Jeg ønsker jer alle en god sommer og et godt fiskeri.

Bjarke Thiessen

Fritidsfiskerforeningen for Als og Sundeved

Formand: Bent Alnor Kasserer: Conni A. Larsen
 Lundgaardsvej 10 · 6400 Sønderborg  Gl. Landevej 8b · 6400 Sønderborg
 Tlf. 20 48 83 50  Tlf. 47 77 79 96
 E-mail: lundsgaardsvej10@gmail.com  E-mail: conniogjim@hotmail.com

Kære medlemmer ! Hvis I har en mail adresse! Vil i så ikke godt sende den til mig! På mail ( lundsgaardsvej10@gmail.com ),
Bent Alnor, formand

Aabenraa Og Omegns Fritidsfiskerforening

Formand: Jørgen Kvist Christensen Kasserer: Kurt Callesen
 Kirkegade 39 · Hjordkær · 6230 Rødekro  Skibbrogade 19 · 6200 Aabenraa
 Tlf. 74 66 69 54 / 61 11 04 20  Tlf. 26 23 32 75
 aab.fff@gmail.com  aab.fff@gmail.com

Varde Å og Ho Bugt Fritidsfiskerforening

Formand: Arne Møller Kasserer: Jens Kjær Jørgensen
 Søndervang 5 · 6840 Oksbøl  Odeinsvej 35, 6840 Oksbøl 
 Tlf. 75 27 18 89/23 37 08 86  Mobil 28 51 68 31
 moller.oxbol@mail.dk  eva.jens@bbsyd.dk

 
Øerne

Nordsjællands Fritidsfiskerforening

Formand: Torben Jæger Kasserer: Claus Duro 
 3060 Espergærde  Granvænget 4 · 2980 Kokkedal
 Tlf. 49 13 54 75  Tlf. 4557 0068
 contor-jaeger@mail.tele.dk
 

Føns Vig Fritidsfiskerforening

www. Foensvigjollehavn.dk

Formand Per Hauptmann Kasserer: Tove Grün
 Føns Strandvej 7 · 5580 Nr. Åby  Fønsskovej 30 · 5580 Nr. Åby. 
 Tlf. 64 42 12 44  Tlf. 64 42 18 20
 ph-trading@fisker.mail.dk  tovegruen@gmail.com

27



I vinter var jeg på en af havnene i 
det nordjyske!
Selv om vinteren når aktiviteterne 
er droslet noget ned,- så er der nok 
at kigge på!
Jeg blev lidt mere gråhåret da jeg 
stoppede op ved dette styrehus der 
var placeret på rammen fra en stor 
lastbil!
Jeg stod længe for jeg vidste at på 
de forskellige havnen kunne man 
finde på de mest ”Skøre” påfund!
Men tilbage med at bryde ”Hjer-
nen”! 
Sådan et styrehus kunne jo bruges 
til mange ting,- selv om det ikke var 
ude og sejle! Men hvad?
Nu er det læsernes tur at gætte! 
Svaret kommer i næste blad!
Bruno Müller

28

Hvá er det?

Sæt	  ramme	  omkring	  
	  

	  
Se	  forbundets	  ”NY”	  hjemmeside	  på	  www.fritidsfiskerforbundet.dk	  

	  

Ramme	  omkring	  
	  

Gå på forbundets hjemmeside www.fritidsfiskerforbundet.dk og læs om: 
Nyt højteknologi-projekt skal sikre fremtidens produktion af ål!                              

Læs	  om	  seniorforsker	  Jonna	  Tomkiewicz´s	  arbejde	  med	  projektet! 

                               

 
	  

	  

 
 

Fjordvenner.dk melder forurening til myndighederne! 
 

	  
	  

NATUR-‐	  OG	  MILJØKLAGENÆVNET	  har	  modtaget	  klagen	  og	  behandler	  den	  i	  Nævnet!	  
	  

Læs	  om	  sagen	  på	  forbundets	  hjemmeside	  www.fritidsfiskerforbundet.dk	  
	  
	  
	  
   
 
 
 
	  

Han tog ikke penge
for rødspætterne!
Da damen havde fået lagt sine fire 
rødspætter i plasticposen, spurgte hun
 fritidsfiskeren om hvad de så kostede?

- Ingenting, svarede fritidsfiskeren, for 
jeg må ikke sælge dem!

- Hvad skal vi så gøre, sagde damen!

Tjae… svarede fritidsfiskeren:
Jeg har tænkt mig at jeg ta’r 4 kr. pr. stk. 
for at rive frakken af dem!
- så det bli’r lige ud 16 kr. - med det hele!
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Ny stor forretning 
for bådfolket hilses velkommen!
-af Bruno Müller
Alt muligt sejlergrej i Vestbyen for båd-
folket – og ikke mindst det rekreative fi-
skeri!
Du kan godt begynde at vænne dig til 
logoet øverst i denne artikel. Det er 
nemlig logoet for den nye flotte mari-
nebutik i Frederikshavn, ”Fiskekortet.
dk”. Fiskekortet.dk har alt i grej til det 
rekreative fiskeri – og i det hele taget 
forhandler Claus Sørensen, der er inde-
haver af butikken alt i marineudstyr til 
bådfolket!
I den tidligere Frederikshavnerhallen 
har Claus åbnet sin flotte butik – og alle 
der har med lyst- og fritidsfiskeri at gøre 
kan glæde sig! Med denne nye marine-
butik er der et nyt flagskib på vej med 
udstyr til det maritime bådfolk i hele 
landet.

Slutspurt inden indflytningen!
Efter en god slutspurt kunne Claus sidst 
på året møde ind til første arbejdsdag i 
firmaets nye lokaler i Frederikshavn på 
H.C. Ørstedsvej 9, hvor han har investe-
ret i tid og økonomi for at gøre bygnin-
gen klar til de nye kunder og brugere.
”Selvom det har været et stort arbejde 
at gøre butikken klar, har den store byg-
ning været forholdsvis nem at gå til, og 
jeg er meget glad for resultatet og den 
nye butik” siger den 45-årige Claus Sø-
rensen til FRITIDSFISKEREN.
Claus Sørensen har virkelig noget at by-
de på med konkurrencedygtige priser 
og god service – og det er Claus’ ambi-
tion og mål at bidrage med sin eksperti-
se og store udvalg til det maritime folk. 

Flere lagervarer
Det udstyr, som virksomheden står 
stærkt med, er marineelektronik som fx 
navigationsudstyr og søkort, bundma-

ling og andet til vedligeholdelse af bå-
den, grej og udstyr til både lystsejlads 
og -fiskeri.  
Claus Sørensen pointerer over for FRI-
TIDSFISKEREN ”at firmaets gerne vil be-
tjene både lystfiskere og sejlfolket – alt 
inden for det maritime – og butikken 
har allerede udvidet sit sortiment bety-
deligt i forhold til tidligere.”

Samtidig tilføjer Claus Sørensen ”at va-
rer, der ikke er på lager i dag, med glæ-
de kan skaffes hjem til kunden på få 
dage – og at han hele tiden arbejder 
på at udbygge varesortiment, så det 
kan dække behov og efterspørgsel.                             
Ud over handel i den fysiske butik, er 
der 24-timers åbent i netbutikken på fi-
skekortet.dk. Vores princip er, at kun-
den skal kunde finde hjælp hos os til al-
skens båd- og fiskerigrej – og gerne let 
og hurtigt!”

Gode faciliteter 
Foruden en imponerende flot bu-
tik med et af landets største udstillin-
ger af marineelektronik, der er kob-
let og netværksforbundet, så kunden 
kan prøve hands on, har Claus Søren-
sen også udnyttet de mange 1.300 m2 
i selve Frederikshavnerhallen – og det 
til depotrum, såkaldt ”Self storage”.                                                                                           
Her er der ikke mindre end godt hun-
drede bokse i forskellige størrelser til 
udlejning til gode priser!
Claus Sørensen glæder sig også over 
denne del af forretningen og siger, ”alt 
er samlet ét sted i den store hal, der er 
udstyret med videoovervågning, alarm 
og brandsikring – og ydermere hører 
der et stort udendørs areal til til opbe-
varing af både og campingvogne. Også 
det udendørs areal på 3.000 m2 er ind-
hegnet og overvåget til fordel for kun-
derne.” 
Inde i hallen har Claus Sørensen til kun-
dernes tilfredshed et stort værksted til 

reparation af både og installation af 
elektronik samt vinter- eller forårsklar-
gøring!

Vil dække hele landet med lave 
priser og god service
Claus Sørensen fortsætter med at for-
tælle ”Jeg må sige, at flytningen har 
været en stor gevinst, både for mig per-
sonligt, men også kunderne, for mit ud-
gangspunkt for det nye initiativ og for-
retningsprojekt er bådfolkets behov for 
service og lave priser. Vi har igennem 
længere tid arbejdet på at organisere 
vores udviklingsaktiviteter på en mere 
optimal måde, og det giver faciliteterne 
i den tidligere Frederikshavnerhallen os 
mulighed for.”
Claus Sørensen fortsætter: ”Jeg er op-
rigtigt glad for at være rykket ind de 
nye rammer, hvor jeg nu er godt forbe-
redt til at betjene kunderne med gode 
tilbud, super service og konkurrence-
dygtige priser! Og når jeg ser fremad, 
har de nye lokaler stor betydning for 
mig, for her kan jeg virkelige arbejde 
med god service og alt det grej, der vil 
give genlyd i fiskerikredse – og også hos 
bådfolket!” 
Afslutningsvis siger Claus Sørensen til 
”FRITIDSFISKEREN” at med denne nye 
lokalisering har virksomheden mulighed 
for at indrette sig optimalt efter kunder-
nes behov, og han har nu forøget kapa-
citet til at betjene hele landet, hvor der 
bliver sejlet og  fisket – og det ikke bare 
fra butikken, men også fra sin netbutik!                                                                                        
Claus Sørensen opfordrer altid til, at 
kontakte ham, hvis du har spørgsmål el-
ler brug for hjælp – bare ring eller send 
en mail!

Værkstedet til reparation og servicering 
af bådene

Udvalg af sø-beklædning og tovværk

Der rådes over 1300m2 inde og 3000 m2 
indhegnet udenfor.
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LIMBO BÅDE i/s
LIMBO 16 25.995,-
Med 6 HK Suzuki 35.495,-
Med 15 HK Suzuki 45.495,-
Trejler Galaxy GS10 10.995,-

LIMBO 17 33.495,-
Med 15 HK Suzuki 53.495,-
Trejler Galaxy GS10 10.995,-

LIMBO 18 fra 34.495,-
Med 15 HK Suzuki 54.495,-
Fås også med egetræs ringdæk

LIMBO 585 fra 69.995,-
Med 50 HK fra 119.495,-
Trejler Galaxy G1000 20.995,-
Laves i mange udgaver

SUZUKI MOTORER TILBUD
2,5 HK Suzuki 4.950,-
4 el. 5 HK Suzuki 7.495,-
9,9 HK kort ben 15.495,-
15 HK Suzuki 19.995,-
25 HK Suzuki fra 29.995,-
60 HK Suzuki 51.995,-
90 HK XL 66.995,-

Limbo både i/s
Havnevej 2 · 7770 Vestervig · 97 94 15 43

www.limbo.dk

Limbo både er dansk produceret og bådene kan indrettes 
efter ønske, kontakt os for et godt tilbud

VI HAR CA. 30 BRUGTE MOTORER PÅ LAGER

Fritidsfisker!
Jeg kan også sælge

- din båd!
Lave omkostninger! 

Fritidsfisker! 
Jeg kan også sælge 

- din båd! 
Lave omkostninger! 	  	  

	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  	  	  
	  
	  
	  

Fritidsfisker! 
Jeg kan også sælge 

- din båd! 
Lave omkostninger! 	  	  

	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	  	  	  
	  
	  
	  

	  

	  
Den	  daglige	  ledelse	  i	  forbundet!	  	  

	  	  	  Se	  den	  opdaterede	  Organisationsplan	  på	  www.fritidsfiskerforbundet.dk	  
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Forslag der gav misforståelser!
Fødevareminister 
Dan Jørgensen 
har med sit Idè-
katalog for frem-
tidens lyst- og fri-
tidsfiskeri samt 
den opfølgende 
konference om 

Vision for Fremtidens lyst- og fritidsfi-
skeri, skabt en uvished blandt mange 
fiskere, om hvorledes det kommende 
kystfiskeri og specielt ålefiskeriet i Dan-
mark vil være fremover.
Trods en udtrykkelig understregning 
af, at ideerne i Idekataloget ikke er et 
udtryk for Fødevareministeriets hold-
ning, har de mange fantasifulde ide-
er fra sports- og lystfiskerne, alligevel 
skabt uro og frustration blandt mange 
erhvervsfiskere og leverandører til er-
hvervet. 

Misforståelser som er opstået på bag-
grund af forslag som:
Totalfredning af ål - Fangst og omsæt-
ning af vilde ål forbydes- Forbuddet 
gælder i 5 år 
Forbuddet omfatter kasteruser, tejner, 

Fastslående redskaber, Krogliner og fi-
skeri med stang. Mulighed for forlæn-
gelse af denne periode.
 
Disse forslag har selvsagt skabt uro og 
utilfredshed blandt mange åle-fiskere, 
som FiskerForum har talt med og ikke 
mindst skabte det mildest talt forbløf-
felse, hos fiskeriets leverandører, der 
netop i denne tid planlægger produkti-
onen for det kommende år. En forbløf-
felse over at man med kun få måneder 
igen, inden ny sæson starter, muligvis 
og pludseligt måtte forholde sig til et 
total forbud mod åle-fiskeri, uden for-
udgående varsel. 

Brev til Fødevareministeren
Dette har fået flere til at skrive ind til 
Fødevareministeren og direkte spør-
ge om man kunne risikere at ålefiskeri-
et for 2015 ville blive lukket. I bekræf-
tende fald ville producenter og fiskere, 
straks annullerede alle stående ordre på 
redskaber til ålefiskeriet. 
Ministeriet har gennem Naturer-
hvervstyrelsens, sendt et svar som Fi-
skerForum har fået adgang til. Først 

med en oplysning om at inte-
ressenternes Idèkatalog (red. 
Sportsfiskerne samt Fritids- og 
lystfiskernes forslag) er blevet 
offentliggjort loyalt, overfor 
de mange forskellige ideer fra 
Sports- og lystfiskerne, som om-
talt i kataloget, men også med 
en bemærkning om, at alle ideer 
ikke kan realiseres, da der i forve-
jen ligger reguleringer for mange 
områder, bare i andre regi. 

Tilladelse til erhvervsmæssigt 
ålefiskeri for 2015
Sidst i svaret fra Naturerhvervstyrel-
sen, pointerer en fuldmægtig for Cen-
ter for Fiskeri, at på spørgsmålet om for-
bud af ålefiskeri 
i 2015, kan dette 
afkræftes, sam-
tidig med oplys-
ningen om at det 
ikke er planen 
af forbyde ålefiskeriet i 2015 og i øvrigt 
at tilladelserne til det erhvervsmæssige 
ålefiskeri for 2015, bliver sendt ud i den-
ne uge. 
Roen kan igen sænke sig over det tra-
ditionsrige åle-fiskeri og bekymringerne 
må så stadig flakse videre med hensyn 
til de øvrige meget radikale ideer fra 
Idekataloget!
Idekataloget kan du læse på forbundets 
hjemmeside:
 www.fritidsfiskerforbundet.dk 

Kilde: FiskerForum

Alle fritidsfiskere i Danmark 
bør være organiseret!

- vil du være med til at skaffe et nyt 
medlem til vores forbund!

Forslag	  der	  gav	  misforståelser!	  

	  Fødevareminister	  Dan	  Jørgensen	  har	  med	  sit	  Idèkatalog	  for	  fremtidens	  lyst-‐	  
og	  fritidsfiskeri	  samt	  den	  opfølgende	  konference	  om	  Vision	  for	  Fremtidens	  lyst-‐	  og	  
fritidsfiskeri,	  skabt	  en	  uvished	  blandt	  mange	  fiskere,	  om	  hvorledes	  det	  kommende	  kystfiskeri	  
og	  specielt	  ålefiskeriet	  i	  Danmark	  vil	  være	  fremover.	  

Trods	  en	  udtrykkelig	  understregning	  af,	  at	  ideerne	  i	  Idekataloget	  ikke	  er	  et	  udtryk	  for	  
Fødevareministeriets	  holdning,	  har	  de	  mange	  fantasifulde	  ideer	  fra	  sports-‐	  og	  lystfiskerne,	  
alligevel	  skabt	  uro	  og	  frustration	  blandt	  mange	  erhvervsfiskere	  og	  leverandører	  til	  erhvervet.	  	  

Misforståelser	  som	  er	  opstået	  på	  baggrund	  af	  forslag	  som:	  
Totalfredning	  af	  ål	  -	  Fangst	  og	  omsætning	  af	  vilde	  ål	  forbydes-	  Forbuddet	  gælder	  i	  5	  år	  	  
Forbuddet	  omfatter	  kasteruser,	  tejner,	  Fastslående	  redskaber,	  Krogliner	  og	  fiskeri	  med	  
stang.	  Mulighed	  for	  forlængelse	  af	  denne	  periode.	  

	  

Disse	  forslag	  har	  selvsagt	  skabt	  uro	  og	  utilfredshed	  blandt	  mange	  åle-‐fiskere,	  som	  
FiskerForum	  har	  talt	  med	  og	  ikke	  mindst	  skabte	  det	  mildest	  talt	  forbløffelse,	  hos	  fiskeriets	  
leverandører,	  der	  netop	  i	  denne	  tid	  planlægger	  produktionen	  for	  det	  kommende	  år.	  En	  
forbløffelse	  over	  at	  man	  med	  kun	  få	  måneder	  igen,	  inden	  ny	  sæson	  starter,	  muligvis	  og	  
pludseligt	  måtte	  forholde	  sig	  til	  et	  total	  forbud	  mod	  åle-‐fiskeri,	  uden	  forudgående	  varsel.	  	  

Brev	  til	  Fødevareministeren	  
Dette	  har	  fået	  flere	  til	  at	  skrive	  ind	  til	  Fødevareministeren	  og	  direkte	  spørge	  om	  man	  kunne	  
risikere	  at	  ålefiskeriet	  for	  2015	  ville	  blive	  lukket.	  I	  bekræftende	  fald	  ville	  producenter	  og	  
fiskere,	  straks	  annullerede	  alle	  stående	  ordre	  på	  redskaber	  til	  ålefiskeriet.	  	  
Ministeriet	  har	  gennem	  Naturerhvervstyrelsens,	  sendt	  et	  svar	  som	  FiskerForum	  har	  fået	  
adgang	  til.	  Først	  med	  en	  oplysning	  om	  at	  interessenternes	  Idèkatalog	  (red.	  Sportsfiskerne	  
samt	  Fritids-‐	  og	  lystfiskernes	  forslag)	  er	  blevet	  offentliggjort	  loyalt,	  overfor	  de	  mange	  
forskellige	  ideer	  fra	  Sports-‐	  og	  lystfiskerne,	  som	  omtalt	  i	  kataloget,	  men	  også	  med	  en	  
bemærkning	  om,	  at	  alle	  ideer	  ikke	  kan	  realiseres,	  da	  der	  i	  forvejen	  ligger	  reguleringer	  for	  
mange	  områder,	  bare	  i	  andre	  regi.	  	  

Tilladelse	  til	  erhvervsmæssigt	  ålefiskeri	  for	  2015	  
Sidst	  i	  svaret	  fra	  Naturerhvervstyrelsen,	  pointerer	  en	  fuldmægtig	  for	  Center	  for	  Fiskeri,	  at	  på	  
spørgsmålet	  om	  forbud	  af	  ålefiskeri	  i	  2015,	  kan	  dette	  afkræftes,	  samtidig	  med	  oplysningen	  om	  
at	  det	  ikke	  er	  planen	  af	  forbyde	  ålefiskeriet	  i	  2015	  og	  i	  øvrigt	  at	  tilladelserne	  til	  det	  
erhvervsmæssige	  ålefiskeri	  for	  2015,	  bliver	  sendt	  ud	  i	  denne	  uge.	  	  

Roen	  kan	  igen	  sænke	  sig	  over	  det	  traditionsrige	  åle-‐fiskeri	  og	  bekymringerne	  må	  så	  stadig	  
flakse	  videre	  med	  hensyn	  til	  de	  øvrige	  meget	  radikale	  ideer	  fra	  Idekataloget!	  

Idekataloget	  kan	  du	  læse	  på	  forbundets	  hjemmeside:	  www.fritidsfiskerforbundet.dk	  	  
Kilde:	  FiskerForum	  

Forslag	  der	  gav	  misforståelser!	  

	  Fødevareminister	  Dan	  Jørgensen	  har	  med	  sit	  Idèkatalog	  for	  fremtidens	  lyst-‐	  
og	  fritidsfiskeri	  samt	  den	  opfølgende	  konference	  om	  Vision	  for	  Fremtidens	  lyst-‐	  og	  
fritidsfiskeri,	  skabt	  en	  uvished	  blandt	  mange	  fiskere,	  om	  hvorledes	  det	  kommende	  kystfiskeri	  
og	  specielt	  ålefiskeriet	  i	  Danmark	  vil	  være	  fremover.	  

Trods	  en	  udtrykkelig	  understregning	  af,	  at	  ideerne	  i	  Idekataloget	  ikke	  er	  et	  udtryk	  for	  
Fødevareministeriets	  holdning,	  har	  de	  mange	  fantasifulde	  ideer	  fra	  sports-‐	  og	  lystfiskerne,	  
alligevel	  skabt	  uro	  og	  frustration	  blandt	  mange	  erhvervsfiskere	  og	  leverandører	  til	  erhvervet.	  	  

Misforståelser	  som	  er	  opstået	  på	  baggrund	  af	  forslag	  som:	  
Totalfredning	  af	  ål	  -	  Fangst	  og	  omsætning	  af	  vilde	  ål	  forbydes-	  Forbuddet	  gælder	  i	  5	  år	  	  
Forbuddet	  omfatter	  kasteruser,	  tejner,	  Fastslående	  redskaber,	  Krogliner	  og	  fiskeri	  med	  
stang.	  Mulighed	  for	  forlængelse	  af	  denne	  periode.	  

	  

Disse	  forslag	  har	  selvsagt	  skabt	  uro	  og	  utilfredshed	  blandt	  mange	  åle-‐fiskere,	  som	  
FiskerForum	  har	  talt	  med	  og	  ikke	  mindst	  skabte	  det	  mildest	  talt	  forbløffelse,	  hos	  fiskeriets	  
leverandører,	  der	  netop	  i	  denne	  tid	  planlægger	  produktionen	  for	  det	  kommende	  år.	  En	  
forbløffelse	  over	  at	  man	  med	  kun	  få	  måneder	  igen,	  inden	  ny	  sæson	  starter,	  muligvis	  og	  
pludseligt	  måtte	  forholde	  sig	  til	  et	  total	  forbud	  mod	  åle-‐fiskeri,	  uden	  forudgående	  varsel.	  	  

Brev	  til	  Fødevareministeren	  
Dette	  har	  fået	  flere	  til	  at	  skrive	  ind	  til	  Fødevareministeren	  og	  direkte	  spørge	  om	  man	  kunne	  
risikere	  at	  ålefiskeriet	  for	  2015	  ville	  blive	  lukket.	  I	  bekræftende	  fald	  ville	  producenter	  og	  
fiskere,	  straks	  annullerede	  alle	  stående	  ordre	  på	  redskaber	  til	  ålefiskeriet.	  	  
Ministeriet	  har	  gennem	  Naturerhvervstyrelsens,	  sendt	  et	  svar	  som	  FiskerForum	  har	  fået	  
adgang	  til.	  Først	  med	  en	  oplysning	  om	  at	  interessenternes	  Idèkatalog	  (red.	  Sportsfiskerne	  
samt	  Fritids-‐	  og	  lystfiskernes	  forslag)	  er	  blevet	  offentliggjort	  loyalt,	  overfor	  de	  mange	  
forskellige	  ideer	  fra	  Sports-‐	  og	  lystfiskerne,	  som	  omtalt	  i	  kataloget,	  men	  også	  med	  en	  
bemærkning	  om,	  at	  alle	  ideer	  ikke	  kan	  realiseres,	  da	  der	  i	  forvejen	  ligger	  reguleringer	  for	  
mange	  områder,	  bare	  i	  andre	  regi.	  	  

Tilladelse	  til	  erhvervsmæssigt	  ålefiskeri	  for	  2015	  
Sidst	  i	  svaret	  fra	  Naturerhvervstyrelsen,	  pointerer	  en	  fuldmægtig	  for	  Center	  for	  Fiskeri,	  at	  på	  
spørgsmålet	  om	  forbud	  af	  ålefiskeri	  i	  2015,	  kan	  dette	  afkræftes,	  samtidig	  med	  oplysningen	  om	  
at	  det	  ikke	  er	  planen	  af	  forbyde	  ålefiskeriet	  i	  2015	  og	  i	  øvrigt	  at	  tilladelserne	  til	  det	  
erhvervsmæssige	  ålefiskeri	  for	  2015,	  bliver	  sendt	  ud	  i	  denne	  uge.	  	  

Roen	  kan	  igen	  sænke	  sig	  over	  det	  traditionsrige	  åle-‐fiskeri	  og	  bekymringerne	  må	  så	  stadig	  
flakse	  videre	  med	  hensyn	  til	  de	  øvrige	  meget	  radikale	  ideer	  fra	  Idekataloget!	  

Idekataloget	  kan	  du	  læse	  på	  forbundets	  hjemmeside:	  www.fritidsfiskerforbundet.dk	  	  
Kilde:	  FiskerForum	  

Mødekalender:
Ved deadline på dette blad 
2.15,- er følgende møder 
fastlagt.

Nøglefisker møde 19/9 2015 
kl. 10.00 Fjeldsted Skov Kro.

	  

	  

Denne	  i	  blad	  2.14	  
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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 

 

 

Havet har brug for vores hjælp. Der sej-
ler cirka 100.000 handelsskibe gennem 
dansk farvand hvert år. Forsvaret følger 
skibene, lige fra de sejler ind i dansk 
farvand, til de forlader det igen. Over-
vågningen sker ved hjælp af fly, skibe 
kystradar og AIS (Automatic Identifi-
cation System). Denne indsats under-
støttes af marinehjemmeværnet og er-
hvervssejlere, der har pligt til at melde 
olieobservationer.
Forsvarets ”Havmiljøvogterkampag-
ne” blev søsat i 2006, med det formål 
at aktivere erhvervslivet og lystsejlerne 
i at holde øje med det danske havmil-
jø. Kampagnen koncentrerede sig om 
dumpning, spild og udledning af olie, 
og går ud på at hyre ”Havmiljøvogte-
re” til at hjælpe med at melde eventu-
elle olieobservationer. 
Kampagnen blev fra start en kæmpe-
succes. Den første sæson meldte mere 
end 5000 sig som ”Havmiljøvogtere”, 
og der var stor opmærksom omkring 
kampagnen. I dag er 16.000 ”Havmil-
jøvogtere” tilmeldt kampagnen. De 
modtager inden hver sæson en vimpel/
stander til deres fartøj og en lille gave 
som tak for deres ulejlighed.
”Havmiljøvogterne” signalerer med de 

førte røde vimpler, at der er mange, 
der holder øje, så det praktisk taget er 
næsten umuligt at dumpe olie i danske 
farvande, uden at blive opdaget.
Den præventive effekt af ”Havmiljø-
vogterkampagnen” er stor og vigtig. 
Antallet af olieobservationer og olie-
forureninger har været faldende siden 
de første ”Havmiljøvogtere” meldte sig 
i 2006. Det lover godt for fremtiden, 
men der er flere vigtige opgaver at ta-
ge fat på. En af dem kunne være andre 
former for forurening af vores have og 
kyster. Eksempelvis affald og i særde-
leshed plastikaffald er et stigende pro-
blem for havmiljøet. Alle gode ideer 
omkring dette er meget velkomne.
Det er forsvarets ønske, at ”Havmiljø-
vogterne” i fremtiden også vil gøre en 
præventiv indsats for at begrænse an-
dre former for forurening af vores far-
vande. At blive en form for ambassadø-
rer for vores havmiljø, fordi ”Dansk far-
vand, er rent farvand.
Alle der færdes ved eller på havet er 
velkomne som ”Havmiljøvogtere”.
Se mere på: www.havmiljøvogter.dk 
og på www.fritidsfiskerforbundet.dk

”Havmiljøvogterkampagnen”  

Fritidsfisker!

 

Havet har brug 
for vores hjælp! 

Bliv 
Havmiljøvogter!

Læs her om det og meld 

dig gratis ind her: 

www.havmiljøvogter.dk

 
Træffetid:
Bjarne Christensen
træffetid: mandag 
til torsdag mellem 
17.00 og 19.00

98 42 83 06 – 21 80 36 12
eller på mail: 
bcnr1@webspeed.dk

Husk at oplyse forening og kode! 

Der er siden sidste blad kom-
met 22 nye medlemmer.

Hilsen Bjarne Christensen
 Medlemskontoret

Nyt fra 
Medlemskontoret

 

Side 4 
Udsætning af 15.000 Pigvarer i Århusbugten  
I baggrunden Studstrupværket – Skal væk 
Foto: Ejvind Jensen, Kalø Vig 

Side 22  
Sidste opdateringer på Hjemmesiden! 
Denne sættes øverst 
12,10,13 NaturErhvervstyrelsen indfører bilagskontrol i alle sager om projekttilskud under 
Landdistriktsprogrammet og ordningen Bæredygtig udvikling af fiskeriområder fra den 15.10. 2013 

 
Ham her skal med hver gang 
Side 25 
Der kommer en dagsorden omkring 1. december.  
Bestyrelsen 

Denne står øverst for sig selv 
Kan du flytte den over i venstre spalte som afslutning 

Side 27 

 
Denne sættes hver gang v. medlemskontoret  

Side 29 
Hanne skal med i.f.m. artiklen 
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Lil le Bjørn 
  Kendt for spændende legepladser i de danske havne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ønsker I, samvær, hygge, leg og udfordringer på kajen 

Kontakt  

     

	  Blad	  2.	  2014	  _______________________________________________________________________________________	  Handlingsplan	  for	  fiskepleje	  2014	  -‐1	  Handlingsplan	  for	  fiskepleje	  2014	  -‐2	  Handlingsplan	  for	  fiskepleje	  2014	  bilag	  __________________________________________________________________________	  Fritidsfisker!	  Sejlsæsonen	  er	  fuld	  gang!	  Brug	  din	  iphone	  eller	  android	  
__________________________________________________________________________	  Dansk	  Åleekspedition	  2014:	  Første	  del	  gennemført	  med	  succes	  
__________________________________________________________________________	  

Mindstemål	  
link	  til	  den	  endelige	  bekendtgørelse	  om	  mindstemål	  og	  fredningstider	  for	  fisk	  og	  krebs	  i	  
ferskvand.	  

I	  forhold	  til	  den	  hidtil	  gældende	  bekendtgørelse	  er	  der	  følgende	  nye	  bestemmelser:se	  her	  
_________________________________________________________________________________________________	  

	  	  

	  
Se	  billeder	  fra	  Dansk	  Åleekspedition	  2014	  	  DTU's	  havforskningsskib	  Dana	  er	  i	  marts	  og	  april	  2014	  i	  Sargassohavet	  for	  at	  undersøge,	  	  

hvilken	  rolle	  klimabetingede	  ændringer	  i	  ålens	  gydeområder	  spiller	  for	  ålens	  voldsomme	  tilbagegang	  i	  Europa.	  	  	  ____________________________________________________________________________________________________________	  

	  
Ålen	  -‐	  Et	  overblik	  	  

Sidste opdateringer på Hjemmesiden!	  

                           
Meget nyt på Hjemmesiden! 

Se de sidste opdateringer på Hjemmesiden siden sidste blad 2. 2014! 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.fritidsfiskerforbundet.dk	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ansøgningsrunde	  for	  vandløbsrestaureringsprojekter	  åbner	  d.	  15.maj	  2014	  

________________________________________________________________________________	  

Møde	  i	  den	  rekreative	  gruppe	  
__________________________________________________________	  

Dansk	  Åleekspedition	  2014	  	  	  	  	  	  
Dansk	  Åleekspedition	  2014	  er	  retur	  	  
efter	  fem	  ugers	  togt	  i	  Sargassohavet	  

____________________________________________________________________________	  

	  	  	  	  	  	  	  	  

“Hvis	  jeg	  falder	  over	  bord	  	  	  	  
skærer	  jeg	  bare	  mine	  vaders	  i	  stykker	  

med	  min	  lommekniv”…	  og	  andre	  søforklaringer	  
Læs	  her	  den	  spændende	  rapport	  	  

om	  en	  kvalitativ	  undersøgelse	  af	  fritidsfiskers	  og	  	  
lystsejlers	  brug	  af	  redningsvest!	  

__________________________________________________________________________	  

Fiskeriinspektorat	  Vest	  	  	  	  	  	  	  	  
Referat	  af	  mødet	  d.	  29.april	  2014	  	  
i	  kredsen	  omkring	  rekreativt	  fiskeri	  

__________________________________________________________________________________	  

INFO	  
Næste	  møde	  i	  §	  7-‐udvalget	  er	  den	  25.	  juni	  2014	  kl.	  10.00	  hos	  DTU	  Aqua	  i	  Silkeborg.	  

Referat	  fra	  mødet	  lægges	  efterfølgende	  her	  på	  Hjemmeside.	  
_________________________________________________________________________	  

	  

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

• Tilfører 40 mio. kr. til flere fisk,- med målet at fremhæve mere promovering af lyst- og fritidsfiskeri. 

• Regerings forslag om beskyttelse af rev- sendt til EU- kommissionen. 

• Handlingsplanen for Fiskepleje 2015 samt nyhed om Planens offentliggørelse. 

• Endelig bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder. 

• Mere ”Læsevenlig” bekendtgørelse om mindstemål! 

• Nyt fra Redaktionen - Se nye datoer for fremtidig indlevering af stof til bladet og udbringning! 

• Dansk Fritidsfiskerforbunds høringssvar vedr. særlige regler for fiskeri efter gedder i brakvand. 

• Overvågning af fisk giver bedre velfærd! 

• Nyt højteknologi-projekt skal sikre fremtidens produktion af ål 

• Kviksølv ophobes i fisk i vandløb og søer 

• 2013: Vandet i Kattegat var det klareste i 24 år 

• Fjordvenner.dk melder forurening til myndighederne! 

• Nye tiltag skal lokke flere lystfiskerturister til Danmark          

• Tre rekreative fiskeriorganisationer laver Idé, - og Visionskatalog.

• Vi var helt ude på det dybe! Om fiskeri ved Bomberne i Kalø Vig!                                                                                      

• Endeligt referat fra møde i § 7-udvalget den 26. november 2014.

•  MARITIM -VIDEN inviterer til foredrag:  
På sporet af ålens gåde! 

• Gratis at bruge slæbestedet i Hou havn!

• Blad 1.2015

•  Høring af bekendtgørelse om særlige fiskeriregler  
for gedder

• Problemer med fisketegnshjemmeside www.fisketegn.dk                                                                                                

• Udpegning af beskyttede områder på havet.

•  WWF hilser regeringens forslag til beskyttede  
havområder velkommen!

FRITIDSFISKEREN

MEDLEMSBLAD FOR DANSK FRITIDSFISKERFORBUNDwww.fritidsfiskerforbundet.dk

35. ÅRGANG FEBRUAR 2015 
NR. 1

 

Forbundsbladet 
fylder 35 i år!

- læs herom inde i bladet !

Fritidsfiskeren 1-15.indd   1

26/01/15   10.41

Nyt fra 
Medlemskontoret
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Nordvestjysk Fritidsfiskerforening.
Der inviteres hermed til Åbent Hus 
hos: Venoesund Fisk og Skaldyr Aps.
Beliggende Sønderskovvej 20, Venø, 
7600 Struer.
Lørdag d. 6. juni 2014 kl. 11.00 til 
14.00

Venø færgen sejler kl. hel,- og halv 
hele dagen.             

Alle interesserede, også børn og ik-
ke 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 berøm-
te Østers, er der også muligheder.

Venligst SMS antal deltager senest 
d. 30/5 til 25 35 62 98 af hensyn til 
indkøb af pølser.
 
PFV
Arne Rusbjerg, Formand.

Tank billigt
og støt samtidig 
Dansk Fritids-
fiskerforbund

Du kan støtte Dansk Fritidsfiskerforbund, hver gang du tanker. Det eneste, 
du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsor-
aftale. Så får de 6 øre pr. liter, hver gang du tanker hos OK. Når du har 
tanket 500 liter på dit kort, modtager de også et bonusbeløb. Jo mere du 
tanker, jo flere penge giver OK, uden det koster ekstra for dig.

Kontakt foreningen og hør, hvordan du hurtigt og nemt kom-
mer i gang med at tanke penge til dem.

www.ok.dk

Revisionsfirmaet
Martin Engbjerg A/S

Statsautoriseret revisor

Marklund 11 9900 Frederikshavn
Tlf.: 96 20 06 45 Fax: 96 20 06 46

Åbent
Hus!

Åbent Hus! 

Nordvestjysk Fritidsfiskerforening. 

Der inviteres hermed til Åbent Hus hos: Venoesund Fisk og Skaldyr Aps. 

Beliggende Sønderskovvej 20, Venø, 7600 Struer.                                                                            
Lørdag d. 6. juni 2014 kl. 11.00 til 14.00 

 

Venø færgen sejler kl. hel,- og halv hele dagen.              

 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 der også muligheder. 

Venligst SMS antal deltager senest d.30/5 til 25 35 62 98 af hensyn til indkøb af pølser. 

 

PFV 
Arne Rusbjerg, Formand. 

 

Åbent Hus! 

Nordvestjysk Fritidsfiskerforening. 

Der inviteres hermed til Åbent Hus hos: Venoesund Fisk og Skaldyr Aps. 

Beliggende Sønderskovvej 20, Venø, 7600 Struer.                                                                            
Lørdag d. 6. juni 2014 kl. 11.00 til 14.00 

 

Venø færgen sejler kl. hel,- og halv hele dagen.              

 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 der også muligheder. 

Venligst SMS antal deltager senest d.30/5 til 25 35 62 98 af hensyn til indkøb af pølser. 

 

PFV 
Arne Rusbjerg, Formand. 
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Gejlhavegård 23
6000 Kolding 
Tlf. 7552 7711
www.from-grafisk.dk



Til dig der overvejer 
at blive medlem:

Dit medlemskab er vigtigt!
•  Vi kæmper for vor 1000-årige ret 

til at fiske med garn m.v.
•  Vi kæmper imod urimelige fred-

ninger af bl.a. skarv og sæl
•  Vi kæmper imod sandsugning tæt 

på fiskenes opvækstområder
•  Vi kæmper imod bundslæbende 

fiskeredskaber i kystnære områ-
der

•  Vi ønsker enklere regler for det 
rekreative fiskeri

Kontakt Dansk Fritidsfiskerforbunds 
medlemskontor på tlf. 98 42 83 06 
eller gå til hjemmesiden www.fri-
tidsfiskerforbundet.dk

Kære medlem!
Deltag aktivt i Forbundets medlemskampagne! 

Klip denne annonce ud og tag den med på havnen, 
bådebroen o.s.v. 
hvor der evt. er en fritidsfisker 
– som ikke er medlem i din lokalforening!

Medlemskontoret
Att.: Bjarne Christensen

Ribegade 35
9900 Frederikshavn

Navn:

Adr.:

Postnr.:

By:

Tlf.:

Er du fritidsfisker? 
Så kontakt os og få del i de mange fordele vi har, 
ved at være sammen i en landsdækkende forening.

•   Vi er ca. 2100 medlemmer i Jylland
•   Vi har 20 lokalafdelinger
•   Vi har et godt organiseret forbund
•    Vi har landets billigste forbundskontingent
•    Kurser i syning af garn og ruser
•   Vi tilbyder en af landets meget billige bådforsik-

ringer
•    Alle medlemmerne er gratis livsulykkeforsikret 

for 100.000 kr. under fiskeri, og under transport 
til og fra

•   Varetager fiskeripolitiske opgaver i forskellige 
udvalg

•   Kontakt os på telefon 25 35 62 98 og få oplys-
ninger, eller send blanketten og du vil modtage 
al materiale vedr. medlemskabet.

Din lokalforening vil være:

Husk 
porto

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

✂
✂

✂
✂

✂

Skaf et nyt medlem
Alle fritidsfiskere bør være organiseret!


