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Oplever din organisation også at jeres 
frivillige bliver ældre og ældre og er 
det samtidig svært at tiltrække nye 
frivillige? Hvis svaret er ja, så er der 
hjælp at hente.
Friluftsrådet har netop udgivet et 
hæfte, der sætter fokus på, hvordan 
foreninger får mest mulig glæde af 
frivillige. Hvordan motiverer og re-
krutterer man flere frivillige, hvordan 
inddrager foreninger nye frivillige og 
finder de rigtige opgaver? Hvilke ty-
per frivillige findes der og hvordan får 
man i det hele taget mest glæde af de 
menneskelige ressourcer i foreninger?  
Kort sagt en model til at formulere 
foreningens egen frivilligstrategi.
Modellen er tænkt som en guide, der 
kommer gennem alle de relevante 
spørgsmål man som forening bør stille 
sig selv, hvis man vil udvide skaren af 
aktive frivillige eller medlemmer. Mo-
dellen indeholder fem kapitler: orga-
nisering, rekruttering, fastholdelse, 
klargøring af organisationen til den 

nye strategi og ledelse af frivillige. 
Hæftet er sendt ud til Friluftsrådets 
medlemsorganisationer og lokale 
kredse, så det vigtige indhold forhå-
bentlig vil inspirere mange organisa-
tioner til at få udviklet en frivilligstra-
tegi. 
”Igennem 2014 og 2015 har Frilufts-
rådet arbejdet tæt sammen med syv 
medlemsorganisationer for at udvikle 
og teste en frivilligstrategi, der vil sik-
re flere nye frivillige, samt fastholde 
de frivillige, der allerede er i organi-
sationerne. Modellen er resultatet af 
dette samarbejde og kan bruges af 
alle der vil arbejde målrettet med fri-
villige,” udtaler Trine Bergholtz Friis, 
konsulent i Friluftsrådet.  

Formanden skriver: Af Arne Rusbjerg
Formand

Træk stikket, eller lad være at trække 
stikket. Jeg har i mange år været så-
kaldt Facebook nægter. Men efter lidt 
tilløb hen over efteråret, er jeg nu 
overbevist om at selv om der er meget 
intetsigende fnidder på de elektroni-
ske medier. Så er det nok den vej vi 
skal rekrutterer vore fremtidige med-
lemmer. Forbundet har oprettet en 
ny Facebook side, hvor vi løbende an-
noncerer nyheder fra vores hjemmesi-
de. Nu gælder det så om at få gjort si-
den kendt for mange. Det kan du som 
medlem, og Facebook bruger være 
behjælpelig med. Har du en Facebook 
profil, så gå ind og søg på Dansk Fri-
tidsfiskerforbund. Inviter dine venner 
til at ``Synes godt om´´ og husk selv at 
give siden et ``Synes godt om´´ så får 

vi siden udbredt til så mange interes-
senter som muligt.
Når jeg også siger træk stikket, så 
handler det om at vi som fritidsfiskere 
skal gøres os mere interessant for ung-
dommen. Sørg for at de kommer med 
ud i naturen, og prøver sig selv af som 
naturmenneske. Der er i disse tider alt 
for mange der bruger hele deres fri-
tid foran en skærm. Foran en skærm 
får man kun virtuelle oplevelser, men 
i naturen får man den ægte vare. Jeg 
vil gerne fremhæve Thy Mors Fritidsfi-
skerforening, som netop en af de for-
eninger der gør et stort stykke arbejde 
for at oplyse i sær de unge mennesker, 
men så sandelig også deres forældre 
om hvad fritidsfiskeri er for en stør-
relse. Hvert år afholder de arrange-

mentet Fritidsfisker for en dag. Arran-
gementet er et kæmpe tilløbsstykke. 
Thy Mors Fritidsfiskerforening har ved 
hjælp af fonde anskaffet sig en trailer, 
med redningsveste, waders og vand-
kikkerter, samt alskens andet udstyr, 
som børn og barnlige sjæle kan få lov 
at benytte i forbindelse med arrange-
mentet. Et sådant oplysningsarbejde, 
er en kæmpe gevinst for vores hob-
by, og fritidssysler i almindelighed. 
Rent politisk, så sker der ikke meget 
i øjeblikket. Næste § 7 udvalgsmøde 
er først til oktober, og der ser ikke ud 
til at være de store ting på tapetet. 

God Sommer- Formanden

Ferie 2016
Medlemmer og

annoncører ønskes
en rigtig god ferie!

Redaktøren

Få flere medlemmer
i foreningen!  

Hæftet kan downloades via Friluftsrådets hjemmeside:

http://www.friluftsraadet.dk/media/1371776/frivilligstrategi_endelig.pdf

Eller man kan bestille et trykt eksemplar i bestillingsformularen:

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/om-friluftsraadet/publikationer/bestilling-af-publikationer.aspx
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HOVEDBESTYRELSEN:

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

Næstformand:
Finn Frandsen
Haslevgaarde Bakker 36, Als
9560 Hadsund
Tlf. 32 17 21 42/21 42 36 37
finn@frandsennet.dk
Fiskeriudvalget
Skarvudvalget
P-7 udvalget (FU)

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

MEDLEMSKONTORET:

Kasserer og Medlemskontor:
Bjarne Christensen, 
Ribegade 35, 
9900 Frederikshavn, 
Tlf.: 21 80 36 12
Træffetid:
Man-torsdag 17.00-19.00
bcnr1@webspeed.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)

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)

REDAKTION:

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

FORBUNDSFANEN:

Udlån til lokalforeningerne 

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

John Christiansen
Højløkke 74
6310 Broager
Tlf. 3082 2627 
karinaingerslev@hotmail.com

HJEMMESIDEN:

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

 

” Masser af sild i Skive”

INDHOLD
Formanden skriver ...............................3
Få flere medlemmer i foreningen .......3
Vi skal ha´ flere ål på bordet,
- sagde ministeren! ..............................5
Må man det? ........................................6
Læserbrev .............................................8
Medlemsindlæg ....................................8
Fritidsfisker fanger sjælden
fisk ved Mors! .......................................9
DTU AQUA flytter fra
Charlottenlund Slot ............................10
Fiskerne bliver bedre og bedre til
at overholde reglerne
– også Fritidsfiskerne! ........................10
Åbent Hus i Hvide Sande ...................12
Der er udsigt til rekordstore alger og
minimale fangster i 2016 ...................14
Spørgsmål og svar
om fritidsfisketegn! ...........................15
Miljøtiltag ...........................................16
DTU Aqua’s Havfisken har
fundet sin havn! .................................16
Så kommer vi under luppen ..............16
Medlemskampagne ............................17
Det tog ålen 45 dage at
svømme 2.400 km ...............................17
Ta´et par ”SILD” med på fjorden! .....18
Lokalforeninger ..................................20
Endnu en sjælden fangst i Limfjorden
- Sømrokken .......................................25
Øget overvågning ..............................25
NaturErhvervstyrelsen flytter ud! ......26
Nyt på hjemmesiden ..........................27
Første fritidsfiskerblad del 6 ..............28
Naturstyrelsen starter projekt
til 20 millioner kroner ........................29
Naturstyrelsen bliver til
to styrelser ..........................................30
Hvis du fanger en mærket gedde i dit
redskab eller på stang! ......................30
430 medlemmer i en lokalforening
– Men det var for 14 år siden! ...........31
Hvad hedder Fjæsingen i udlandet? .31
”Mus” ombord! ..................................32
Naturstyrelsen køber katamaraner ...32
Nøglefiskerprojekt
UNGFISK 2016 – Udsat! ......................33
Snart syv år siden at der hos fritids-
fiskerne blev stoppet for ålefiskeri! ..33
Maersk millioner til Lild Strand i Thy 35
Tropiske fisk har bosat ved Skagen ...36

DEADLINE OG UDGIVELSESDATOER:
Nr. 1. feb.: Indleveringsfrist til redaktionen 15. jan. 2016 Udkommer i dagene d. 12.2 2016
Nr. 2. april: Indleveringsfrist til redaktionen 15. marts 2016 Udkommer i dagene d. 12.4-13.4 2016
Nr. 3. juni: Indleveringsfrist til redaktionen 15. maj   2016 Udkommer i dagene d. 14.6-16.6 2016
Nr. 4. sep.: Indleveringsfrist til redaktionen 15. aug. 2016 Udkommer i dagene d. 13.9-14.9 2016
Nr. 5. nov.: Indleveringsfrist til redaktionen 15. okt. 2016 Udkommer i dagene d. 15.11-16.11 2016

FRITIDSFISKEREN
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Tryk: FROM-grafisk AS · Gejlhavegård 23 · 6000 Kolding · Tlf. 75 52 77 11 · www.from-grafisk.dk
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I det mest strålende vejr, nemlig den 
9. maj 2016 og med over 20 graders 
varme, blev forsøgsfacilliten EEL- 
HATCH indviet!
For den almindelige dansker siger 
navnet EEL- HATCH vel nok ikke no-
get! Men det som det drejer sig om,- 
er forskning i ål!
Men det er ål i fangenskab,- og det er 
her at EEL- HATCH – projektet har og 
arbejder med at udvikle metoder og 
teknologi,- til etablering med et åle-
klækkeri i Vendsyssel.

På sigt kommer det eventuelt også 
fritidsfiskerne og andre ”fisketilhæn-
gere” til gode, da målet er, at kunne 
producere glasål til udsætning, - dem 
som vi i forvejen kender og der fanget 
i naturen.

Ministeren vidste meget om ålen!
- Indvielsen her i foråret slår for al-
vor DTU Aqua´s enorme arbejde i 
”Multihallen”  fast , ved at man nu 
viser deres arbejdsmetoder frem 
for de mange der var inviteret. 
I spidsen for de mange besøgende var 
udannelses,- og forskningsminister  
Ulla Tørnæs, der i sin tale, inden hun 
”klippede snoren”, sagde at hun hav-
de et glimrende kendskab til ål,- da 
hun var datter af en fiskeskipper og at 
hendes bedstefar fangede dem med 
ruser. Dengang der var masser.
I lyset af at der i dag kun kommer 2 
% af glasål til vore kyster,- er denne 
forskning nødvendig! Dette,- selvom 
det for mange år siden i hendes ”Fi-
skerfamilie”,- der havde været svært 
at forstå at denne udvikling var på da-
gens dagsorden.

-  Ministeren udtrykte stor glæde over 
det fremsyn der blev vist her i Nord-
jylland og at dette var det førende 
som kom hele verden tilgode.       Hun 
fandt det nødvendigt at, vi gennem 
forskning søger andre metoder til at 
få ”ålen på bordet”- for det trænger 
vi til! Sluttede ministeren af med at 
sige.

Bare vi kan narre ålen!
Hjørrings borgmester Arne Boel, der 
bød velkommen til kommunen, ind-
ledte med at sige
- I 2013 blev byrådet orienteret om 
dette store projekt, hvor der var pri-
vate aktører og forskere involveret!
Jeg har hørt, sagde borgmesteren, at 
der er, eller har været ca. 100 forskere 
med i projektet! Det er jo sådan et 

Vi skal ha´ flere ål på bordet,
- sagde ministeren!
Indvielse af  DTU’s Forsøgsanlæg Hirtshals

- tekst og foto af Bruno Müller

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 !

Minister foretager indvielsen

Der var mange gæster inviteret

Josianne Støttrup, DTU Aqua,
fortalte om projektet

En del af de store anlæg 
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Har I hørt! 

”Der var plastik i maverne
på 23 procent af undersøgte

torsk og sild”

nemt tal at huske, sagde han med et 
smil!
Han var glad for at man i Det Nordjy-
ske var blevet tilgodeset med at disse 
forskere! De var nu kommet tæt på 
virksomhederne,- for at projektet lyk-
kedes.
- jeg er ligeglad med om vi kan narre 
ålen! Bare vi kan knække koden og 
få produceret larverne og ynglen til 
gavn for virksomhederne og at det 
kan trække arbejdskraft til kommu-
nen,- sagde borgmesteren til slut.
Foruden ministeren og borgmeste-
rens tale, var der velkomst fra kon-
cerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU, 
- og øvrige  indlæg fra rektor Anders 
Overgård Bjarklev DTU, direktør Peter 
Høngaard, Innovationsfonden, senior-
forsker og projektleder Jonna Tom-
kiewicz.

Forskerne tog imod gæsterne!
Efter denne indledning af indvielses-
dagen,-  var der rundvisning for de 
man besøgende, der blev  modtaget 
af EEL- HATCH- forskere og samar-
bejdspartnere fra industrien.
Af sidstnævnte hilste vi på Christian 
Sørensen fra Billund Aquakulturser-
vice, der sagde
-  vi har godt 100 ansatte i alt og en 
del af dem, har stået for hovedparten 
af opførelsen af anlægget, her i Hirts-
hals! Der har været et fremragende 
samarbejde med forskerne for at få 
anlægget til komme op at køre.

FAKTA:
FRITIDSFISKEREN har ved tidligere 
blad og på vores www.fritidsfisker-
forbundet.dk -  omtalt projektet.
Da baggrunden og målet med pro-
duktionen af Åleyngelen er en meget 

omfattende beskrivelse, kan læserne 
få det uddybet på
http://www.aqua.dtu.dk/nytforsøgs-
anlæg

Den lyse beholder i baggrunden inde-
holder det indpumpede saltvand

Denne Nordirske ål producerer æg. Her glasålene

Må man det?
Når man kigger i tabellen over mind-
ste mål, kan man se at mindstemålet 
for Gulål er på 40 cm. Når man så kig-
ger på Blankål, er der ikke angivet 
noget i mindstemål rubrikken så står 
der ikke noget. Et medlem spørger om 
man så skal bruge målet for Gulål ?

Svar:
Nej man skal ikke bruge målet for 
Gulål. Blank ål har ingen mindstemål, 
og må ilandbringes uanset den kun er 
25 eller 30 cm. Man kan spørge sig selv 
om det værdimæssige i at lande en 
Blankål på 20-30 cm. Men fakta er at 
det må man gerne.

Affaldsvanviddet i

vores hav skal stoppes!

Læs på Forbundets
hjemmeside!

Bruno
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Yacht-Kasko-
Forsikringen

Yacht-Ansvars-
Forsikringen

Yacht-Ulykkes-
Forsikringen

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

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

CVR 32283020

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

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

A4_Layout 1  25/03/14  09.28  Side 1
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Danmarksgade 67  |  9900 Frederikshavn  |  38 48 30 49  |  al-bank.dk

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

Er du interesseret i billige energilån?

Læserbrev 

DER ER MEGET I VERDEN

JEG IKKE FORSTÅR!!!
 
Men størrelsen på Makrel og Sild omkring Hals forstår jeg 
slet ikke. Makrel fanget i Kattegat skal være mindst 20 
cm, men når vi sejler ind i Limfjorden for at komme i havn 
skal de være 30 cm.
Sild fanget i Kattegat skal være mindst 18 cm, men i Lim-
fjorden 20 cm ( en forskel på 2 cm, det forstår jeg slet 
ikke.)
Disse forskelle på mål må være skrivebordsarbej-
de?????????
Der står ikke skrevet på hverken Makrel eller Sild hvor de 
er fanget (ingen stempel i nakken)
Hvad siger kontrollen såfremt vi bliver taget i fjorden el-
ler havn med for små fisk, og tror de os hvis vi fortæller 
de er fanget i Kattegat? Det bliver påstand mod påstand 
og så ved vi godt hvem der er taberen.
Hvad med Turisterne (dem vil vi gerne have, det giver 
nemlig penge i kassen) de står og fisker på Kajen!  Lille 
Per har været heldig og fanget nogle få Makrel.
Fiskerikontrollen kommer og spørger Per! Hvad har du i 
spanden? Makrel siger Per glad, for små siger kontrollen 
da de er under 30 cm, og hvad så????
Ja hvad tror i selv???   Er det Turistvenligt?????
Disse problemer har vores forening selv været med til at 
skabe.
Idet de har været med til at flytte grænser i Limfjorden 
ud i Kattegat (flyt grænsen tilbage i Fjorden eller op til 
Mou bro så er problemet løst)
Hvad bliver det næste?????
 
På flere fritidsfiskeres vegne i Hals
 Svend Petersen

Medlem sender indlæg til bladet

Man kan jo sige at vi lige som er blevet født på grund af 
alle de mennesker der er fritids sejler og ikke mindst (des-
værre) dem der mister livet i den ene del af året.
Der har været opstarts møder for alle os sejlsikker ambas-
sadører rundt omkring i landet. Fra de klubber/foreninger 
der har vist interesse for at være med og prøve at ud-
brede på en positiv måde.
svigermors redningsvest virker ikke, godt så slap vi af med 
hende. Men det kunne jo også være 1 af vores børns ?
Vi har også instruktører der kan tage rundt til de forskel-
lige foreninger og fortælle eks. (eftersyn af rednings vest, 
nødblus, VHF og ikke mindst det med altid at bære vesten 
når du sejler)
Eks.-hvor mange ved hvor ofte de gerne skulle have efter-
set deres selvoppustelige redningsveste ? Kan man gøre 
det selv, ja da.
bære vi vesten når vi sejler ? hvor meget opdrift skal den 
så have ? børnene sørger vi jo nok for at de har en på og 
måske en sikkerheds line. men de voksne ? tja der sker jo 
ikke noget/ desværre bliver vi jo først klar over at der sker 
noget når vi ligger i baljen, er der så nogen der kan sejle 
den lige så godt som os selv.  Ups vi er ude alene og båden 
sejler videre alene eller der er langt op over friboret med 
vådt tøj på hvis man ikke har noget at kravle op ad/på. 
for helt ærligt hvor mange af os har i grunden prøvet det 
under trygge forhold ?
Håber du kan bruge noget af det.

m.v.h. Richard Brundt
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I denne forunderlige verden sker der 
meget nyt og hvor der skal artsbe-
stemmes fremmede fisk der bevæger 
sig ind i vore farvende!
Man bliver gang på gang overrasket 
over nye arter, der dukker op, 
og som man normalt ikke ser på vore 
kanter

Overrasket,- det gjorde et af vore 
medlemmer i Thy-Mors Fritidsfisker-
forening, den 60 årige Jens Chr. Jen-
sen  som havde fanget en underlig 
fisk i farvandet ved Bjerndrup i Lim-
fjorden. Hvordan den er havnet på 
det flade vand er ikke til at få rede på!
- Men det er jo en sjov historie om et 
sjældent besøg af en fisk, som er et 
sted, den ikke burde være, sagde Jens 
Chr. Jensen til FRITIDSFISKEREN!  

Jens Chr. Jensen Foto: Lene Jensen

Jens Chr. Jensen der altid har været 
fritidsfisker i 45 år,- og gjorde  store 
øjne!   
- Der var ikke tvivl om at det var en 
Rok der sad i garnet! Og endda en 
pæn stor en! Jeg var også vidende om 
at der fandtes mange forskellig af den 
slags! Men noget fandt jeg interes-
sant ved den og i stedet for at rense 
den når jeg kom hjem og smide den 
på spisebordet,- valgte jeg efter at nø-
je at have studeret den,- at kontakte 

Fiskerikontrollen, Nykøbing Mors og 
om de fandt den interessant! 
Det gjorde de,- og Fiskerikontrolør 
Michael Sjøballe oplyste at  han har 
sine fakta fra bogen: ”Havfisk og Hav-
fiskeri”  og at den hed en Tærbe,- og  
var  lidt af en sensation i Limfjorden, i 
det at den lever normlat på 170 – 1000 
meters dybde! 
Sammen med Fiskerikontrollør Lasse 
Elmgren der artsbestemte den og fik 
vejet den og målt den sjældne fisk,- 
fortalte til FRITIDSFISKEREN!
- At de var set i meget større eksem-
plarer på Fiskeaktionen i Hanstholm, 
hvor de blev landet efter fangst på 
store dybder ,- i Nordsøen og  ved 
Norge, hvor der fandtes mange.
Det som Lasse Elmgren videre kunne 
berette var!

4-takt

Mangler du ny
motor til din båd
Autoriseret forhandler af
•	 Mercury
•	 Mariner
•	 MerCruiser

Vi udfører
Service på alle
typer motorer,
og reparation
af bådtrailere

Hals Bådcenter
Bygmestervej 7
9370 Hals
Tlf. 98 75 33 33
www.halsbaadcenter.dk

Fritidsfisker fanger sjælden fisk ved Mors!
Den sjældne Tærberok har man ikke hørt om ved Limfjorden siden 1910!
af  Bruno Müller 

- Fortsættes side 10
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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	  
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Vi har alt hvad du skal buge til dit fiskeri! 	  
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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

Fiskerne bliver 
bedre og bedre 
til at overholde 
reglerne – også 
Fritidsfiskerne!

Kontrol af fiskerierhvervet viser igen 
i år, at flere fiskere overholder de 
mange forskellige regler på området. 
Mere målrettet vejledning og god dia-
log med fiskerne har haft positiv ind-
flydelse på kontrolbesøgene.

Læs hele artiklen på
forbundets hjemmeside

- Selvom der er tale om vores mest 
almindelig rokkeart, er det en meget 
sjælden fangst i Limfjorden, hvor ”Fi-
skeatlasset”,- på nær nogle ægkapsler 
fra Nissum Bredning i 1910 ikke ken-
der til fangster.
Så nu bliver den 42,5 cm lange fisk 
genudsat. Ellers havde man ikke i Lim-
fjorden set eller hørt noget om den i 
over 100 år, sagde han

DTU AQUA FLYTTER FRA 
CHARLOTTENLUND SLOT          
 
Redigeret af: Bruno Müller
Foto: Torben Rahbek

I 1935 holdt kongefami-
lien op med at benytte 
slottet, og det blev indret-
tet til brug for Danmarks 
Fiskeriundersøgelser, der 
flyttede ind året efter, og 
som stadig holder til på 
slottet - nu under navnet 
Institut for Akvatiske Res-
sourcer (DTU Aqua).
Siden 1935 har DTU Aqua, 
det tidligere Danmarks fi-
skeri- og havundersøgelser, haft kontorer på Charlottenlund Slot, men i 2017 
flytter de til nye lokaler på DTU’s grund i Lundtofte.  Derfor bliver slottet le-
digt, og dermed skal det være slut med lukkede kontorlokaler på stedet. Of-
fentligheden skal inviteres indenfor, og de smukke omgivelser skal bruges til 
glæde for flest muligt. Det fortæller slotshavechef Niels Mellergaard fra Sty-
relsen for Slotte og Kulturejendomme.
Der bliver 6.550 kvm lokaler fordelt på 8 bygninger ledige, når DTU Aqua fra-
flytter slottet med udgangen af 2017.
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Kom sikkert i land med ScanMarine DK. Specialister indenfor 
sikkerhed og kommunikation. Fra nødsendere til brandsluknings 

udstyr, VHF antenner til AIS udstyr.

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

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

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

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

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

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

Ocean Signal MOB1. 
AIS nødsender kan byg-
ges ind i alle oppustelige 
veste sender i min. 24 
timer.  
Kr. 2795,-
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Frydendahl Fiskenet, eller ligeså godt 
kendt som ”Daconet”, slog dørene op 
og holdt Åben Hus for fiskere, fiske-
interesserede og gode ”landkrabber”, 
- med interesse for samme!
Igen var der iblandt de besøgende, 
mange Fritidsfiskere, - og erhvervsfi-
skere, der havde taget rejsen selv om 
det var Store Bededag, - og hvor der 
i de store haller blev fremvist et hav 
af fiskeriartikler,- med gode tilbud til 
alle!
FRITIDSFISKEREN blev budt velkom-
men af salgschef Jess Rasmussen Da-
conet, og på kontoret fandt vi chefen 
Mogens Frydendahl der styrede det 
daglige, som han havde foretaget sig 
i mange år.

- Ind imellem telefoner og andre hen-
vendelser har jeg da tid til at kigge 
ind i hallerne og hilse på gæsterne.             
I de fem timer arrangementet varer er 
det ellers mine medarbejdere der står 
handelen og fremvisningen!
Jeg er ovenud tilfreds med deres ind-
sats og med de indledende forbere-
delser, samt dagens indsats over for 
de besøgende, siger han.

Frydendahl Fiskenet har siden 1933 
opbygget en solid viden indenfor fi-
skenet og relaterede varer,- de impor-
terer selv fiskenet til videresalg som 
både monterede og umonterede garn 
og kan dermed tilpasse nettene til fi-
skernes ønsker.
FRITIDSFISKEREN ville gerne høre lidt 
mere om det! Men Mogens ville hel-
lere noget andet!
- Jeg vil fortælle om en ”Rar” histo-
rie om en af vore kunder på Grøn-
land! En kunde der handler med os på 
Weeb-Shop! Kunden, der 44 år, har de 

to drenge med på 14 og 16 år, der er 
med at fiske  når de ikke har andet at 
passe. Fiskeren der tager ud fra Uma-
nak er på havet hele sommeren, - og 
under et af vore besøg på Grønland 
kontakter han os!

Fiskeren lagde op til ideen!
Hans problem og tanker går ud på 
hans garnfiskeri om vinteren, hvor ha-
vet er frosset til med tykt is!
Ligesom om sommeren fisker han 
med garn om vinteren, - hvor der la-
ves hul i isen!
Transporten ud til ”Fiskestedet” fore-
går med en Snescooter og en slæde 
agter!
Nu er det ikke garnfiskeri som her-
hjemme, - men garn der skal hales op 
fra 3 – 500 meters dybde! Det som vel 
nok bekymrer fiskeren er,- at en skøn-
ne dag kan ryggen ikke mere holde! 
Og hvad så?
- Og her var det at vi i Daconet blev 
kontaktet,- og om at være medvir-
kende til at løse opgaven med et spil! 
Vi lyttede på fiskerens ide om at frem-
stille et spil til ophaling! 
Vi var omgående positive og snakke-
de videre om planerne fiskeren havde.
- Det skal ikke være nogen hemmelig-

hed at der bag henvendelsen, også lå 
et socialt islæt! Hvis det problem blev 
løst, så kunne han og hans familie sta-
dig blive i området og fiske hele året 
i fremtiden, - og kunne leve af det!   – 
fortæller Mogens.

Hvordan griber vi det an!
Problematikken der forud ventede 
med at gennemføre opgaven var at 
der blev fisket langt fra land! Hvor fik 
man en motor eller strøm til at drive 
hydraulikken, der kunne hale garnene 
op fra de dybder!
Der kom igen et smil frem hos Mo-
gens, da han fortsatte med at berette 
om løsningen! 
- På slæden agter placerer vi en ge-
nerator til at drive spillet der skal 
hale garnene op ved hullet i isen!                 
Og da spillet skal stå meget fast,- er 
løsningen, at der væk fra hullet i isen 
og slæden laves en forankring!
- Et stykke fra stedet bores to store 
huller godt ned i isen, hvor man place-
rer to store issyl! Så er det forsvarligt 
forankret, - siger Mogens!
Princippet er vel som vi kender det! At 
man lægger to Vap-anker ud!

- Efterfølgende skal vi nu have frem-

Åbent Hus i Hvide Sande

Mogens Frydendahl sammen med 
kompagnonen Vagn Kristensen

Der var godt besøgt

Praktisk filermaskine 

Efter fileringen

Tre af medarbejderne
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Selskabs og mødelokaler
Daniavej 60 E Assens 9550 Mariager

98 58 39 16

Dansk Fritidsfiskerforbund
– holder sine møder her

FISKEGREJ
Rødspættegarn ...................  fra 378,-
Ørred/Laksegarn ...............  fra 398,-
Åleruser 80/7 ....................  fra 1348,-
Overtræk 80/7 ......................  fra 85,-
Rejeruser 160/4 ................  fra 1998,-
Hummergarn 100 m/m ....  fra 418,-
Waders ................................  fra 368,-
Flydedragter .......................  fra 998,-
Redningsveste ....................  fra 288,-
Flåtænger - Åletænger - Knive 
Liner - Tviner

Ring for tilbud!
Bestillinger til foråret modtages!

Sydmors Jagt & Fiskeri
Fritidsfisker! Se her!

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

stillet en prototype og det udføres 
af Jens Sølyst fra Dragør,- samtidig er 
planen, er at hvis vi seriefremstiller 
spillet,- bliver det i vores stålafdeling. 

Efter denne interessante snak og be-
retning fra Grønland, var man vært 
ved kaffe, pølser, øl og vand der var 
på bordet,- til alle besøgende!
Her mødte FRITIDSFISKEREN medlem-
mer fra nogle af vore lokalforeninger 
og fik hilst på dem og med en god 
snak – og inden det var tid at drage 
hjem over!

Mogens siger om eftermiddagen
- jeg er en glad og tilfreds mand, der 
har kunne se tilbage på et virkeligt 
flot arrangement.

Forbundets Hjemmeside

STENREV
Læs om genetablerede stenrev
syd for Sønderborg!

Der var gang ved det ”Kulinariske” 

” De tre musketerer fra Hals FF”

Salgschefen Jess Rasmussen pakker
for kunderne
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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. 22 64 40 76

Rønnerhavnen
Frederikshavn

Tlf. 98 43 10 88

GLASEKSPERTEN

Frederikshavn
Tlf. 98 42 42 88

 

Penna´s	  Restaurant	  	  
Rønnerhavnen	  

 
Nordre Strandvej 48   

   9900 Frederikshavn   
9843 8298  penna@pennas.dk	  

                 

 

 

 

	  

Den 3. februar 2016 kollapsede en 
tank hos Dan Gødning i Fredericia, 
mens den blev fyldt med gødning fra 
et skib. Det fik en anden tank med 
palmeolie til at antænde, og over 250 
brandfolk brugte to dage på at slukke 
ilden, mens der flød gødning ud over 
havnen.
 
Den kollapsede tank kunne rumme 
10.000 tons gødning., og var tæt ved 
at være fuld, da den kollapsede. Iføl-
ge Dan Gødning var der tale om urea-

ammonium-nitrat, som rummer 32 
procent kvælstof. 

Næring til algerne
Formodentlig er flere tusind tons 
kvælstof endt i havet, hvor det vil give 
næring til opblomstring af algerne og 
ultimativ foranledig iltsvind. Og så har 
vi balladen. Møllebugthavnen sejlede 
i palmeolie.
Hele østkysten kan påregne at få del i 
”glæderne”.

Fiskeriudsigten i år fra BRYGGEN i Kalø Vig

Der er udsigt til rekordstore alger og
minimale fangster i 2016
-af Ejvind Jensen

  

Fiskeriudsigten	  i	  år	  fra	  BRYGGEN	  i	  Kalø	  Vig	  
”Der	  er	  udsigt	  til	  rekordstore	  alger	  og	  minimale	  fangster	  i	  2016”	  
-‐‑af	  Ejvind	  Jensen	  

  
Foto:  Naturstyrelsen  

  Den  3.  februar  2016  kollapsede  en  tank  hos  Dan  Gødning  i  Fredericia,  mens  den  blev  fyldt  med  gødning  fra  et  
skib.  Det  fik  en  anden  tank  med  palmeolie  til  at  antænde,  og  over  250  brandfolk  brugte  to  dage  på  at  slukke  
ilden,  mens  der  flød  gødning  ud  over  havnen.  

  

Den  kollapsede  tank  kunne  rumme  10.000  tons  gødning.,  og  var  tæt  ved  at  være  fuld,  da  den  kollapsede.  Ifølge  
Dan  Gødning  var  der  tale  om  urea-‐ammonium-‐nitrat,  som  rummer  32  procent  kvælstof.    
Næring  til  algerne  
Formodentlig  er  flere  tusind  tons  kvælstof  endt  i  havet,  hvor  det  vil  give  næring  til  opblomstring  af  algerne  og  
ultimativ  foranledig  iltsvind.  Og  så  har  vi  balladen.  Møllebugthavnen  sejlede  i  palmeolie.  

Hele  østkysten  kan  påregne  at  få  del  i  ”glæderne”.  

  

Foto: Naturstyrelsen
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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 %

Fiskegrej
& tilbehør

Alt i fiskegrej
beklædning og
fiskeri-tilbehør

Ebenezervej 6
Stenbjerg
7752 Snedsted
Tlf. 97 93 81 33

www.stenbjergnet.dk
stenbjergnet@mail.dk

Åben året rundt

Ganzjährig geöffnet

Stort udvalg i
endegrej & pirke
Sandorm, live-bait &
Tobis stænger & hjul
Termo-heldragter,
waders, støvler,
handsker mm.

Alt til fritids-
og erhvervsfiskeri

StenbjergNetStenbjergNet

Spørgsmål 
og svar om 
fritidsfiske-
tegn!
Se det på forbundets hjemmeside! 
(Opdateret 6. oktober 2015)

Hvad koster fritidsfiskertegnet?
Hvor længe gælder mit fisketegn 
(endnu)? 
Må jeg også fiske med stang? 
Skal jeg have fritidsfiskertegn, hvis 
jeg er fyldt 65?
 Min girokvittering er blevet våd, 
så man ikke kan læse mit navn.                                                             
(vil I sende mig et nyt fritidsfisker-
tegn?)
Hvilke redskaber må jeg bruge? 
Hvor lange må mine garn være? 
Hvordan får jeg et plastikkort-fiske-
tegn? 
Jeg har mistet mit plastikkort 
Sådan køber du fisketegn med net-
banksbetaling 

Kontakt - Spørgsmål om lyst- og fri-
tidsfisketegn
Spørgsmål om lyst- og fritidsfiske-
tegn besvares på 
tlf. 72 18 56 06/
E-mail: fisketegn@naturerhverv.dk
Mandag, tirsdag, onsdag: kl. 9-12.
Torsdag: kl. 13-15 og
fredag: kl. 10-12.

Se Forbundets Hjemmeside

Kom sikkert hjem
fra sejlturen!

NY Tjekliste!
App skal forhindre alvorlige
hændelser og ulykker!
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MILJØTILTAG

Kresten har gjort det igen. ”Vi skal 
have gjort noget ved luftforurenin-
gen i Kaløvig Bådelaug”, bekendt-
gjorde han og købte en flot nikotin-
cigaret i plastic. Endnu engang tager 
Kresten føringen imellem fiskerne. 
 

 
Kresten Oldermand

DTU Aqua’s Havfisken har 
fundet sin havn!
- tekst og foto af Bruno Müller

DTU Aqua’s nye stålkutter har hjemhavn
i Strandby i Vendsyssel!
Havfisken er en moniteringsfartøj der med biologerne skal udføre undersøgel-
ser i hav- og fjorde, mest i Kattegat, Bælterne og Øresund. Ligeledes omfatter 
det også områderne i Limfjorden og længere nord på i Skagerrak.

Kan arbejde med dobbelbesætning!
Besætningen består af  kun to – tre personer,- men har plads til dobbelbesæt-
ning, så man kan arbejde i døgndrift, der giver en effektiv udnyttelse af tiden 
på havet! Pladsmæssigt har den nye kutter plads 6-8 personer på de længere 
undersøgelsestogter med forskning for øje!  Dog har man mulighed for at der 
på kortere ture og der kan fartøjet tage op til 12 personer med! 
Skipperen ombord, Aage Thaarup der 49 år, uddannet fiskeriteknolog og er 
lokal fra Strandby !
Aage Thaarup har været ansat i DTU Aqua i snart 20 år og har tidligere fisket 
ved Grønland!
Havfisken supplerer i perioder det større oceangående fiskeriundersøgelses-
skib DANA, der ligeledes er hjemhørende i Vendsyssel, - nemlig i Hirtshals!
  

Klar til afgang fra Strandby                        Med A- Bom og skovlene

FAKTA: 
Skroget er bygget i Riga i Letland og er udrustet i Hvide Sande på Vestværftet. 
Den samlede byggepris har kostet 15 mill. kroner.
Den er 17 m. lang og vejer 105 tons og er udrustet med to trawl. 
Har en stor A- ramme agter og kan slæbe videnskabeligt udstyr som f.eks. vi-
deo og andet nautisk udstyr. 

Så kommer vi
under luppen!
Som tidligere skrevet i FRITIDSFISKEREN, er det nu en reali-
tet med en kommende undersøgelse, og  i første omgang, 
hvor DTU Aqua vil indsamle oplysninger i felten fra lyst- og 
fritidsfiskeriet efter laks i Østersøen og torsk i Øresund!

Se det hele på forbundets hjemmeside!
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Al vores is bliver
leveret af 

Vi gør is til
noget særligt!

Åbningstider:
Mandag-fredag
kl. 13.00-22.00

Lør.-, søn-
og helligdage

kl. 11.00-22.00

Palmestrandens Ishus

på nordstranden • Frederikshavn 

HUSK!
ÅBENT ALLE DAGE

Lupinvej 4, 9500 Hobro • Tlf.: 98 65 12 57 • kamas@kamas.dk

Bådudstyr og Motorer
Salg, reparation og opbevaring

Hobro Marine

Kamas

Bådudstyr og MotorerBådudstyr og Motorer
Salg, reparation og opbevaringSalg, reparation og opbevaring

Maskiner og værktøj
Salg, reparation og specialopgaver

H
ob

roMarine

Kamas

Vinteropbevaring af din båd
Vi tilbyder nu indendørs vinteropbevaring hvor din båd kan stå trygt og godt

Brug
forbundets
fane!
 
Til festlige og måske mindre festlige lejligheder 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 

Derefter laves en aftale om hvordan du får fremsendt fanen.

John Christiansen
Højløkke 74
6310 Broager
Tlf. 3082 2627 
karinaingerslev@hotmail.com

Det tog ålen 45 dage at 
svømme 2.400 kilometer

Forsker har for nylig udstyret 38 
amerikanske ål med små sattelit-
sendere og fået bekræftet at den 
amerikanske ål svømmer adskillige 
tusinde kilometer fra de amerikan-
ske floder!
Ved denne tur lægger ålene kursen 
mod Sargassohavet, og det er en tur 
på mange tusinde kilometer.
Ved at tjekke 28 af sattelitsenderne 
på ålene, fik man bevist at ca. alle ål 
havde retning mod Sargassohavet!

Bruno

Medlems-kampagnerne
Årsmødet efterlyste bannere til medlemskampanger!
Kontakt Karsten Willemann og forhør hvor deres 
blev lavet billigt hos en annoncør i FRITIDSFISKEREN.

Kontakt Karsten Willemann” på tlf. 23 24 04 40 og forhør…

Medlemskampangerne	  
Årsmødet	  efterlyste	  bannere	  til	  medlemskampanger!	  
Kontakt	  Karsten	  Willemann	  og	  forhør	  hvor	  deres	  	  
blev	  lavet	  billigt	  hos	  en	  annoncør	  i	  FRITIDSFISKEREN	  
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På forbundets årsmøder og internt i 
lokalforeningerne, har vi Mange gan-
ge drøftet hvorledes vi får flere med-
lemmer. Disse overvejelser har oftest 
været centreret om den store gruppe 
af aktive fritidsfiskere, som uvist af 
hvilken grund ikke har kunnet se for-
delen og styrken i det, at stå sammen 
i et organiseret fællesskab og stadig 
vælger at køre deres eget løb. 
Traditionelt er fritidsfiskeriet en lidt 
lukket verden, som det ikke er så let 

at blive del af, dels på grund af, at der 
skal en del grej og knowhow til, men 
fritidsfiskeriet er altid dragende og er 
ofte genstand for mange nysgerrige 
og lidt misundelige blikke fra ikke 
indviede, bare se hvor folk strømmer 
hen, når de kommer til en havn - til 
fiskeri havnen for at se fisk, grej og fi-
skere, men ikke mindst for at opleve 
stemningen! 
Jeg tror derfor det handler om, at 
tænke lidt utraditionelt, og selvføl-
geligt ikke glemme gruppen af uor-
ganiserede fritidsfiskere, men bruge 
lidt mere energi på den del af de ikke 
indviede, som udviser en sand interes-
se og nysgerrighed for vores hobby. 
Dette kan gøres på mange måder og 
jeg ved der har været lavet forskellige 
tiltag rundt omkring, med åbent hus 
arrangementer, smagsprøver og frem-
visning og forklaring om grej fangst-
metoder osv.  Disse arrangementer 
har været velmente, men appellerer 
til et meget bredt publikum og er 

ikke særligt målrettet, måske derfor 
har den ønskede virkning også ladet 
vente lidt på sig. 
Efter min mening bør vi målrette ar-
bejdet mere med at skaffe nye med-
lemmer. Jeg har selv gjort det tidli-
gere med god succes. Vi kender sik-
kert alle nogle, som er interesseret i 
fritidsfiskeriet, det er dem vi skal tage 
fat i ! Tag dem med ud at fiske, giv 
dem en god oplevelse og vejled dem 
i hvorledes de kommer i gang, så vi 
kan tiltrække- og fastholde dem som 
kommende nye medlemmer. Som 
gammel forretningsmand ved jeg, at: 
de kunder der kommer af sig selv, er 
de letteste at motivere! I erkendelse 
af dette vil jeg gerne fortælle en lille 
selvoplevet positiv historie om en så-
dan fisketur:
Jeg har et par rigtigt gode venner – et 
par gæve Skive piger – begge efter-
lønnere med mod på livet. Henny  – 
inkarneret vinterbader og Inga – ivrig 
amatørfotograf. De to piger ynder alt 

Ta´et par ”SILD” med på fjorden!
- af Jørgen Skytte Jeppesen, Formand – Skive fritidsfiskerforening  
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hvad der har med naturen at gøre og 
specielt det vores dejlige fjord kan 
byde på af oplevelser, miljø og fiskeri. 
Da det blev sildesæson, blev det hur-
tigt aftalt, at de skulle med ud at fiske 
sild en dag. Endeligt blev vejret så vi 
kunne komme ud,-og jeg satte to små 
sildegarn aftenen før, og mine to ga-
ster mødte op næste dags morgen. På 
med redningsveste og ud på en herlig 
solbeskinnet fjord i let til frisk sydve-
sten og fyldt med fugleliv. Nu skulle 
det jo blive spændende, var der noget 
i garnene? Ja det skinnede sølvblankt 

i solens stråler hele vejen ned og vi 
hev ca. 350 sild op i baljerne.
Undervejs på turen kom pigerne med 
alle mulige spørgsmål, som vidner om 
en sand interesse for fiskeriet, som 
f.eks. hvordan laver I jeres garn? Hvor-
dan ved I hvor i skal fiske? Hvordan 
finder i jeres garn igen, hvor store skal 
fiskene være osv. osv.  Nå, men vi kom 
i land igen og pigerne pillede sildene 
af, hvorefter jeg fik dem sat i gang 
med at filetere, mens jeg ordnede 
garnene, hvorefter vi hjalp hinanden 
med at blive færdige, hvilket vi var kl. 

12.00,- og med ca. 700 fileter i poser!
Disse to piger havde en meget posi-
tiv oplevelse og potentielt er her to 
nye medlemmer. Samtidigt er der en 
sidegevinst ved at tage sådan et par 
”SILD” med ud, det giver nemlig både 
kage, kaffe og dram til morgenkaf-
fen, så nu glæder vi os bare til en 
stegt sild til frokost.

Venligst
Jørgen Skytte Jeppesen, Formand – 
Skive fritidsfiskerforening  

Ekkolod- Kompas – m. Selvlæns  
Sælges med Brenderup Buggy trailer m. el. - spil

PRIS 26.000,- KR.

TIL SALG
Tidligere Fiskekutter 44 fod

Bygget - Eg på Eg  
240 HK Cummings motor
Under ombygning til fritidsbåd

PRIS 35.000,- KR. 
 

Sælger kontaktes på tlf. 20 16 44 38

TIL SALG
Damjolle 19 fod - Volvo Penta 2001
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Nordenfjords & Nordjylland

Hals og omegns Fritidsfiskerforening

Formand: Henning Pedersen Kasserer: Bjarne Dam Jensen 
 Gl. Kongevej 34 · 9362 Gandrup  Svalevej 2 · Vester Hassing · 9310 Vodskod
 Tlf. 6466 0960 · Mobil 5152 8051   Tlf. 9825 6812
 glkvej@gmail.com

Læsø Fritidsfiskerforening

Formand: Ole Winther Olsen Kasserer: Ib Petersen
 Kromarksvej 12 · 9940 Læsø  Gl. Kirkevej 35 · Byrum · 9940 Læsø
 Tlf. 4240 1126  Tlf. 9849 1184
 o.olsen26@gmail.com
 

Vendsyssel Fritidsfisker Forening

www.vendsysselfritidsfisker.dk

Formand: Bjarne Christensen Kasserer:
 Ribegade 35 · 9900 Frederikshavn
 Tlf. 2180 3612
 bcnr1@webspeed.dk

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
  
Kontaktperson & Kasserer:
Svend Damsgaard
Brogade 42 · Aggersund
9670 Løgstør
Tlf. 9822 1043
svend@damsgaard-jensen.dk

Skive Fritidsfiskerforening

www.skive-fritidsfiskerforening.dk

Formand: Jørgen Jeppesen Kasserer: Børge Brøns
 Kastanievænget 64 · 7800 Skive Liselund 5 · 7800 Skive
 Tlf. 4019 3633 Tlf. 9752 0317
 j.skytte@mail.dk bbroens@mail.dk

LOKALFORENINGER

20



21

   
Thy-Mors Fritidsfiskerforening 

Formand: Karsten Willemann Kasserer: Søren Kvolsgård Lynge
 Brombærvænget 9 · 7700 Thisted  Kjelstrupvej 49 · Kjelstrup · 7700 Thisted
 Tlf. 2324 0440  Tlf. 9798 5570
 willemann.karsten@gmail.com  sly@sparthy.dk  

Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

Formand: Arne Rusbjerg
 Engvej 42 · 7490 Aulum
 Tlf. 9747 1918 / 2535 6298
 E-mail: teamstr@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 Kasserer:  Erik Bahnsen
 Kløvervænget 5 · 6900 Skjern  Holmehaven 13 · 6990 Ulfborg 
 Tlf: 30350862  Tlf. 2427 0839 
 E-mail: arne.mogensen@3f.dk  E-mail: erikbahnsen@gmail.com

Syd- og Sønderjylland

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

Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening

Formand Daniel Farrugia  Kasserer: Ulrik Nielsen
 Hejls stationsvej 16 · 6094 Hejls  Apotekervænget 15 · 6000 Kolding.
 Tlf. 20 45 53 33  Telefon: 40914834 
 E-mail: d65farrugia@gmail.com  Mail: koff.kasser@gmail.com
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Thy-Mors fritidsfiskerforening aktiviteter
6. maj Deltager med stand på foreningernes dag i Nykøbing Mors i samarbejde med Sundby  Mors Havn.
28. maj Fisketur på havet (tilmelding til Karsten)
4. juni Deltager med stand til Skaldyrsfestival i Nykøbing Mors i samarbejde med Sundby Mors  Havn.
18. juni Åbent hus på Venø (Nordvestjysk Fritidsfiskerforening) – Tilmelding
20. august Store røgedag (demonstration af røgning af fisk) – Tilmelding
27. august Deltager med stand på havnen i Thisted i forbindelse med kapsejlads.
11. september Børnenes dag i Vilsund i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Sundby Mors Havn (Na-
turens dag) – Tilmelding

Nærmere om de enkelte aktiviteter ved Karsten – hertil også tilmelding.
Willemann.karsten@gmail.com. Tlf. 23 24 04 40
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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 

Als og Sundeved Fritidsfiskerforeningen

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
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AKTIVITETER SÆSON 2016 / 2017

Røgedag:
Ved Verdens Ende ved SSM klubhus lørdag d. 17. septem-
ber kl.10.00 til 13.00. 
John, Flemming og Tim som står for røgningen, der vil bli-
ve røget sild og  andre fisk.
Der bydes på smagsprøver. Kim vil komme med Kegnæs-
både og påhængsmotorer. Mød op - tag venner og naboer 
med og eventuelt nye medlemmer. 

Generalforsamling: 
Tirsdag d. 11. oktober 2016 kl. 18.30 ved Erik Brag, Sund-
gade11, 6400 Sønderborg
Inden generalforsamlingen vil Erik Brag åbne butikken fra 
kl. 17.30 – kom og gør en god handel med 10% rabat.

Stort lottospil:
Vi holder lottospil i Nybøl klubhus torsdag d. 23. februar 
2017 kl. 19.00.

Vel mødt Bestyrelsen

Generalforsamling tirsdag d. 11. oktober 2016 kl. 18.30
hos Erik Brag, Sundgade 11, 6400 Sønderborg

Inden vi begynder generalforsamlingen er foreningen 
vært ved stuvede kartofler og frikadeller. Der vil også blive 
serveret kaffe og te, hvilket betyder at du SKAL tilmelde 
dig til:
Bent   tlf. 20 48 83 50
John   tlf. 30 82 26 27

Tilmelding skal ske senest d. 4. oktober 2016. Selve gene-
ralforsamlingen stater kl.19.00
Der er følgende dagsorden:

1 Valg af dirigent
2 Valg af 2 stemmetæller
3 Formandens beretning
4 Regnskabsaflæggelse ved kasseren
5 Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest tirsdag 
d. 27 september 2016
6 Fastlæggelse af kontingent
7 Valg til bestyrelsen
Følgende er på valg: Formand Bent Alnor
Bestyrelsesmedlemmer Jens P. Brodersen ønsker ikke gen-
valg
Allan Jensen
Nyt bestyrelsesmedlem for 1 år da Orla Frandsen er stoppet
8 Valg af bestyrelessuppleant Flemming Æbelø
  Tim Bentzen
9 Valg af revisor Kai Warnecke
10   Valg af revisorsuppleant Theodor Morthorst
11   Eventuelt

Efter generalforsamling kommer der et indlæg fra Fiskeri-
direktoratet afdeling i Fredericia
ved Steen Nielsen.

Brag har åbent i butikken fra kl. 17.30 – kom og gør en god 
handel!

Med venlig hilsen Bestyrelsen

AABENRAA OG OMEGNS FRITIDSFISKERFORENINGEN
Invitation til fællestur lørdag den 27. august 2016
på Aabenraa fjord
Vi mødes kl. 09:00 på P-pladsen ved under sejlet i Aabenraa.
Her aftales evt. fælles sejlads. Tag gerne venner, naboer eller 
et familiemedlem med.
Herfra køres til de respektive både som vi sejler ud på fjorden 
for at pilke, dørge eller bundmede efter fladfisk.
Kl. 12:00 mødes vi ved Åbæk eller på Sydsiden af fjorden (af-
hængig af vindens styrke og retning), hvor kaster vi anker for 
at tænde Grillen inde på stranden.
Vi forventer at hver især selv sørger for at medbringe de fly-
dende drikkevarer samt tilbehøret, hvorimod vi nok bør kun-
ne fange den føde der skal grilles. Men det er tilladt at tage 

noget med hjemmefra. 
Kl. 15:00 slutter den officielle del med præmieuddeling
1 præmie til Den største fangede fisk
1 præmie til Flest fangede fisk.
(Fiskene skal være stangfanget på turen.)
Det er gratis at deltage, men man afregner selv for brændstof 
med den skipper man sejler med som gæst.
Tilmelding er ikke nødvendig, men vi vil gerne høre hvem der 
evt. kan stille båd til rådighed.
Kontakt Jørgen Christensen 6111 0420 eller Børge Pedersen 
3027 5371
Vi ses
Bestyrelsen
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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 
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LYKSVAD ÅLEOPDRÆT 
Ødis Kroge Vej 4
6580 Vamdrup
 
Den 19.september 2016 Kl. 19:00 mødes vi på ovennævnte 
adresse og besøger Lyksvad Åleopdræt.
Vi får rundvisning, hvor der bl. a. bliver fortalt om at arbej-
de med åleyngel. Efter rundvisningen er foreningen vært 
med kaffe og kringle. 
Hvis I mangler kørelejlighed, så kontakt en af nedenfor 
nævnte, og vi finder en løsning.
Mød op til en spændende aften.
 
Husk tilmelding senest d. 13. sept.

Til:
Jørgen Bork
Tlf: 74 58 45 23 eller 51 52 00 29
E-mail: formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk eller 
j.bork@mail.dk
 
Hans Bomberg
Tlf: 29 86 66 50 
E-mail: hbfisken@gmail.com

Pbv
Jørgen Bork

PUT & TAKE
Uge Lystfiskeri og Camping       
Åbenråvej 95
6360 Tinglev

Lørdag den 03/September-2016 Kl. 17:00 – 21:00
Er der arrangeret fællestur til Put & Take i Uge Lystfiskeri 
og Camping.
Hver deltager sørger selv for transport til ovennævnte 
adresse, der vil senere blive oplyst om hvor vi mødes.
Foreningen er vært med drikkevarer og grillpølser med til-
behør. 

Prisen pr/stang er 21,00 kr. pr/time pr/person.
Bestyrelsen foretager fælles betaling, hvorefter man afreg-
ner med tovholderen for dette arrangement, nemlig Ejnar 
Albertsen.

Til orientering, så er fisketegn ikke påkrævet for at fiske i 
en ”Put & Take” sø.
Af hensyn til indkøb af drikkevarer og mad og etc. er bin-
dende tilmelding nødvendig.
Hvis I mangler kørelejlighed, så kontakt en af nedenfor 
nævnte, og vi finder en løsning.

Tilmelding senest den 22/August 2016

Til:
Jørgen Bork
Tlf: 74 58 45 23 eller 51 52 00 29
E-mail: formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk
eller j.bork@mail.dk
 
Ejnar Albertsen
Tlf: 21 29 47 70
E-mail: ekalberte@hotmail.com

Pbv.
Jørgen Bork
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Østjylland

Kalø Vig

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

Mariager Fjord Fritidsfiskerforening

Formand: Finn Frandsen Kasserer: Henning Andersen
 Haslevgaarde Bakker 36 · Als · 9560 Hadsund  Mariagervej 78 · 9560 Hadsund
 Tlf. 3217 2142 / 2142 3637  Tlf. 5191 8706
 E-mail: finn@frandsennet.dk  E-mail: hensol@mail.tele.dk

 
Randers Fjord Fritidsfiskerforening

www.randersfjordfisk.dk
 
Formand: Leif Jepsen Kasserer: Børge Lykkegaard
 Villavej 4 · Gjesing · 8963 Auning  Fjordbakken 51, Mellerup 8930 Randers
 Tlf. 8648 3479 / 2423 5202  Tlf. 86442203 / 42183558
 ljepsen@mail.tele.dk  E-mail: blykkeg@yahoo.com

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: Ib Jensen Kasserer: Tove Grün
 Jægersmindevej 32, 5463 Harndrup.  Fønsskovej 30 · 5580 Nr. Åby. 

 Tlf.  4122 0461  Tlf. 64 42 18 20
 ibskipper_4@hotmail.com  tovegruen@gmail.com
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Nyt fra Randers Fjord 
Den 30-4.16 havde vi Randers Fjord en fiskekonkurrence 
med at fange flest sild!
 Vi sejlede ud til enden af Kanaløen kl. 9,30 med 2 mand 
i hver båd.
Seks i alt så fiskede vi fra kl. 10.00-13.00,- og der var så 
mange sild, at der var flere der sejlede til Kanaløen!
Kl. 11.30 hvor vi skulle afslutte og spise frokost. Vinderne 
blev John og Ole med 225 sild der blev fanget.

I alt 750 sild på så en rigtig god dag. 
Den 21-9-16 har vi et foredrag med Mads Christoffersen 
fra DTU Aqua,- og  mere om dette i næste blad!

Vi vil dette ønske alle vore medlemmer en rigtig god 
sommer med gode oplevelser ude på fjorden.        
HUSK  REDNINGSVEST                                        

MVH Leif  Jepsen, formand

BRO-NYT
Broen ”Stenbideren” har fået ny bræddebelægning.
En lille gruppe har udstået det kolde vejr og udført arbejdet under
kyndig vejledning af Finn.
Tag skoene af, hvis du kommer på besøg!
Hilsen Sander og Ejvind.
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Lørdag den 30 april blev der fanget en 
Sømrokke i Kåsbredning i Limfjorden.
Den var 77cm fra hoved til hale og ve-
jede 3,5 kg
Den blev fanget af Peter og Ejgild Køj-
borg.
Man prøvede at sætte den ud igen, 
men den ville ikke svømme videre.

Venlig Hilsen
Jonna Køjborg
Kærgårdsvej 6
7860 Spøttrup
Tlf.97561589/60924504,
Mail: hejajuch@gmail.com

Endnu en sjælden fangst i Limfjorden
- Sømrokken

Foto: Jonna Køjborg 

FAKTA:

Størrelse:
Hunnerne op til 1,2 meter og 18 kilo. Hannerne op til 90 
cm. 

Udbredelse:
Findes i Sortehavet, Middelhavet, i det østlige Atlanterhav 
fra Nord-vest-Afrika til Nord-Norge. Enkelte eksemplarer 
fundet i den vestlige Østersø. 

Biologi:
Lever på sand- og mudderbund på 20-280 meters dybde

Øget
overvågning!
Overvågningen af Limfjorden opda-
teres, og øges i forbindelse med rege-
ringens nye Fødevare og Landbrugs-
pakke.
Følgende er sakset fra Limfjordup-
date.dk Artiklens forfatter Christian 
Kjeldsen skriver følgende:
Overvågningen af miljøet i Limfjorden 
går fra som nu at blive foretaget efter 
modelberegninger, til at blive målt af 
en række målestationer.
Men det freder ifølge Thorkild 

Kjeldsen, der er formand for Dan-
marks Naturfredningsforening i Nord-
jylland, ikke diskussionen om miljøet 
i fjorden Han mener, at resultaterne 
uanset hvordan de er kommet frem, 
vil være til diskussion, siger han til 
Nordjyske.
Limfjordsrådets formand Jens Lau-
ritsen håber, at de nye målinger kan 
vise, hvor landmændene skal gøde 
mindre for at beskytte miljøet og hvor 
man kan gøde mere for at imødekom-
me landmændene ønske om bedre 
udbytte på deres jord ned til fjorden.
Målestationerne er en del af rege-
ringens nyligt vedtagne fødevare- & 
landbrugspakke.

Dansk Fritidsfiskerforbund hilser initi-
ativet med målestationer velkommen 
i Limfjorden, i det det giver et meget 
bedre øjebliksbillede af Limfjordens 
tilstand i forskellige perioder af året. 
Et sådant tiltag bør indføres i mange 
flere af vore indre Danske farvande.
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Den 1. maj rykker NaturErhvervstyrel-
sen ind på Augustenborg Slot på Als!
Op mod 60 medarbejdere fra NaturEr-
hvervstyrelsen vil fra den 1. maj 2016 
sidde klar bag skrivebordene i den nye 
afdeling i Augustenborg. Dermed er 
flytningen af 390 arbejdspladser fra sty-
relsens afdeling i København til Sønder-
jylland godt på vej.

30 nye sagsbehandlere
NaturErhvervstyrelsen har netop offent-
liggjort et jobopslag, hvor den søger op 
mod 30 sagsbehandlere, der skal være 
med til at bygge den nye arbejdsplads 
op sammen med kolleger, der enten 
flytter fra København til Sønderjylland 
eller pendler mellem Augustenborg og 
nuværende bolig.
»Vi får en god blanding af nyansatte 
og erfarne medarbejdere, der kan være 
pionerer og bygge afdelingen op fra 
bunden. Jeg er glad for, at erfarne med-
arbejdere har lyst til at tage med og op-
lære og undervise nye kolleger, så vi kan 
sikre høj faglighed og kvalitet i sagsbe-
handlingen,« sagde daværende miljø- 
og fødevareminister Eva Kjer Hansen.
Flytter opgaverne efterhånden
Den første stab af medarbejdere i 
Augustenborg skal sagsbehandle an-
søgninger om landbrugsstøtte. Natu-
rErhvervstyrelsen flytter netop denne 
opgave allerede til maj, da styrelsen 
her begynder årets sagsbehandling af 
de mange nye ansøgninger om land-
brugsstøtte. Det er derfor et naturligt 

tidspunkt at begynde oplæring af nye 
medarbejdere.
»NaturErhvervstyrelsen har en stor og 
vigtig opgave med at flytte halvdelen 
af jobbene i København og bygge en 
ny afdeling op i Augustenborg. Styrel-
sen har fokus på at flytte opgaverne, så 
de berører drift og sagsbehandling af 
landbrugsstøtten mindst muligt, og det 
er en prioritering, jeg bakker op om,« 
sagde daværende miljø- og fødevaremi-
nister Eva Kjer Hansen.
Opbygningen af afdelingen i Augusten-
borg vil foregå fra maj - og herefter vil 
arbejdsopgaver blive flyttet, efterhån-
den som det passer med opgaverne.

Der flytter i alt 392 arbejdspladser til 
Augustenborg. 370 fra NaturErhvervsty-

relsen og 22 fra en ny styrelse: Styrelsen 
for Vand- og Naturforvaltning. Derud-
over flytter NaturErhvervstyrelsen 20 ar-
bejdspladser til Tønder. I Miljø- og Føde-
vareministeriet skal i alt 666 medarbej-
dere flyttes geografisk. Miljø- og Føde-
vareministeriets styrelser og klagenævn 
beskæftiger ca. 4.500 medarbejdere. Al-
lerede i dag er knap 53 procent af disse 
medarbejdere beskæftiget uden for Kø-
benhavn. Med regeringens plan når det 
tal op på 67 procent.

NaturErhvervstyrelsen flytter ud!
Foto: Bruno Müller

THY – MORS FRITIDSFISKERNE 
er igen med og deltager med 
stand på foreningernes dag i 
Nykøbing Mors i samarbejde 
med Sundby-Mors Havn.
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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

	  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	  	  

MEGET NYT PÅ HJEMMESIDEN!
Siden sidste blad 2 2016 -meget nyt på hjemmesiden!
Se tidligere nyheder på hjemmesiden ved startsiden/”Publiceringer”

• NY Tjekliste! App skal forhindre alvorlige hændelser og drukneulykker

   - og ”Kom sikkert hjem fra sejlturen”!

• Affaldsvanviddet i vores hav skal stoppes!

• Fritidsfiskernes fangster bliver undersøgt

• Plastic i maverne på fiskene

• DTU Aqua holder kursus i Fiskearter Tirsdag d. 7.juni 2016

• Fiskeri i saltvand - lokale regler

• Konflikt mellem skarv og den udryddelsestruede snæbel

• Sidste nummer af FRITIDSFISKEREN 2. 2016

• Naturstyrelsen bliver til to styrelser

• Fiskerikontrol 2015 - kontrol og resultater

• Overholder fritidsfiskerne reglerne?

• Referat af sidste møde i § 7-udvalget den 2.feb. 2016

FRITIDSFISKEREN

MEDLEMSBLAD FOR DANSK FRITIDSFISKERFORBUND

www.fritidsfiskerforbundet.dk

36. ÅRGANG  |  APRIL 2016  |  NR. 2

LÆS OM:  Årsmødet 2016  ·  Droner vinder indtog  ·  Plastic i havet er dødbringende for fiskene og menneskerne!

109910_Fritidsfiskerne 2-16.indd   1

04/04/16   09.36
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Som omtalt i tidligere blade bringer vi uddrag nummer seks af det første blad –
AMATØRFISKEREN - der udkom i den nystiftede fritidsfiskerforening – der senere blev 
til to! Nemlig Dansk Amatørfiskerforening og vores - Dansk Fritidsfiskerforbund!

Fra 1979…..
Formanden, Peder Nymand skriver i 
første blad:
- Ved redaktionens slutning modtog vi 
den i bladet nedenfor stående foran-
drede bekendtgørelse fra Fiskerimini-
steriet, -og som er trådt kraft. 
Den giver nok grundlag for diskussi-
on, da alle ønsker ikke blevet opfyldt. 
Men fiskeriministeren har taget hen-
syn og givet tilladelse til den ønskede 
ruse med rad og arme.
Erhvervsfiskerne havde forud ind-
sendt en skarp protest til fiskerimini-
steren mod at bekendtgørelse af d. 
16. september 1978 blev forandret!
Jo! Krigen fortsætter, men deres ar-
gumenter er ikke særlig relevante! De 
graver grave for andre og falder selv 
ofte i dem!

Bekendtgørelsen
Bekendtgørelse om det antal redska-
ber, som må anvendes af ikke erhvers-
fiskere ved fiskeri på dansk fiskeriter-
ritorium. 
I medfør af § 1. stk. 4 og 8, i lov nr. 195 
af 26. maj 1965 om saltvandsfiskeri, 
således som denne er ændret senest 
ved lov nr. 209 af 16. maj 1979 fast-
sættes følgende:
§ 1 Personer der ikke opfylder betin-
gelserne for at drive erhvervsfiskeri 
eller bierhvervsfiskeri, jfr. Lovens § 1, 
stk. 4 og 9, og overgangsbestemmel-
sen i § i lov af nr. 209 af 16.maj 1978, 
har ret til det fiskeri, de personlig ud-
øver, at anvende følgende redskaber:
1) 300 kroge (uanset art og betegnel-
se) og b) 3 tejner eller 3 ruser, hvor af 
en kan have rad og arme.
3) 3 garn ( rødspætte,- tunge,- silde og 
makrelgarn ell. lign..
Stk. 2: De i stk. 1 b. nævnte 3 ruser 
omfatter kun undervandsruser- enkel-
te eller dobbelte – hvis diameter i den 
forreste bøjle ikke er over 90 cm., og 
hvor af den må forsynes med en rad 
på max. 40 m. og arme på max. 8 m.
Stk. 3: Bundsatte garn må ikke have 
en længde over 45 m. og en højde 
af over 1,5 m. Flydende garn må ikke 
have en længe af over 45 m. og en 
dybde af over 3 m..

§ 2 For alderspensionister der udøver 
fiskeriet personlig og ikke driver an-
den personlig virksomhed finder § 1 
ikke anvendelse.

§ 3 Overtrædelse af bestemmelserne 
i denne bekendtgørelse straffes jfr. 
Saltvandsfiskeriloven § 33 med bøde.
§ 4 Bekendtgørelsen træder i kraft 
dagen efter offentliggørelse i Lovti-
dende.
Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 459 af 13. 
september 1978 om det antal red-
skaber som må anvendes af ikke- er-
hvervsfiskere ved fiskeri i dansk fiske-
riterritorium ophæves.
Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 249 af 21. 
juni 1965 om udlændinges adgang til 
at drive lystfiskeri på dansk fiskeriter-
ritorium ophæves.

Fiskeriministeriet den 22. juni 1979
Svend Jacobsen   
Fiskerimin.  Lj. B 8/1 1-1/ P. Lundgren

Første fritidsfiskerblad i 1979 – del 6!
- og første fritidsfiskerforening i landet!
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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
kommet 18 nye medlemmer.

Hilsen Bjarne Christensen
 Medlemskontoret

Nyt fra 
Medlems-
kontoret

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

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

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

 

 Øster Hurup Båd & Garnhandel – alt i tilbehør til garnfiskeren

Første forsøg skal vise, om stenrev 
kan blive et effektivt virkemiddel mod 
kvælstof. Der er sat ca. 20 mio. kroner 
af til et femårigt projekt.Et nyt pro-
jekt i Limfjorden skal vise, om stenrev 
kan stoppe frigivelse af kvælstof fra 
havbunden.
Miljø- og fødevareminister Eva Kjer 
Hansen har sat projektet i gang, og 
det skal udføres i tæt samarbejde med 
Limfjordsrådet. Der er afsat ca. 20 
mio. kroner til projektet.
- Der er behov for nye kvælstofvirke-
midler, der kan beskytte vandmiljøet 
og samtidig sikre, at landbruget kan 
gøde, så de opnår en effektiv pro-
duktion. Teorien bag projektet er på 

plads, så nu undersøger vi, om stenrev 
også er et effektivt kvælstofvirkemid-
del i praksis, siger miljø- og fødevare-
minister Eva Kjer Hansen.
Teorien er, at der på stenene skal vok-
se tang, som producerer så meget ilt, 
at kvælstof fra havets bund ikke frigi-
ves. Hvis det virker i praksis, vil havet 
være mere robust over for kvælstof, 
der kommer fra markerne. Derfor kan 
det blive et effektivt virkemiddel mod 
kvælstof i fremtidens vandområdepla-
ner.
- Jeg følger projektet med store for-
ventninger. Vi har gennem mange år 
gjort en indsats for at forbedre vores 
vandmiljø, og vi skal fortsætte med at 

finde nye løsninger. Udover at et sten-
rev måske kan gøre Limfjorden mere 
robust over for kvælstof, forventer vi 
også, at det vil give bedre forhold for 
dyre- og planteliv, siger miljø- og fø-
devareminister Eva Kjer Hansen.Pro-
jektet etableres i Løgstør Bredning, 
som er et Natura 2000-område. Ud-
over at bekæmpe kvælstof forventer 
man også, at stenrevet vil bidrage til 
øget biodiversitet i området, fordi det 
vil tiltrække fisk og planter i det hele 
taget.
Projektet løber frem til 2020. De før-
ste sten ventes lagt ud i 2016

Første fritidsfiskerblad i 1979 – del 6!
- og første fritidsfiskerforening i landet!

Naturstyrelsen starter projekt til 20 millioner kroner
Nyt stenrev skal kvæle kvælstof
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1. LÆR AT SEJLE 
Ha’ styr på, hvordan du redder 

en mand om bord igen

2. HOLD DIT GREJ I ORDEN 
Giv dit udstyr og motor  

et sikkerhedstjek

3. PLANLÆG DIN TUR 
Tjek søkort, vejr  
og beklædning

4. HAV EN LIVLINE 
TIL LAND 

Husk VHF, mobil og  
besked til de nærmeste

5. BRUG VESTEN 
Brug en farvestrålende 

redningsvest i den 
rigtige størrelse

 SEJL SIKKERT – FØLG DE 5 RÅD:  

www.sejlsikkert.dk
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Hvis du fanger en 
mærket gedde i 
dit redskab eller 
på stang!
 
Se artiklen på forbundets hjemmeside
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

Naturstyrelsen bliver til
to styrelser
Naturstyrelsen bliver 1. juli delt i to selvstændige styrelser. Den ene skal hedde 
Naturstyrelsen. Den anden skal hedde Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning.
Naturstyrelsen skal primært forvalte Miljø- og Fødevareministeriets skov- og na-
turarealer og gennemføre projekter til gavn for biodiversitet og friluftsliv.
Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal primært være overordnet statslig 
myndighed på vand- og naturområdet.

Læs om det på forbundets hjemmeside!
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Se flere gode tilbud på www.hvalpsund.com

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

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

Professional Fishing Outfitter

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

Nordjyske Tidende 5. oktober 2002
FREDERIKSHAVN: Vendsyssel Fritidsfi-
skerforening har udvidet medlemstal-
let med 35 nye medlemmer fra Blok-
hus Bådelaug. Dermed har den godt 
tre år gamle forening 430 medlem-
mer. Et stort flertal i Blokhus Bådelaug 
besluttede på den ekstraordinære 
generalforsamling den 27. september 
at foreningen skulle være medlem af 
fritidsfiskerforeningen. - Forhandlin-
gerne har stået på siden juni og det 
er en fusion til gavn for begge parter, 
og vores målsætning med at orga-
nisere fritidsfiskerne i Vendsyssel er 
kommet et skridt videre, siger Bruno 

Müller, formand for Vendsyssel Fritids-
fiskerforening. Blokhus Bådelaug er 
den fjerde forening, der kollektivt har 
meldt sig ind i fritidsfiskerforeningen, 
der tidligere har modtaget indmeldel-
ser fra Aalbæk Bugtens Fritidsfisker-
forening, Voerså Bådelaug og Hirts-
hals Bådelaug. 

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

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

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

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

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

430 medlemmer i en lokalforening
– Men det var for 14 år siden!
Redaktøren har ”rodet” lidt i arkivet!

Hvad hedder 
Fjæsingen i
udlandet?

Sverige: Fjärsing
Tyskland: Petersmann
England: Greater Weewer
Latin: Trachinus Draco 
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Det er garnbåden RI 244 Rikke Høy, 
der har halet dette flotte og sjældne 
eksemplar af den meget lidt kønne 
”havmus” om bord, efter et fiskeri i 
Norsk zone
  
Havmusen
Hvide Sande båden Rikke Høy har væ-
ret på fiskeri 135 sømil Nordvesten i 
6 dage, fortæller skipper Poul Høy til 
FiskerForum. ”Vi havde et rimeligt fi-
skeri med 20 tons rødspætter samt en 
enkelt havmus, som vi ikke får i gar-
net hverdag. Den er taget på 28 favne 
vand på sandet bund og midt på da-
gen.” 

Den specielle fangst
Havmusen er mere speciel end den er 
køn og samtidig skal man passe på, 
for den har en giftpig siddende foran 
rygfinnen. Den er meget karakteri-
stisk med store øjne, spids snude og 
lange finer samt en piskeformet hale, 
der har været med til at give dens 
navn, havmusen. Havmusen lever af 
muslinger, slangesøstjerner, krebs og 
småfisk samt rejer.
Den er mere almindelig langs den nor-
ske kyst, men optræder ind imellem 
også på lidt dybere vand i Skagerrak. 
Det er egentlig en dybhavsfisk som 
sjældent optræder på lavt vand, men 

kan nogle gange observeres på lave 
sandgrunde om natten. Den befinder 
sig dog bedst og gerne på dybder på 
mellem 50 – 1000 meter. 

Kilde: FiskerForum.com 

”Mus” ombord!
 - redigeret af Bruno Müller

	  

”Mus”	  ombord!	  
-‐‑	  redigeret	  af	  Bruno	  Müller	  
Det	  er	  garnbåden	  RI	  244	  Rikke	  Høy,	  der	  har	  halet	  dette	  flotte	  og	  sjældne	  eksemplar	  af	  den	  meget	  
lidt	  kønne	  ”havmus”	  om	  bord,	  efter	  et	  fiskeri	  i	  Norsk	  zone	  

	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Havmusen	  

Hvide	  Sande	  båden	  Rikke	  Høy	  har	  været	  på	  fiskeri	  135	  sømil	  Nordvesten	  i	  6	  dage,	  fortæller	  
skipper	  Poul	  Høy	  til	  FiskerForum.	  "Vi	  havde	  et	  rimeligt	  fiskeri	  med	  20	  tons	  rødspætter	  samt	  
en	  enkelt	  havmus,	  som	  vi	  ikke	  får	  i	  garnet	  hverdag.	  Den	  er	  taget	  på	  28	  favne	  vand	  på	  sandet	  
bund	  og	  midt	  på	  dagen."	  	  
Den	  specielle	  fangst	  
Havmusen	  er	  mere	  speciel	  end	  den	  er	  køn	  og	  samtidig	  skal	  man	  passe	  på,	  for	  den	  har	  en	  
giftpig	  siddende	  foran	  rygfinnen.	  Den	  er	  meget	  karakteristisk	  med	  store	  øjne,	  spids	  snude	  og	  
lange	  finer	  samt	  en	  piskeformet	  hale,	  der	  har	  været	  med	  til	  at	  give	  dens	  navn,	  havmusen.	  
Havmusen	  lever	  af	  muslinger,	  slangesøstjerner,	  krebs	  og	  småfisk	  samt	  rejer.	  
Den	  er	  mere	  almindelig	  langs	  den	  norske	  kyst,	  men	  optræder	  ind	  imellem	  også	  på	  lidt	  dybere	  
vand	  i	  Skagerrak.	  Det	  er	  egentlig	  en	  dybhavsfisk	  som	  sjældent	  optræder	  på	  lavt	  vand,	  men	  kan	  
nogle	  gange	  observeres	  på	  lave	  sandgrunde	  om	  natten.	  Den	  befinder	  sig	  dog	  bedst	  og	  gerne	  på	  
dybder	  på	  mellem	  50	  –	  1000	  meter.	  	  
Kilde:	  FiskerForum.com	  	  

Havmusen

 Maxfarten for de nye aluminiumska-
tamaraner er 20 knob eller 37 kilome-
ter i timen.                   
Naturstyrelsen har købt to nye skibe 
til at overvåge vandmiljøet og natu-
ren på havet. Skibene sejler 50 pro-
cent hurtigere end de gamle over-
vågningsfartøjer. De udstyres nu med 
moderne laboratorier til at analysere 
vandprøver og med kahytter til be-
sætningen.
- De nye katamaraner sejler meget 
hurtigere, end vi er vant til. Det bety-
der, at vi er hurtigere fremme ved de 
havområder, vi skal overvåge. Og det 
giver mere tid på at holde øje med fisk 
og bunddyr og kontrollere vandkvali-
teten, siger Søren Larsen, funktionsle-
der i Naturstyrelsens rederifunktion.
Indkøbet af de moderne skibe bety-
der, at Naturstyrelsen fremover kan 
klare sig med færre fartøjer end i 
dag. De fem gamle miljøskibe vil i den 
kommende tid blive solgt. Den sam-

lede besparelse ved at bruge de nye 
katamaraner vurderes til at være en 
million kroner om året.
De 17 meter lange katamaraner har, 
siden de blev bygget for 4 år siden, 
løst opgaver for offshore vindmølle-
parker i England. De vil nu blive om-

bygget og indrettet til miljøskibe, in-
den de stævner ud i 2016.

Naturstyrelsen køber katamaraner
Nye hurtige skibe kommer til at effektivisere overvågningen af havet.

Foto: Naturstyrelsen.
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- af Josianne
Støttrup

FRITIDSFISKEREN har rettet henvendelse til Josianne 
Støttrup, DTU Aqua,- der siger at-
- Ungfisk projekt er udsat til næste år, da vi ikke kunne få 
de redskaber vi skulle bruge, til tiden da der var proble-
mer med leverancen. Vi prøvede at redde siutationen, 
- men indså at den bedste løsning var at udsætte det 
hele til næste år og sikre at vi har alle redskaberne i år.                                                                            
Vi indkalder på ny næste år og søsætter projektet i marts 
måned 2017.

Farligt affald skal indsamles, så det ikke 
forurener miljøet. 
Tjek indsamlingsordningen i din lokale havn.

Farligt affald fra fritidsfiskere er f.eks.:
• spraydåser
• spildolie
• oliefiltre
• malingsrester
 
Affaldet går til miljøsikker behandling 
hos Modtage station Vendsyssel.

Husker du at aflevere 
dit farlige affald 
det rette sted?

Miljøvej 10, 9800 Hjørring

Nøglefiskerprojekt 
UNGFISK 2016 – Udsat!

Snart syv år siden at 
der hos fritidsfiskerne 
blev stoppet for
ålefiskeri!

- men året efter gjaldt det 
også erhvervsfiskeriet!
    
Alt fritidsfiskeri efter ål i ferskvand og marine områder 
i Norge blev stoppet fra 1. juli 2009, og det vil sige at 
man hverken måtte fange, lande eller have ål ombord 
!
Den totale kvote for kommercielt fiskeri i 2009 var 
50 ton, - og med stop i fiskeriet når denne kvote blev 
nået. 
Alt kommercielt fiskeri efter ål blev stoppet fra 1. ja-
nuar 2010, men et videnskabeligt fiskeri på 50 ton blev 
tilladt fra samme tidspunkt.

Bruno
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FREMSTILLET 
UDELUKKENDE AF 

UFORBEREDTE 
FISKERE 

LÆS MERE PÅ SEJLSIKKERT.DK

UNDGÅ AT ENDE SOM FISKEFØDE

KAN 

INDEHOLDE 

SPOR AF GUMMI- 

STØVLER

FØLG DE 5 SEJLRÅD 
OG DOWNLOAD SEJLSIKKERT APP’EN
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A.P. Møller og Hustru Chastine McK-
inney Møllers Fond til almene Formål 
har doneret 2 mio. kr. til Lild Strand 
Bådelaugs projekt ”Lild Strand Fisker-
leje anno 2015”
Projektet går kort fortalt ud på at bru-
ge den gamle fiskerikultur som afsæt 
for udvikling. Kystfiskeriets bygninger 
bliver renoveret og det udtjente op-
halerspil udskiftes med et nyt og mo-
derne anlæg. Samtidig forbedres par-
keringsforholdene, sådan at fiskere 
og besøgende turister ikke skal sidde 
fast i det løse strandsand omkring 
bygningerne på landingspladsen.
Det nye ophalerspil gør det muligt, at 
få Lild Strand Bådelaugs båd ”Skarre-
klit” hjem, hvor den hører til.

Natur og kulturmiljø
Lild Strand ligger som det nordligste 
fiskerleje i Thisted Kommune omgivet 
af en storslået natur på de tre sider og 
Vesterhavet på den fjerde. Byen var 
tidligere et aktivt fiskersamfund, men 
udviklingen har ført til, at erhvervsfi-
skeriet med de store kystbåde er op-
hørt.
Fiskermiljøet er dog stadig bevaret, 
og områdets turister læggerne vejen 
forbi for at få en snak eller købe en 
fisk til middagsbordet.

Landingsplads får nyt liv
Med renovering af de gamle bygnin-
ger og etableringen af et nyt opha-
lerspil, genetableres tidligere tiders 
forhold, hvor de store kystbåde blev 
trukket op på stranden, og helt i tråd 
hermed kommer Skarreklit fremover 
til at ligge på landingspladsen, som 
det var tanken, da Lild Strand Både-

laug blev dannet og fik båden over-
draget fra Han Herred Havbåde.
Med det nye ophalerspil bliver vi i 
stand til at arbejde sammen med de 
øvrige kystfiskersamfund

Fiskerikultur som afsæt for udvikling
Projektet er tænkt som en kickstarter 
i forhold til en positiv udvikling i Lild 
Strand, hvor tiden har stået lidt stille 
til trods for, at der foregår langt mere, 
end de fleste er klar over.
Lild Strand kommer igen på landkor-
tet som et aktivt lokalsamfund i Thi-
sted Kommune, hvor kystfiskeriet tid-
ligere havde stor betydning.
– Vi er naturligvis helt overvældede 
og utroligt taknemmelige for denne 
storslåede donation, og vi glæder os 
til at gennemføre dette projekt. Det 
bliver en festdag i Lild Strand den 
dag, vi kan indvie de renoverede byg-
ninger og byde Skarreklit velkommen 
hjem, siger Jørgen Leegaard fra Lild 
Strand Bådelaug.

Maersk millioner
til Lild Strand i Thy

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	  	  
	  

Eva!	  Kan	  du	  fjerne	  denne	  streg?	  
	  

Maersk	  millioner	  til	  Lild	  Strand	  i	  Thy	  
A.P.	  Møller	  og	  Hustru	  Chastine	  McKinney	  Møllers	  Fond	  til	  almene	  Formål	  har	  doneret	  2	  mio.	  
kr.	  til	  Lild	  Strand	  Bådelaugs	  projekt	  ”Lild	  Strand	  Fiskerleje	  anno	  2015”	  

Projektet	  går	  kort	  fortalt	  ud	  på	  at	  bruge	  den	  gamle	  fiskerikultur	  som	  afsæt	  for	  udvikling.	  
Kystfiskeriets	  bygninger	  bliver	  renoveret	  og	  det	  udtjente	  ophalerspil	  udskiftes	  med	  et	  nyt	  og	  
moderne	  anlæg.	  Samtidig	  forbedres	  parkeringsforholdene,	  sådan	  at	  fiskere	  og	  besøgende	  
turister	  ikke	  skal	  sidde	  fast	  i	  det	  løse	  strandsand	  omkring	  bygningerne	  på	  landingspladsen.	  

Det	  nye	  ophalerspil	  gør	  det	  muligt,	  at	  få	  Lild	  Strand	  Bådelaugs	  båd	  ”Skarreklit”	  hjem,	  hvor	  den	  
hører	  til.	  

Natur	  og	  kulturmiljø	  
Lild	  Strand	  ligger	  som	  det	  nordligste	  fiskerleje	  i	  Thisted	  Kommune	  omgivet	  af	  en	  storslået	  
natur	  på	  de	  tre	  sider	  og	  Vesterhavet	  på	  den	  fjerde.	  Byen	  var	  tidligere	  et	  aktivt	  fiskersamfund,	  
men	  udviklingen	  har	  ført	  til,	  at	  erhvervsfiskeriet	  med	  de	  store	  kystbåde	  er	  ophørt.	  

Fiskermiljøet	  er	  dog	  stadig	  bevaret,	  og	  områdets	  turister	  læggerne	  vejen	  forbi	  for	  at	  få	  en	  snak	  
eller	  købe	  en	  fisk	  til	  middagsbordet.	  

Landingsplads	  får	  nyt	  liv	  
Med	  renovering	  af	  de	  gamle	  bygninger	  og	  etableringen	  af	  et	  nyt	  ophalerspil,	  genetableres	  
tidligere	  tiders	  forhold,	  hvor	  de	  store	  kystbåde	  blev	  trukket	  op	  på	  stranden,	  og	  helt	  i	  tråd	  
hermed	  kommer	  Skarreklit	  fremover	  til	  at	  ligge	  på	  landingspladsen,	  som	  det	  var	  tanken,	  da	  
Lild	  Strand	  Bådelaug	  blev	  dannet	  og	  fik	  båden	  overdraget	  fra	  Han	  Herred	  Havbåde.	  

Med	  det	  nye	  ophalerspil	  bliver	  vi	  i	  stand	  til	  at	  arbejde	  sammen	  med	  de	  øvrige	  
kystfiskersamfund	  

Fiskerikultur	  som	  afsæt	  for	  udvikling	  
Projektet	  er	  tænkt	  som	  en	  kickstarter	  i	  forhold	  til	  en	  positiv	  udvikling	  i	  Lild	  Strand,	  hvor	  tiden	  
har	  stået	  lidt	  stille	  til	  trods	  for,	  at	  der	  foregår	  langt	  mere,	  end	  de	  fleste	  er	  klar	  over.	  

Lild	  Strand	  kommer	  igen	  på	  landkortet	  som	  et	  aktivt	  lokalsamfund	  i	  Thisted	  Kommune,	  hvor	  
kystfiskeriet	  tidligere	  havde	  stor	  betydning.	  

–	  Vi	  er	  naturligvis	  helt	  overvældede	  og	  utroligt	  taknemmelige	  for	  denne	  storslåede	  donation,	  
og	  vi	  glæder	  os	  til	  at	  gennemføre	  dette	  projekt.	  Det	  bliver	  en	  festdag	  i	  Lild	  Strand	  den	  dag,	  vi	  
kan	  indvie	  de	  renoverede	  bygninger	  og	  byde	  Skarreklit	  velkommen	  hjem,	  siger	  Jørgen	  
Leegaard	  fra	  Lild	  Strand	  Bådelaug.	  
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Fisken der bærer mere end et navn er 
flyttet med de varmere vande nordpå 
og de efterhånden mange ”gæster” 
findes nu især omkring Skagen.
FRITIDSFISKEREN har kontaktet Lektor 
Peter Rask Møller, Statens Naturhisto-
riske Museum – Fiskeatlasset der siger:
- Denne tropiske fiske der polært kal-
des ”Bonito” og ”Minitun”, men som 
oprigtigt hedder den ”Rygstribede 
Pelamide” og den var før hen en sjæl-
den gæst i danske farvande,- og den 
kan vi godt begynde at vende os til!
Dens ankomst her til skyldes ikke kun 
det efterhånden varmere vand vi har i 
det nordiske,- men ligeledes at vandet 
er blevet mere saltholdigt.. siger Peter 
Rask Møller!
Før var det meget sjældent at man 
kunne fange den og i perioden fra 
år 1900 og til 1965 har man kun regi-
streret ca. 30 fangster ,- men at nu og  
især om sommeren er den blevet en 
hyppig gæst.
Den hører til arten af rovfisk og kan 
blive en lille meter lang og kan veje 
op til ca. 7 kilo.
Jeg har ikke kunne opspore hvordan 
den nye gæst smager,- men det kom-
mer nok en dag hvor der er en der 
”render ” garnet!

Bruno

Tropiske fisk har bosat sig ved Skagen
-af Bruno Müller

Foto: Peter Rask Møller
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A/S TRIGON ∙ Knivholtvej 45 ∙ 9900 Frederikshavn 
T: 98 42 66 77 ∙ E: trigon@trigon.dk ∙ www.trigon.dk  

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

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTERRødbyhavn Motor- 
& Maskinværksted

Touching your heart
Touching your heart

Touching your heart

Touching your heartTouching your heart

Alle former for 

· Svejsning samt smede- & maskinarbejde

· Hydraulik for fiskeri

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

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER

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

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER

Alt på 
et sted

Kom og se et
kæmpe udvalg - center

WWW.HTB.DK  

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

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

WWW.HTB.DK  

Alt på 
et sted

Kom og se et
kæmpe udvalg - center

WWW.HTB.DK  
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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

Marklund 11 9900 Frederikshavn
Tlf.: 96 20 06 45 Fax: 96 20 06 46
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Gejlhavegård 23
6000 Kolding 
Tlf. 7552 7711
www.from-grafisk.dk

Hvor befinder

Fiskerikontrollen sig!



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 Fritidsfiskerfor-
bunds medlemskontor på tlf. 98 
42 83 06 eller gå til hjemmesiden 
www.fritidsfiskerforbundet.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 200.000 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.

I mit medlemskab ønsker jeg
at være medlem af denne lokalforening:

   :

Husk 
porto

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

✂
✂

✂
✂

✂

Skaf et nyt medlem
Alle fritidsfiskere bør være organiseret!


