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Lederen

Af Arne Rusbjerg
Formand

Syntes du der er mange reklamer 
i bladet? Det har vi fået mange 
henvendelser på fra medlemmer.  
Fakta er at reklamerne i bladet er 
med til at holde vores omkostnin-
ger nede. Jeg skal derfor opfordre 
medlemmerne til at bruge vores 
annoncører når de handler grej 
og andet. Samtidig skal jeg opfor-
dre vores medlemmer til at sende 
artikler ind til bladet, det kan 
være lokale arrangementer eller 

et læserbrev, hvor man fortæller 
lidt om sine udfordringer i hver-
dagen med at dyrke sin hobby. 
Bladet bliver kun så godt som vi 
selv gør det, så hermed en opfor-
dring til at bidrage.

I Marts deltog jeg i et møde i 
Maribo på Falster. Mødet var 
indkaldt af Miljø og Fødevaremi-
nisteren, som selv deltog. Mø-
det omhandlede værdien i det 
rekreative fiskeri, og hvordan vi 
fik mest muligt ud af denne. Jeg 
påpegede over for ministeren, at 
vi i de små havne, hvor der ikke 
længere er erhvervs eller bier-
hvervsfiskere har brug for at der 
kommer en eller 2 fritidsfiskere, 
som kan få omsætningsret og 
blive registreret som en slags 
bierhvervsfisker. Således at vi 
kan give turisterne en autentisk 
oplevelse. Til dette svarede mini-
steren at han havde nedsat et ud-

valg, som skal kigge på mulighe-
derne for flere bierhvervsfiskere, 
netop med henblik på de mindre 
havne. På samme møde gjorde 
jeg opmærksom på de udfordrin-
ger vi har med sælen i det kyst-
nære fiskeri. Ministeren gjorde 
opmærksom på at der i øjeblikket 
kørte et forsøg med regulering af 
Gråsælen ved Bornholm, og når 
dette var afsluttet og evalueret, 
vil der blive kigget på en generel 
ændring af sælbekendtgørelsen. 
Han lovede også i den forbindelse 
at forsøge at indtænke Fritidsfi-
skerne som jo er vant til at fær-
des på vandet, i den fremtidige 
regulering af sæler.

Med ønsket om en rigtig god 
sommer 

Arne Rusbjerg, formand

Der er solgt 13.000 fiskekort mindre på seks år
af : Bruno Müller

Sidste år havde fiskeplejen et budget på i alt 42,5 millio-
ner kroner incl. overførte midler fra tidligere år, og da det 
fortrinsvis er de solgte fiskekort der sælge som er grund-
laget for finananscieringen, - går det den forkerte vej med 
økonomien.
Af den samlede indtægt betaler vi fritidsfiskere ca. 1/3 og 
vi kan så spørge os selv om vi får det retur som fordelingen 
i er i indtægterne. 
Men de faldende tal for købte fisketegn- både for Fritids-
fiskere og Sportsfiskerne er meget svingende i den sidste 
halve snes år!

Efter oplysninger fra ministeriet ser tallene således ud for 
de solgte kort gennem årene:

2005: 223.546  
2006: 221.371 
2007: 231.686 
2008: 234.239 
2010: 227.441 
2011: 235.257  
2012: 227.445
2013: 225.982 
2014: 229.437 
2015: 226.317 
2016: (budgetteret) 222.000.
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Elite Ti 12, 9, 7 og 5” 
- en kombination af højtydende kortplotter og ekkolod

NEW
2017
9 & 12”

CHIRP - Leverer flere 
bredbåndsekkolod og 
CHIRP frekvenser fra en 
enkelt transducer, som øger 
muligheden for at se flere fisk

DOWNSCAN IMAGING™ 
(DSI) - Leverer let forståelige, 
fotolignende visninger over 
strukturen og bunden

TOTALSCAN™ - Få hele 
ekkolodsteknologien i én 
transducer

TRÅDLØS - Indbygget 
trådløs tilslutning giver 
adgang til GoFree™ butikken 
på din enhed

TOUCHSCREEN - Giver 
hurtig adgang til alle Elite 
Ti funktioner ved tryk på 
skærmens ikoner

GPS - Meget nøjagtige 
søgninger, indbygget GPS 
antenne og baggrundskort

Download og upload kort, software og 
apps direkte til dit ekkolod/kortplotter.

www.lowrance.com

Dansk Fritidsfiskerforbund juni 2017.indd   1 18/05/2017   15.22
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af Bruno Müller

Vi er alle bevidst om at fritidsfiskere ikke må sælge deres fangst. Der gæl-
der med andre ord et omsætningsforbud, som mange kan huske, at der 
blev indført omkring for snese år siden. 
Fangsten er til eget forbrug, og det også kendt at der vanker, efterhånden, 
store bøder, karantæner og konfiskation af grejet.
Salg af egen fangst er forbeholdt personer eller selskaber, der er registre-
ret som berettigede til at drive erhvervsmæssigt fiskeri.

Formanden møder ministeren
Vores formand, Arne Rusbjerg har refereret fra et møde for nylig med 
Miljø og Fødevareminister Esben Lunde Larsen!
 På et møde i Maribohavde formanden en kontakt til ministeren om det 
rekreative fiskeri og turisme. Her fik formanden fremført en idé og orien-
terede om at der er et stort uudnyttet potentiale i fritidsfiskerturismen. 
Vi skal flytte os ud af ”Ståstedet og tænke anderledes, ved  at give fri-
tidsfiskere licens til at sælge fisk i små havne, hvor der ellers ikke må ske 
omsætning. Det ville fremme et miljø der er savnet hos både brugerne og 
vores  turistpolitik.
Ministeren svarede positivt på forslaget!

Forskel i Skandinavien
Som fritidsfisker i Norge kan du omsætte din fangst, men omsætningen 
skal altid ske gennem et fiskesalgsfirma eller godkendt køber. Fiskeridirek-
toratet har registre over hvem som er registreret som godkendte købere 
af fisk gennem salgslovordningen. 

Minister lydhør for salg!
Fritidsfiskerne bør være med til at fremme turismen

1. februar 2017 skiftede 
NaturErhvervstyrelsen navn til 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.                                                                                                  
Du kan dog stadig støde på navnet 
NaturErhvervstyrelsen.

Fra 1. februar svarer vi telefonerne med 
”Landbrugs- og Fiskeristyrelsen”. Vi 
skifter nemlig navn. Du vil dog fortsat 
kunne støde på navnet NaturErhvervsty-
relsen i blandt andet breve fra os, da 
det tager lidt tid at skifte navnet ud i alle 
vores systemer, ligesom navnet først ud-
skiftes på beklædning, når vi køber nyt.  

Vores opgave er den samme
Navneskiftet sker for at skabe større 
klarhed om styrelsens kerneopgave som 
erhvervsstyrelse og for at undgå forvir-
ring i forhold til Naturstyrelsen, som er 
en anden af Miljø- og Fødevareministe-
riets styrelser. Det vil sige, at opgaven er 
den samme: At skabe de bedste rammer 
for landbrugs- og fiskerierhvervet.
Navneskiftet sker i forbindelse med en 
ny organisering af Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet, hvor man har samlet ministe-
riets institutioner i fire selvbærende og 
brugerorienterede styrelser: Miljøstyrel-
sen, Naturstyrelsen, Fødevarestyrelsen 
og Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til 
at kontakte dem på tlf. 33 95 80 00 eller 
sende en e-mail til mail@lfst.dk.

Skifter navn

O
B
S
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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

7



I relation til ministerhenvendelsen fra formanden i Skive, Jørgen 
Jeppesen, der blev bragt i forrige nummer af Fritidsfiskeren, følger 
vi op med et ”vattet” svar fra ministeren.

Svar fra ministeren

Kære Esben Lunde Larsen, jeg henvender mig direkte til 

dig, idet jeg betragter dig som vores allesammens minister 

for fødevare og miljø. Jeg er friti
dsfisker i Limfjorden, nær-

mere betegnet indre del af Skive fjord.

Grunden til min henvendelse, er en tiltagende frustration 

over skaderne, som forvoldes på vores redskaber, samti-

digt med, at de spættede sæler har specialiseret sig i at 

stjæle fiskene i vores garn, så det stort set er umuligt at 

fiske ved at lade garnene stå natten over.

Den indre del af Skive fjord er en naturlig forlængelse af 

den meget berømte Havørred å, Karup å og sælerne har 

nu fundet en ny niche og er begyndt at bevæge sig mange 

km. op i Karup å. Dette er til stor frustration for lystfiskerne 

og lystfisker turisterne, som belyst på TV MIDT VEST d. 1. 

marts d.å.

Vores oplevelse som fritidsfiskere er, at sælerne specielt 

efter de har født deres unger i ju
ni, kommer med disse og 

lærer dem op i, at stjæle fisk i garnene med omfattende 

ødelæggelser til følge. Tidligere har vi ikke haft mange 

sæler i området i vinter perioden, men i indeværende 

vinter periode har vi haft et væsentligt højere sæl tryk i 

den inderste del af fjorden og nu senest med den følge, at 

sælerne bevæger sig op i Karup å.

Vi har undret os lidt over det, men har nu ved selvsyn 

(fritidsfiskere og lystfiskere) konstateret, at sælerne kon-

centreret går efter afkræftede havørreder, som er færdige 

med at gyde og nu er på vej ud i havet igen, for at samle 

kræfter.

Disse havørreder, som nu har færdiggydet, skulle jo gerne 

vende tilbage til åen i næste sæson, hvis ikke de er blevet 

fortæret af sæler. 

Efter min mening skriger det jo til himlen, at man specielt 

omkring Karup å har brugt en masse private og offentlige 

midler på vandløbs restaureringer o.l. med henblik på en 

højere egen reproduktion af ørreder og samtidigt har fået 

tilskud af fisketegns midler o.l. til udsætninger og så efter-

følgende lader sælerne æde udbyttet?

Jeg er velvidende om, at der i flere år har været arbejdet 

på en ny sæl handlingsplan og det er jo fint, men i mel-

lemtiden må vi jo bare konstatere at problemet eskalerer 

voldsomt.

Desværre må jeg ved et gennemsyn af arbejdsgruppen 

omkring handlingsplanen konstatere at der ikke er repræ-

sentanter for friti
ds- og lyst-fiskere, som jo efterhånden 

udgør en væsentlig del af interessegruppen omkring et 

bæredygtigt fiskeri.

En oplagt mulighed ville jo være, at reducere bestanden 

ved beskydning og i dag kan den spættede sæl jo reguleres 

i.h.t. Bekendtgørelsen om skadevoldende vildt. Problemet 

er bare, at en sådan tilladelse fra naturstyrelsen kun kan 

tildeles erhvervs- og bi- erhvervsfiskere? 

D.v.s. at der i størstedelen af Limfjorden ikke vil kunne 

reguleres en eneste sæl, da der stort set ingen erhvervs 

fiskere er tilbage og den del der er, fisker i hovedsagen 

muslinger og skaldyr og som sådan ikke generet af sæler.

Jeg mener det er det rigtige, at henvende sig direkte til dig, 

da jeg ser det som et politisk ( EU) skabt problem. I princip-

pet er det fint med fredninger af udryddelses truede arter, 

men det er mindst lige så vigtigt, at man forholder sig til 

hvorledes man, når bestanden er bæredygtig fremadrettet 

forvalter bestanden, så den også er bæredygtig i fre
mtiden 

i.f.t. d
et øvrige miljø.

Slutteligt vil jeg inderligt bede dig gå aktivt ind i problema-

tikken, jeg  er klar over at det i.f.t
. nogle interesse organisa-

tioner kan være et følsomt emne, men jeg har ikke indtryk 

af at du har berøringsangst overfor sådanne emner. Jeg vil 

inderligt bede dig åbne op for, at vi som FRITIDSFISKERE 

også vil kunne søge om tilladelse til regulering af den spæt-

tede sæl, som skadevoldende vildt på lige fod med er-

hvervs fiskere, idet det efter min opfattelse vil løse en del 

af problemerne, dels i fjorden og dels i Karup å, ikke blot 

p.g.a. reduceringen, men også fordi sælerne ret hurtigt vil 

opnå en større skyhed overfor mennesker i lig
hed med den 

de havde, da der var en egentlig jagttid på dem.

I håbet om en hjælpende hånd forbliver jeg.

Med venlig hilsen

Jørgen Skytte Jeppesen

Formand Skive Fritidsfiskerforening 

www.skive-fritidsfiskerforening.dk

Sælen kommer som en tyv om natten!

Til: 
Hr. Esben Lunde Larsen Minister for fødevare og miljø  

        
Skive den 3. marts 2017

Vedr.: Sælproblemer i Limfjorden.

Åbent brev til ministeren

18

Brevet til ministeren kan læses i blad 2.2017

Miljø- og Fødevareministeriet • Slotholmsgade 12 • 1216 København K  Tlf. 38 14 21 42 • Fax 33 14 50 42 • 
CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mfvm@mfvm.dk • www.mfvm.dk   Den 25. april 2017                   
Jørgen Skytte Jeppesen  Formand Skive Fritidsfiskerforening  j.skytte@mail.dk 

Kære Jørgen Skytte Jeppesen  

Tak for din henvendelse af 3. marts 2017 om sælproblemer i Limfjorden. Jeg er bekendt med de 
udfordringer, sælerne nogle steder skaber for fritidsfiskeriet. 

Som du skriver, er Miljøstyrelsen i gang med at revidere forvaltningsplanen for sæler i Danmark i 
samarbejde med arbejdsgruppen for sæler. Forvaltningsplanen skal forholde sig til udfordringen ved 
at beskytte sælerne, der er omfattet af EU's habitatdirektiv, og derved en beskyttet art, og samtidig 
finde brugbare løsninger i forhold til fiskeriet.  

Sæler er omfattet af EU's habitatdirektiv. Det indebærer, at dispensation til at regulere spættet 
sæl blandt andet kun kan gives, hvis der er tale om en anerkendt, væsentlig samfunds- 
eller erhvervsmæssig interesse som fx alvorlig skade på fiskeri. 
Med "alvorlig skade" menes omfattende skade på 
økonomisk interesse. Det betyder, at det som udgangspunkt ikke 
er muligt for fritidsfiskere at ansøge om regulering af 
sæler, da fritidsfiskere ikke lider alvorlig økonmisk 
skade ved sælskaderne.   
Jeg lægger stor vægt på, at der bliver 
fundet løsninger på udfordringerne 
med sæler, og jeg har sendt din henven-
delse videre til Miljøstyrelsen, så den kan 
indgå i arbejdsgruppens videre arbejde. 

Endelig kan jeg oplyse, at Miljø- og Fødevare-
ministeriet også støtter udvikling af nye typer 
sælsikre fiskeredskaber, der kan holde sælerne 
væk fra fangsten, da vi nok må se i øjnene, at 
regulering ikke alene kan løse alle udfordringerne 
med sælskader på fiskeriet. 
  
Med venlig hilsen 

Esben Lunde Larsen
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Palmestrandens Ishus
ved Palmestranden Frederikshavn

ÅBNINGSTIDER
Mandag - fredag kl. 14 - 21

Lør, søn- helligdage kl. 11 - 21

NORDRE STRANDVEJ 22 
TLF 98 43 92 22

VÆRDIKUPON
Afl ever denne

kupon og få en kop

 GRATIS 
KAFFE

GRATIS 
KAFFE



HUSK Åbent 
alle dage

fFølg os på

Kom ud til 
byens 

mødested 

VI SES!

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

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

Vi tilbyder: 

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

www.stop-dieselpest.dk  

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

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

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

Vi tilbyder: 

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

www.stop-dieselpest.dk  

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

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

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

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

”drømme jolle” 
Altid gode pakkepriser med 

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

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

Nydam550 Fisk - Nu kun kr. 32.900  
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Fritidsfiskere røgtede garn og sejlet ned

af Bruno Müller

Tirsdag den 16. maj sidst på eftermiddagen ud for 
Vorupør, var to fritidsfiskere, i deres 18 fods jolle på 
havet for at bjærge deres garn!
En far og søn var i jollen og de havde set en 20 tons 
kutter nærme sig og troede at de ville dem noget.

Men det skulle gå anderledes!
Til RØNNERPOSTEN oplyser stationsleder Benny Bak 
fra Redningsstationen i Vorupør

"Kutteren sejlede direkte mod dem 
og de kunne komme ikke komme fri 
af dens kurs, da man var ved at bjer-
ge garnet der godt fyldt og tungt!" 
fortalte stationslederen.
I løbet af kort tid vædrede kutteren jollen og slyngede 
de to mænd i havet.,- hvorved at sønnen fik sig en 
flænge i hovedet der var ret slemt!
Stationslederen oplyste endvidere at "der indløb mel-
ding om sammenstødet mellem en tyve tons kutter 
og jollen klokken 16.50. Kutteren der kom fra Thybo-
røn og at de havde vædret en lokal fiskejolle med to 
mand ombord" sagde Benny Bak 

Hurtig indsats reddede dem
Ved påsejlingen blev de kastet i ud i havet og uheldig

vis blev deres redningsflåde ikke foldet ud, og de lå i 
vandet i en halv snes minutter i havet i ca. 10 minut-

ter, inden de blev reddet, sagde Benny Bak, der 
efterfølgende mente at de havde været utrolig hel-
dig ved at der var en så hurtig indsats med at redde 
dem,- årstiden taget i betragtning.
Med helikopter fløjet til hospitalet.
Men sønnen var kommet alvorligt til skade med ho-
vedet og efter ilandsætning blev han transporteret til 
hospitaler, hvor helikopterlægen fulgte med.

Var vesten på?
På Rønnerpostens spørgsmål om de to forulykkede 
bar redningsvest, sagde Stationslederen, Benny Bak, 

"at det var vanskelig at svare på, men 
han kendte faderen som en, der som 
regel bar vest under fiskeri.
Han kunne modsat ikke svare om 
sønnen eventuelt havde sin på, men 
at i så fald havde han sikkert haget 
sig fast ved faderen, i de ca. 10 mi-
nutter de lå i havet indtil hjælpen 
kom".

Utrolig heldige at de slap med livet i behold!

Stationsleder Benny Bak                                                                                   
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 - nogle gange kunne der 
dagligt landes 100 kg ål 

eller mere...

Klar til søsætning                     

Almars båd er kommet i vandet                            

Isfiskeri med ålejern  på kanalen                          

af Bjarne Christensen, Frederikshavn 

Almar Sanders, et af vore medlemmer, 
kom til verden i 1950, som søn af en 
familie der erhvervede sig af fiskeri 
med bundgarn og ruser i Odense 
kanal og Odense fjord. Faren levede 
af fiskeri i det omfang det kunne give 
til dagen og vejen, med den åbne 
træjolle der lå i det lille fiskerleje, Sti-
ge havn, en dengang lille by, der ligger 
ned til Odense kanal. 
Fiskeriet dengang var meget svingen-
de, nogle gange kunne der dagligt 
landes 100 kg ål eller mere, og andre 
gange var det så småt med ål, at der 
ikke var råd til at spise et måltid selv.
Siden Almar næsten kunne gå, var han 
med faren på havet, når tiden tillod 
det, og hvis ikke, blev meget af den 
brugt i det lille fiskerleje sammen med 

byens andre drenge, hvor der blev 
leget både i joller og på slæbestedet, 
der var altid masser af aktiviteter og 
masser at kikke på når fiskerne kom 
ind med fangsten, og landede det i 
det lille fiske- og rensehus på havnen 
hvor opkøberne fra Odense kom for at 
købe fangsterne.

Det lå ligesom i kortene, at når Almar 
blev gammel nok, og havde sparet 
sammen til en lille jolle, så var det det 
der stod højest på ønskesedlen, og 
som 14-årig stod han selv, stolt til søs, 
med ruser og bundgarn, det lå lige-
som i blodet at det var det, der var in-
teressen, og som var kommet ind med 

modermælken, i det lille fiskerleje. 
Almar kom i lære som maskinarbejder, 
og efter fyraften, skulle der hver dag 
sejles ud på fjorden for at tilse ruser 
og bundgarn, og en skilling ekstra kun-
ne altid forsøde tilværelsen til en god 
aften på kroen i Stige, der også var de 
unges tilholdssted når der skulle være 
fest i gaden. 

På et tidspunkt kom de regler og 
paragraffer for det rekreative fiskeri, 
og Almar blev bierhvervsfisker med 
tilladelse til at fiske med bundgarn, 
på 4 tildelte pladser i Odense fjord og 
kanal. 
Der kunne til tider fanges store mæng-
der ål, de blev ikke landet i stk., men 
kg, når der var mange nok. Almars far 
havde på det tidspunkt lagt fiskeriet 
på hylden, da en rygskade forhindrede 
ham i at fortsætte fiskeriet, og en in-
validepension, som det hed den gang, 
måtte overtage forsørgelsen af fami-
lien, der foruden Almar og moderen, 
bestod af yderligere 3 brødre.
På grund af faderens fortid som 
erhvervsfisker, var kælderen i huset 
i Stige indrettet med kar, frisk vantil-
førsel, og rensebord til ålene, der var 
den primære fangst. I haven var der 
et stort skur hvor bundgarnspælene, 
bundgarn, ruser og jollerne blev op-
bevaret tørt og godt til det blev forår 
igen, og pælene skulle rammes i.  
Det har Almer draget nytte af i mange 
efterfølgende år. Faderen lever ikke 
længere, og huset er solgt, så disse 
faciliteter er ikke længere til rådighed.
Vinteren hvor bundgarnene var på 
land blev alligevel brugt til ålefiskeri. 
Når Odense kanal frøs til, blev der 
stanget ål i mudderet, og det kunne 
godt give et indbringende fiskeri. I dag 
er denne form fiskeri forbudt, i hvert 
fald med ålejern der kan fange ål.

Tiden gik, og Almar blev efterløns-
modtager, og kunne derfor ikke 
længere være bierhvervsfisker, han 
overgik derfor til fritidsfiskeri, hvor 
kun ruser på fjorden og kanalen måtte 
benyttes. Det er lettere overkomme-
ligt, men kan alligevel til tider give en 
del ål, så også familien ind imellem 
kan bespises med en god gang stegt 
ål, samt ind imellem en god ”ryger”.
I dag er det andre problemer der slås 
med, sælbestanden i Danmark er vok-
set betydeligt, og det mærker de også 
inde i Odense fjord, her går sælerne 
på jagt efter ålene i ruserne, når en 
ålehale stikker ud gennem masker-
ne snupper sælen den, trækker den 
så langt ud den kan, og tygger 5-10 
cm i sig, hvorefter ålen ikke længere 
er levedygtig, det er ikke unormalt 
at halvdelen af ålene har modtaget 
denne behandling, samt at rusen har 
taget skade af den rovdrift der har 
foregået på den.
Der kan stadig fanges ål i Odense 
fjord, men langt fra den mængde, 
så der er erhvervsfiskere der kan 
leve af det, derfor er Stige havn i dag 
næsten overtaget af lystbåde med 
ringe dybgang, der er dog stadig en 
lille skare der holder gang i fritids-
fiskeriet, samt lidt havjagtbåde der 
opretholder miljøet omkring den 
lille havn med de sorttjærede fi-
skerhuse, det lille slæbested, og det 
miljø der skal være i et rigtigt fisker-
leje med en lang tradition bag sig.                                                                                                
Almar er forbundsmedlem i Dansk 
Fritidsfiskerforbund, og nyder godt af 
det fælleskabet og at være en del af 
det.  

Fisker, bierhvervsfisker og fritidsfisker
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Idéoplæg fra det sønderjyske

Kampagne om nye medlemmer
af Jørgen Bork, formand
Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

Dansk Fritidsfiskerforbund

Kære Fritidsfiskere i Danmark 
Forretningsudvalget i Dansk Fritidsfiskerforbund har udarbejdet 12 gode 
forslag/opfordring til at man bør være medlem af fritidsfiskerforbundet.

1. Være med til at, opretholde det kreative fiskeri i danske farvande, med bevaring og udsætning af             
forskellige fiskearter.

2. Være med til at, bevare vores miljø og natur, vi har utrolig mange skovsvin og ligeså vandsvin til søs der 
bliver der kastet rigtig meget affald overbord, og det er en nødvendighed at bekæmpe.

3. Være med til at, vi kan beholde rettighederne til at vi fortsat kan dyrke fritidsfiskeriet med det antal       
redskaber som bekendtgørelsen viser, og at antallet ikke bliver reduceret af fødevareministeriet.

4. Være med til at. opretholde eksistensen af lokale ”Fritidsfiskerforeninger” under hoved-forbundets regi.
5. Være med til at, komme med forslag til arrangementer i lokale foreninger og deltage i de fastlagte            

arrangementer.
6.  Være med til at, deltage i bødekurser (sykurser) og reparere eller fremstille nye redskaber til fiskeri.         

Lokalforeningen vil være behjælpelig med indkøb til favorable priser.
7. Være med til at, få indført regulering af Skarv og Sælbestanden i Danmark til glæde for alle fiskere af alle 

kategorier. 
8. Det lokale kontingent indebærer at man er dødsulykkesforsikret (200.000 Kr.) under fiskeri fra man        

forlader hjemmet, til man er hjemme igen den lige vej. Dog skal man under fiskeri være iført redningsvest 
fra havn til havn. 

9. Som medlem får man medlemsbladet tilsendt 5 gange årligt, med relevante oplysninger om kreativt         
fiskeri og informationer om nye tiltag, hvor også man kan stille relevante spørgsmål og få svaret oplyst og 
meddelt i foreningsarbejdet.

10. Fritidsfiskerforbundet har gode tilbud på forsikring af både. Det kan blive en meget dyr fisketur hvis man 
laver skade på anden mands båd eller på tredje persons ejendom hvis man ikke har tegnet en ansvarsfor-
sikring på eget fartøj. 

11. Hvis dette har fanget din interesse, kontakt da en person som er med i en lokalbestyrelse eller hoved-
bestyrelsen eller et tilfældigt medlem af foreningerne. Vi gør dette for at trække på samme hammel. 
Som  enkeltperson har man ikke meget magt, men er vi og mange medlemmer vil forbundet stå stærkere    
overfor myndigheder og andre relevante autoriteter hver gang vi får et nyt medlem.

Tak for at du brugte tid på at studere disse forslag, og husk at melde dig ind i Dansk Fritidsfiskerforbund 
wenten i en lokalforening eller direkte i hovedforbundet.                                                                                              
Man kan finde relevante oplysninger på nettet. www.fritidsfiskerforbundet.dk
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FISKEGREJ
Rødspættegarn .....................  fra 378,-
Ørred/Laksegarn .................  fra 398,-
Åleruser 80/1 ......................  fra 1348,-
Overtræk 80/1 ........................  fra 85,-
Rejeruser 160/4 ..................  fra 1998,-
Hummergarn 100 m/m ......  fra 418,-
Waders ..................................  fra 368,-
Flydedragter .........................  fra 998,-
Redningsveste ......................  fra 288,-
Flåtænger - Åletænger - Knive 
Liner - Tvinger

Ring for tilbud!
Bestillinger til foråret modtages!

Sydmors Jagt & Fiskeri
Fritidsfisker! Se her!

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

Selskabs og mødelokaler
Daniavej 60 E Assens 9550 Mariager

98 58 39 16

Dansk Fritidsfiskerforbund
– holder sine møder her















• 
• 
• 
• 
• 
• PMU

Snedkeriet
Danmade

Tlf. 96780060

Rønnerhavnen
Frederikshavn

Tlf. 98 43 10 88

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

Gardinbussen
Hjørring-Frederikshavn

98 43 11 88
Hjørringvej 237, Frederikshavn

www.gardinmanden.dk

Maritim Historisk Forening
Frederikshavn

Tlf. 98 42 05 00

GLASEKSPERTEN

Frederikshavn
Tlf. 98 42 42 88

 

Penna´s	  Restaurant	  	  
Rønnerhavnen	  

 
Nordre Strandvej 48   

   9900 Frederikshavn   
9843 8298  penna@pennas.dk	  
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Læs mere om SejlSikkert på www.sejlsikkert.dk

300 Sejlsikkert ambassadører 2017
For blot 2 år siden søsatte TrygFonden og Søsportens 
Sikkerhedsråd en ambition om at skabe et netværk 
af frivillige ambassadører i forbindelse med SejlSik-
kert-indsatsen. SejlSikkert-ambassadørerne skal være 
med til at højne sikkerhedskulturen blandt sejlere 
og fiskere lokalt i havnene. Helt fra start var målet 
at rekruttere 300 frivillige ildsjæle til at være lokale 
ambassadører, og onsdag d. 10. maj 2017 blev det 
indfriet. Ambassadørnetværket består på nuværende 
tidspunkt af 76 fiskere og 224 sejlere.

SejlSikkert-ambassadørerne gør en forskel
De lokale SejlSikkert-ambassadører er et netværk af 
sejlere og fiskere, der på frivillig basis sætter fokus 
på sikkerheden på havet. Som ambassadør er man 
kontaktperson for SejlSikkert-indsatsen i sit lokalmiljø 
og modtager plakater og andet materiale til at hæn-
ge op eller dele ud på havnen eller i klubben for at 
skabe synlighed. Ambassadørerne deltager årligt i et 
SejlSikkert-træf, hvor de bliver introduceret til kam-
pagne-indsatsen samt udveksler viden og erfaringer i 
netværket. 
Alle SejlSikkert-ambassadørerne er forskellige og er 

ambassadører på deres egen måde. Deres rolle er 
ikke at løfte pegefingre, men i stedet være med til at 
dele viden og inspirere sejler- og fiskermiljøet til at 
være bevidste om egen og andres sikkerhed – med 
andre ord tage skipperansvar. Opgaven er at skabe 
opmærksomhed om sikkerhed på vandet, og det gør 
de på mange forskellige måder. Eksempler på SejlSik-
kert-aktiviteter i de lokale havne er:

•  Temaaften om sikkerhed til søs med en uddannet 
SejlSikkert-instruktør

• Foredrag og tjek af redningsveste
• Synlighed ved standerhejsning, havnens dag samt 

til diverse kapsejladser
• Sikkerhedsdemonstrationer. Derudover har 

SejlSikkert-indsatsen uddannet 22 sikkerhedsin-
struktører, som ambassadørerne kan invitere til 
at gennemføre foredrag og demonstrationer til 
arrangementer på havnen, i klubben eller forenin-
gen.Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden tror 
på, at ambassadørnetværket er helt afgørende for 
at lykkedes med at skabe en bedre sikkerhedskul-
tur blandt sejlere og fiskere. 
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HUSK! 
 … at melde flytning
 … nyt tlf. nr.
 … ny mail-adresse
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Vidste du det???

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

Spænding og frihed på havet

Det startede som fritidsfisker og blev til erhvervsfisker.
    Hvem ved om det ikke om mange år slutter igen som fritidsfisker?

redigeret af Bruno Müller

For sine konfirmationspenge købte 38-årig Christian 
Pilegaard fra Skagen en jolle med påhængsmotor – og 
derved var grunden for hans fremtidige erhverv lagt. 
Han blev så betaget af fiskeriet, så fascineret, at han 
aldrig har kunnet slippe det igen, heller ikke selv om 

han måtte følge forældrenes råd om at tage en ud-
dannelse først, at han i april i fjor skrev kontrakt på en 
nybygget båd fra værftet i Riga.

Kilde: Skagenonsdag.dk/

Læs hele artiklen på forbundets hjemmeside
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    Lidt forskelligt....
Optælling af kystfiskeri og fangster

Siden sidste blad 2.2017 er der tilgået 25 nye medlemmer.

Forskere fra DTU Aqua undersøger 
i foråret det fynske kystfiskeri via 
interviews, flytællinger og app’en 
Fangstjournalen. Målet er at blive 
klogere på, hvordan man mest 
præcist opgør fangster og fiskeakti-
vitet hos danske lystfiskere gene-
relt, samt at få specifik viden om 
kystfiskeriet på Fyn.

I foråret og forsommeren 2017 kan 
du møde folk fra DTU Aqua på din 
fisketur ved de fynske kyster. De er 
på fiskepladserne for at intervie-
we kystfiskere om deres fiskeri og 
fangster, særligt med henblik på 
havørreder. Undersøgelsen er en 
del af et større projekt (REKREA), 
som også omfatter undersøgelser 

af torskefiskeri i Øresund, lakse-
fiskeri i Østersøen og ålefiskeri i 
Storebælt. Målet er at finde ud af, 
hvordan man bedst opgør fangster 
og fiskeaktivitet hos danske lyst- og 
fritidsfiskere for at få så korrekt 
og nøjagtig viden som muligt at 
forvalte bestandene.

NYT fra Medlemskontoret

Finder plastposer på 2500 meters dybde
Ved analysering af videooptagelser af 1200 km havbund konstaterer forskere fra 
Havforskningsinstituttet i Norge at det ligger plastposer i de allerfleste områder de 
har undersøgt. 

Tre ud af fire af alle lyst- 
og fritidsfiskere  bruger
ikke vesten konsekvent!
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Limfjordsrådets årsberetning for 2016 viser, at                     
Limfjordskommunerne er aktive og helt i front på 
miljøområdet. I fællesskab gennemfører kommunerne 
således en lang række natur- og miljøprojekter spredt over 
hele Limfjordens opland. Projekterne spænder vidt - lige fra 
den store vådområdeindsats, som udgør 1/3 af hele landets 
indsats for at fjerne kvælstof inden det løber ud i 
havområderne, til anlæggelsen af et 12.000 kubikmeter stort 
stenrev i Løgstør Bredning.

LIMFJORDSRÅDETS ÅRSBERETNING FOR 2016

Læs rapporten på forbundets 
hjemmeside

www.fritidsfiskerforbundet.dk 

Chefsælger Brian Skovsgaard ved tejnen                      
Foto: Henning Pedersen, Hals Fritidsfiskerforening                   

Daconet præsenterer 20 meter lang tejne

Nyt på markedet!

Den nye fisketejne har en maskestørrelse på 10 mm. Den er med 
36 indgange, der er fordelt på den 20 meter lange tejne. 
Tejnen bliver solgt til erhvervs- og fritidsfiskere.

18



Åbent hus hos Daconet – for femte gang!
Igen har den populære virksomhed, også med navnet 
Frydendal, trukket mange, især fritidsfiskere til Hvide 
Sande. Mange medarbejdere havde travlt med at lange 
over disken, hvor det drejede sig om, fiskenet, fiskegarn og 
ruser samt fiskeriartikler i alle afskygninger, - og et godt til-
bud til de morgenfriske med en frisk kop kaffe og et smurt 
rundstykke.
I ”kantinen” mellem alverdens fiskegrej var der god fiske-
snak!

FRITIDSFISKEREN stødte på nogle forbundets medlemmer 
fra lokalforeningerne, hvor der også ved middagstid blev 
serveret ”Godt” til ganen, imedens man kunne får en god 
”Fiskesnak ”,- og om det grej der bruges og eventuelt på 
stedet lave en bestilling på det det, eller få det med hjem!
Bjarne Dam Jensen fra Hals Fritidsfiskerforening købte i en 
størrelsesorden på de gode tilbud, så tanken kom, om han 
var ved at etablere en filial ved Limfjorden.
Men også fra det sønderjyske mødte vi Stig Andersen, 
Nordlige Sdr. Jyllands FF, der også var glad for at arrange-
mentet bød på så mange gode tilbud.

Medarbejderne havde travlt
FRITIDSFISKEREN  fik en snak med et par af medarbejder-
ne, og en af dem var Finn Hjul Jensen, Torsminde, der var 
tidligere erhvervsfisker, men alligevel havde formået en 
ansættelse i firmaet gennem 41 år!
Det blev ikke oplyst om han havde fået ”Sølvmedaljen” hos 
dronningen, men han fortalte bravt om hvor glad han var 
for at være ansat og hvor han kunne høste af sine erfarin-
ger med fiskeriet.

Sælger for millioner til fritidsfiskeriet
Ligeledes fik vi en god snak med sælger Jess Rasmussen 
der oplyste, at nu køber fritidsfiskerne godt igen og at de i 
virksomheden anså man at krisen var stærkt på vej til

sin afslutning. I årets forløb leverer vi fiskegrej, ikke kun til 
erhvervsfiskeriet fra vores andre virksomheder i udlandet 
og herhjemme, Men vi kan med glæde konstatere at vi 
sælger for mange millioner årligt,- alene til fritidsfiskeriet,-  
og afsluttende sagde han at det er femte gang vi holder 
dette arrangement og vi har valgt at holde det når fiskerne 
havde en fridag, som nu, denne gang hvor det er St. bede-
dag, sagde Jess Rasmussen
 

Arrangementet afholdes sammen med Hvide Sandes Åben 
Havn, hvor hele byen i forvejen sydede af liv og handel i 
gaderne omkring havnen.

Der var godt gang i handelen                                                                            

Finn H. Jensen 41 år i firmaet                                                                                    

Medlemmer fra Hals FF                                                            

Jess Rasmussen, sælger                                                                                      
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Limfjordsrådets årsberetning for 2016

Mød Limfjordsrådet på Naturmødet 2017

Mød DTU Aqua på Naturmødet i Hirtshals

Pink Dildo

Spænding og frihed på havet 2017

Så skyd dem da…

Nyt blad 02,17

Åbent brev til & svar fra ministeren - om sælen!

”BARSKE TIDENDE”

Fiskerikontrollens rapport for 2016

Hvis du fanger en mærket gedde i dine redskaber!

Ny National lystfiskerstrategi

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!

Dømt for ulovlig opbevaring af hummere i en sø
I Dalane Tingret, i Sverige, 
blev en mand for nylig nylig 
dømt til 14 dages betinget 
fængsel og bøde kr. 15 000 for 
ulovlig opbevaring af 26 hum-
mere i en sø.  
Videre blev samlenettet som 

blev benyttet til at opbevare 
de ulovlige hummere konfi-
skeret. Dommen blev afgjort 
som tilståelsesdom.
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LOKALFORENINGER
Nordenfjords & Nordjylland

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

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

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

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

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

Kasserer

Virksund og Omegns Fritidsfiskerforening

Formand
Peder Lajgaard pedersen
Virksundvej 49
8831 Løgstrup
Tlf. 30 29 28 86
pederlajgaard@gmail.com

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

Skive Fritidsfiskerforening

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

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

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

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

Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

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

Kasserer

SYKURSUS
Sykursus hos Karl Klausen Lørdag den 22. juli kl. 10.00 - 14.00.

Tilmelding senest lørdag den 15. juli til Karsten

Nissum Fjord Fritidsfiskerforening

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

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

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

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

Vestjylland
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LOKALFORENINGER

Varde Å og Ho Bugt Fritidsfiskerforening
Formand
Arne Møller
Søndervang 5
6840 Oksbøl
Tlf. 75 27 18 89 Mobil: 23 37 08 86

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

Syd- og Sønderjylland

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

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

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

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

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

Kasserer
Ulrik Nielsen
Apotekervænget 15
6000 Kolding
Tlf. 40 91 48 34
koff.kasser@gmail.com
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Syd- og Sønderjylland
LOKALFORENINGER

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

Fællestur til Aarø.

Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening arrangerer en fællestur til Aarø.
Dato: 03/September-2017 afgang med færgen Kl. 10:20

Minimum deltagere 8 personer.
Foreningen betaler for færgebilletterne.

Efter sejlturen til Aarø, holder ”Øbussen” klar på Aarø havn, og vi bliver kørt en tur rundt på øen, fra havnen forbi 
campingpladsen til Østervig, og videre mod nord og til kirken med pitstop under-vejs, afhængig af vejret. Der vil også være en 

guide fra Aarø med på turen. Drikkevarer må gerne medbringes og nydes på turen.  
Vi besøger kirken på Aarø, som er meget smuk indvendig og har en historie om Aarø, selvom kirken ikke er så gammel.
Prisen på ”øbussen” er 800,00 + guide, som deles ligeligt mellem deltagerne. Jo flere vi er desto billigere bliver turen.
Vi slutter turen af på Aarø Vingård, hvor der bliver arrangeret vinsmagning, som koster minimum 145,00 kr/person. 

Madkurven må man gerne medbringe ind på vingården, og nyde klemmerne, men ikke egne drikkevarer. 
Der kan købes drikkevarer på vingården.    

Håber på god tilmelding, og er sikker på at vi vil få en god tur. Aarø en smuk ø med mange aktiviteter, så som campingplads, 
Brummers Gård, Café Aarøgaard, Aarø’s Perle som er at finde på havnen.

Tilmelding er nødvendigt til Jørgen Bork.  Senest d. 1.september 2017
Tlf: 74 58 45 23 eller 51 52 00 29

Mail: formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk
Eller kontakt et bestyrelsesmedlem som vil formidle tilmeldingen.

P.b.v.
Jørgen Bork 

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

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

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

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

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

Øerne

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

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

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

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

Randers Fjord Fritidsfiskerforening

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

Kasserer
Børge Lykkegaard
Fjordbakken 51
8930 Randers NØ
Tlf. 48 18 35 58
blykkeg@yahoo.com  
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FRITIDSFISKEREN besøgte Naturmødet 
Naturmødet i Hirtshals var vokset til endnu større fra sidste år, der var den første gang.

Her var noget for alle – både børn og voksne at se på foruden en 
række oplæg og debatter. 
Fritidsfiskeren valget at koncentrere sig og se på de stande der rela-
terede sig til vores fritidsområde, og på vej mod DTU Aqua’s stand 
så vi Dansk Sportsfiskerforbund, Levende Hav, Dansk Amatørfisker-
forening, Trollingfiskerne med flere.
Vi betragtede hele det storslåede arrangement der havde titlen at 
være ”Verdens første folkemøde om naturen” og at det formåede 
at leve op til målsætningen om at samle interessegrupper i naturen 
og hvordan vi dyrker den.
Det var ikke uden grund at der var stor interesse for fiskeriet, da 
det var en af Nordjyllands store fiskerihavne hvor arrangementet 
blev afholdt.            

Af : Karin Stubgaard, DTU & Bruno Müller

Foto: Helle Sørensen, DTU & Bruno Müller

Den mobile Serviceafdeling                                                        Ministerbesøg                                                                                                                                        

Levende Hav- Storsejlet med Logo Fiskeribiolog Fiskeribiolog Hans Jakob OlesenHans Jakob 
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DTU Aqua’s stand var godt besøgt
Karin Stubgaard,DTU Aqua. der er kommunikations-
medarbejder siger til FRITIDSFISKEREN, at
-”DTU Aqua deltager i Naturmødet, fordi instituttet 
beskæftiger sig med, hvordan mennesket kan anven-
de naturen på en bæredygtig måde. Fx overvåger 
vi fiskebestandene og rådgiver myndighederne om, 
hvor meget bestandene kan udnyttes, hvis fiskeriet 
skal være bæredygtigt, og vi forsker fx også i selektiv 
fiskeriteknologi, som kan være med til at mindske 

udsmidet af fisk. På Naturmødet vil vi gerne formidle 
den viden, vi har, til både erhvervsfiskere og lyst- 
og fritidsfiskere og offentligheden i øvrigt, og vi vil 
gerne i dialog de mennesker og organisationer, som 
på den ene eller anden måde har en interesse i den 
forskning, vi laver. Desuden har DTU Aqua en særlig 
tilknytning til Hirtshals, hvor Naturmødet foregår. En 
del af instituttet er placeret i Nordsøen Forskerpark i 
Hirtshals, og havforskningsskibet Dana har hjemhavn i 
byen”, forklarer Karin Stubgaard, 

Kan de også fange fisk? Det er centralt spørgsmål i                   
udviklingen af sælsikre redskaber. Foreløbige resultater          
 fra et DTU Aqua-projekt, som har undersøgt tejnefiskeri 
ved Bornholm, viser en fangst på 9,9 kg pr. tejne pr. dag,
 når det går allerbedst 

Professor Henrik Mosegaard, DTU Aqua forklarer om
en af hans projekter.                                                 

Fiskeribiolog Hans Jakob Olesen, DTU Aqua                                         
 snakkede med lyst- og fritidsfiskere.

Skolebørnene fik en ordentlig forklaring om fisk                                       

Forsker Junita Karlsen demonstrerer kasse til opbevaring af 
levende jomfruhummere                                           

 Seniorforsker orienterede om "tabte garn" der fisker 
videre til ingen verdens nytte. Også kaldet 
"spøgelsesnettet"                  
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DTU Aqua går imod skydning af sæler 
Årets fangst af stenbidere har været en katastrofe for mange fiskere. Og nu retter fiskerne 
skytset mod sælerne. Men det er ikke løsningen at skyde sælerne ude i vandet, hvis man 
spørger en seniorforsker fra DTU Aqua

AF TOKE GERDING JENSEN  @TokeDK
 
Stenbiderfiskerne er godt og grundigt 
trætte af, at sælerne ødelægger deres 
fiskenet og spiser deres fisk, og de vil 
gerne have lov til at skyde sælerne. 
Det mener Finn Larsen ikke løser 
problemet. Han er seniorforsker ved 
DTU Aqua, som er en underafdeling af 
Danmarks Tekniske Universitet, der fo-
kuserer på Akvatiske Ressourcer, som 
de kalder det. Han mener, at man kan 
forbedre grejet, som man fisker med. 
- Vi har på DTU Aqua arbejdet med at 
udvikle nogle alternative redskaber, 
hvor sælerne ikke kan komme til fang-
sten. Vi er nået et godt stykke af vejen 
til at fange nogle rimelige mængder 

fisk, men vi vil gerne have lidt højere 
fangstrater på de redskaber, siger Finn 
Larsen. 
Så der er måske en løsning på vej, 
hvis man spørger DTU Aqua, men Finn 
Larsen forstår godt, at det er frustre-
rende for fiskerne at se deres fangster 
forsvinde. Han ved også godt, at sæ-
lerne tager en stor del af stenbiderne. 
- Der er ingen tvivl om, at sælerne 
stjæler 
stenbidere. Vi har lavet en undersø-
gelse i 2015, der viste, at der er meget 
store problemer i bestemte fiskerier, 
blandt andet i stenbiderfiskeriet, siger 
seniorforskeren. 
Sæler smadrer fiskeri
Tidligere torsdag kunne vi fortælle om 

stenbiderfiskeren Andy William Over-
gaard, som fortalte, at han oplevede, 
at sælerne ødelagde hans fiskenet 
og stjal de stenbidere, som ellers var 
fanget i nettet. 
- Jamen jeg kan bare tage en dag, hvor 
jeg har været ude. Jeg hev 100 garn 
ind, og der kunne jeg se, at der skulle 
have været 25-30 stykker. Og der var 
to, siger Andy William Overgaard.
Finn Larsen fra DTU Aqua mener, at 
før man begynder at skyde sælerne, 
bør man finde ud af, om der er tale 
om enkelte specialist-sæler eller om 
det er en generel adfærd blandt alle 
sæler på egnen. 

Inden for det rekreative fiskeri ser det 
også ud til at reglerne bliver over-
holdt i større grad. Landbrugs- og 
Fiskeristyrelsen konstaterede færre 
ulovlige fritidsfiskerredskaber i 2016 
end året før og kontrollerede stort set 
det samme antal redskaber. Af 6.300 

kontrollerede redskaber blev ca. 1.600 
taget i bevaring – de fleste manglede 
oplysninger om ejerforhold. 
- Der er fortsat fritidsfiskere, som ikke 
mærker deres redskaber og derfor 
heller ikke oplyser, om ejeren har købt 
fisketegn. Betaling af fiskeplejebidrag 

er en forudsætning for at måtte udøve 
fritidsfiskeri, og bidraget er vigtigt i 
forhold til fiskebestandenes pleje, 
siger Mik Jensen fra Landbrugs- og 
Fiskeristyrelsen.   

Læs mere på forbundets hjemmeside. 

Fiskerikontrollens rapport for 2016 
Det rekreative fiskeri ser det ud til at reglerne bliver overholdt i større grad.
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Første trækutter i 15 år
Flere end 100 mennesker var mødt op 
på værftet på Slettestrand 31. marts, 
da den første trækutter i 15 år der 
blevet navngivet. - Det er en stor dag, 
det er helt eventyrligt.
At få lov til at slutte min fiskekarriere 
som jeg startede, da jeg var fjorten 
år, på denne måde med sådan en båd 
her, det er da fantastisk. Nu er det op 
til os selv. Nu er fiskekvoterne der, 
og priserne er der, og båden er der, 
så er det op til os, sagde fiskeskipper 
Karsten Nielsen ifølge TV 2 Nord, da 

hans nye båd blev navngivet.
Træ har sine fordele
Bådens skrog er bygget af træ, og 
selvom træbåde måske lyder gam-
meldags, så har de klare fordele til 
kystfiskeri. Den nye kutter blev døbt 
“Kakani III af Thorup Strand”. Det er 
bådebygger Peter Madsbøll fra Slet-
testrand som har forestået arbejdet 
med den nye båd. Den har kostet syv 
millioner kroner at bygge. Kutteren 
har plads til en besætning på tre til 
fire mand. Planen er, at der de kom-

mende år skal bygges ti nye kuttere 
på Slettestrand.
Den nye kutter har været et år under-
vejs, og det er første gang i ti år, at 
bådebyggeren fra Slettestrand laver 
en båd til fiskeri. Der er dog ikke ble-
vet bygget træbåde på bådebyggeriet 
siden 2002.
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HUSK
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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

TIL SALG
             

Tidligere fiskekutter

Bygget eg på eg – 240 HK Cummings Motor

Under ombygning til fritidsskib

Pris: 35.000,- kr. – Kontakt: 2016 4438

Svensk kommune tillader nu jagt på skarv
I den svenske skærgård i den lille 
kommune Österåker ved Furusund, 
har kommunalbestyrelsen truffet 
beslutning om at tillade nedskydning 
af skarv. 
Beslutningen betyder, at i alt 195 fugle 
lader livet i  udvalgte områder, til jag-
ten udløber i midten af april måned. 
Formålet er ifølge lederen af Natur og 
Miljø i den svenske kommune, Göran 
Åström, at afskrække og afholde 
skarven fra at etablere sig yderligere 
med rede- og ynglepladser i området.
Problemets omfang er vokset, hvilket 
bekræftes af den sidste undersøgel-
se foretaget af svenske biologer, der 

viser at mellem 30 til 33.000 skarv i 
sommeren 2016 havde opholdt sig i 
området omkring den svenske skær-
gård ved Stockholm. De var fordelt på 
19 kendte skarvkolonier, hvor op mod 
6.380 ynglende par havde slået sig 
ned.
I følge EU´s fugledirektiv, som også 
Sverige er underlagt, skal alle arter 
have en bevaringsstatus. Men Kom-
munalbestyrelsen i den lille svenske 
kommune mener ikke at tilladelsen 
til jagt på nogle få hundrede skarv er 
i strid med EU´s fugledirektiv og da 
forsøg med andre passende skræm-
meforanstaltninger ikke har hjulpet og 

slet ikke løst problemet, mener kom-
munalbestyrelsen af nedskydningen af 
skarven kan løse problemet.
»Vi har taget denne vurdering for 
seks områder, men det er samtidigt 
vigtigt at tilføje, at grundejere fortsat 
er forpligtede til stadig at foretage 
forebyggende foranstaltninger side-
løbende med jagten på skarven. De 
forskellige tiltag skulle gerne gavne på 
sigt,« kommer det fra Göran Åström, 
der mener at dette både er for at øge 
effekten af reguleringen af skarv og 
for at teste og evaluere nye metoder.
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SÆL OG SKARV – køn og mindre køn!
Sælproblematikken blev ikke glemt

Undertegnede deltog i Landsforenin-
gen Levende Havs generalforsamling, 
som fandt sted i marts måned i Fjord 
og Bælts lokaliteter i Kerteminde.  Ste-
det udmærker sig blandt mange andre 
ting med et sælarium med 5 sæler, 
som trænes flere gange hver dag i 
overværelse af publikum, og til den 
træning, som jeg overværede, var der 
mange unge familier med børn.

Alle sæler er personificeret med 

navn og refereres til som var de søde 
kæledyr eller bare uopdragne børn. 
Glansnummeret i forestillingen var, 
da træneren fremdrog en tandbørste 
og forklarede publikum, at det ikke 
var hendes egen, men at den tilhørte 
en stor kraftig hunsæl, og at hun nu 
ville børste sælens tænder efter de 
mange fisk, som den havde sat til livs 
i forbindelse med træningen. Og hun 
gjorde det!

Der er en forklaring på, at mange 
mennesker har en helt forskruet 
opfattelse af sæler.
Nu tilbage til referatet fra Årsmødet. 
Der er nok for mange skarv i landet til, 
at vi kan begynde at børste tænder på 
dem eller give dem ansigtsmassage, 
så at de ikke ser så bistre ud, men i 
stedet bliver nuttede og søde at se 
på med gode manerer. Måske kunne 
vi begynde at fodre dem ved søerne i     

byernes parker med henblik på at de 
slår sig ned der. Vi bytter dem gerne 
lige over, med hvad der måtte være 
af andefugle i parkanlæggene. Så kan 
velmenende vejledere i folkeoplys-
ningens navn måske træne dem til at 
spise af hånden og sidde på finger. 
Det bliver nok en udfordring at huske 
deres navne, når hele flokken på tæt 
ved 200.000 individer stopper op i 
Danmark for at fouragere før trækket 
fortsætter sydpå. 

I referatet fra  Årsmøde 2017  med repræsentanterne for lokalafdelingerne i Dansk Fritidsfisker Forbund kan 
man læse følgende vedr. sæl og skarv:
” Jørgen Jeppesen, Skive FF  sørgede for at der  arbejdes på en handlingsplan, men her er vi desværre ikke 
repræsenteret. Arne Rusbjerg har fremført i dialogforum, at vi jo er tæt på sælerne, når vi er ude på vandet - 
og mange af os har jagttegn. Det store problem er nok, at sælerne er nuttede med store brune øjne i mod-
sætning til skarven”.

Læserbrev

Lystfiskerjammer
Bo Sørensen siger frit for leveren…..

Så træt af at høre om manglende turister på turbåde, vi ved 
alle at tyske turister fanger, fileterer og fryser torsk ned for 
at transportere dem hjem med salg for øje. Er bare ikke i 
orden!!!! Vi andre har love og regler og kvoter vi skal følge 
og det er første gang i mine 40+ år som Østersø fisker at der 
er restrektioner for lystfiskere/turbåde og nu hyler de. Hvad 
skal vi andre sige, vi har fået revet tæppet og vores leveeksi-
stens væk under os. Synes lige jeg ville ytre mig. 

Hilsen Østersø-fiskeren
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Tirsdag den 18. april var første 
arbejdsdag på Lyngby Campus for 
mange af de 650 medarbejdere fra 
DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet 
og DTU Veterinærinstituttet, som 
nu rykker tættere sammen. De tre 
institutter indtager bygning 201, 
202 og 204, som er DTU’s største 
bygningskompleks på indtil videre 
42.000 m2.
Bygningerne skal huse en væsentlig 
del af DTU’s life science- og bio-
engineering-aktiviteter og skabe 
rammen om et unikt fagligt miljø. 
Byggeriet omfatter bl.a. laboratori-
er, kontorarealer, møderum, under-
visningsfaciliteter, samt kantine og 
cafeområder, der er tænkt som et 
socialt samlingspunkt for denne del 
af DTU Lyngby Campus.
Samlingspunkt på campus
Life science og bioengineering er et 
område i stor vækst. Det skønnes, at 
det er en industri, der årligt ekspor-
terer for 107 milliarder kroner og 
i dag udgør 17 pct. af den samle-
de danske eksport. Det er et felt, 
som DTU i stigende grad vil agere 

i. Blandt andet derfor samler DTU 
ekspertisen og udbygger faciliteter, 
så der også i fremtiden kan leveres 
forskning i verdensklasse.
Endnu en bygning under opførsel
De fleste af bygningerne i kom-
plekset er indflytningsklare, men 
som det fremgår af aktiviteterne i 
området er endnu en bygning under 
opsejling. Det er bygning 205A til 
veterinær forskning, som forventes 
færdig i slutningen af 2019. Indtil da 
vil der altså stadig være byggeplads. 
Selve byggepladsen overdækkes 
imidlertid af et stort telt, et ”Site-
Cover”, så hele byggepladsen er 
pakket ind under opførelsen. Site-
Cover er en ny kosteffektiv løsning, 
idet man kan bygge i al slags vejr, 
hvilket sikrer en mere effektiv byg-
gefase på projektet. SiteCover-løs-
ningen er kun set to gange før i 
Danmark, så også på den måde er 
byggeriet noget særligt.  

Første arbejdsdag i DTU’s 
største nybyggeri
Nu tager medarbejdere fra DTU Aqua, DTU Fødevareinstitut-
tet og DTU Veterinærinstituttet DTU’s hidtil største nybyggeri i 
brug.

FAKTA:

Byggeperiode: 2014-2019. 

Areal: Ca.50.000 m2 i både ny-
byggeri og ombygning.

Budget: 1,4 mia. kr.

Bygningskomplekset består af 
den nye bygning 202 på 27.000 
m2, der med gangbroer for-
bindes med de to eksisterende 
bygninger 201 og 204 på hver 
7.000 m2.
Nord for disse bygninger opfø-
res endvidere den nye bygning 
205A til veterinær forskning. 
Bygningen er på ca. 8.500 m2 
og fordelt på to kældre og fire 
etager over jorden. 

Den vil stå klar i 2019.
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Se flere gode tilbud på www.hvalpsund-net.dk

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

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

Professional Fishing Outfitter

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

Danmarksgade 67  |  9900 Frederikshavn  |  38 48 30 49  |  al-bank.dk

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

Er du interesseret i billige energilån?
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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
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Ålen er måske den værste fjende
Fiskernes  ulige og ørkesløse kamp mod 
den invasive art, sortmundede kutling, 
der nærmest har invaderet Vestlige Øster-
sø, specielt omkring det sydsjællandske, 
får måske uventede hjælp fra ålens side.

I følge DR P4 Sjælland, er det DTU der 
efter undersøgelser af ålen, undrede 
sig over, at især omkring Karrebæk og 
Dybsø Fjord på Sydsjælland, voksede 
ålen relativt hurtigere end i tilsva-
rende omgivelser andre steder. DTU 
Aqua mistænker ålen for at sætte 
den »allestedsnærværende« kutling 
øverst på menukortet, hvilket skul-
le være den direkte årsag til ålens 
hurtigt stigende vægtkurve i dette 
område.Tidligere har projektet »Atlas 
over danske saltvandsfisk«, været 
inde og analyserer på den invasive 
art fra Sortehavet, sortmundede kut-
ling. Den blev første gang observeret 
i 2008 og har sidenhen spredt sig 
eksplosivt i de syddanske farvande, 
helt over til Bornholm. Statens Natur-
historiske Museum har efterfølgende 
nøje fulgt kutlingens udbredelse i de 

danske farvande og fundet 
at de i dag og i stort antal 
findes ved de Bornholmske 
kyster, Lolland og Falster 
samt omkring Møn og Syd-
sjælland. Biolog Henrik Carl, der er 
medforfatter på »Atlas over danske 
saltvandsfisk«, har tidligere udtalt, 
at man inden for relativt kort tid må 
forvente, at den sortmundede kutling 
vil brede sig yderligere, kraftigt og at 
man indenfor en relativ overskuelig 
fremtid vil finde kutlingen i hele den 
østlige del af landet og i fjorde med 
brakvand. Udbredelsen af kutlingen 
har allerede fået en negativ indvirken 
på flere af de hjemmehørende arter, 
hvor blandt andet æg og yngel fra 
skrubber, rejer samt ørredbestande i 
de danske åer og æg fra aborrer, også 
er en lækkerbisken for kutlingen. 

Men den invasive art ses også som 
en kæmpe fødekonkurrent for de 
øvrige arter, der kommer til kort, da 
mængden og udbredelsen af kutlin-
gen er voldsom stor.

DTU Aqua vil nu undersøge nærmere, 
om den sortmundede kutling nu vir-
kelig er blevet ålenes nye livret. Flere 
fiskere vil glæde sig, for indtil nu har 
forsøg med at regulere bestanden af 
den sortmundede kutling, ikke givet 
de ønskede resultater.

Kilde: Saltvandsatlaset, DTU og DR p4 Sjælland 
FiskerForum.dk

Sælsikre tejner hjælper mod sæler
DTU Aquas projekt Seal Safe 
(Sælsikre torsketejner) har 
arbejdet med udvikling af tejner 
til torskefiskeri, der kan holde 
sæler væk fra fangsten. 
Bedste blev fundet ved tejne fra 
Nexø Vodbinderi.

35



FISKER FORUM
www.fiskerforum.dk

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

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

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

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

Havmiljøvogterkam- 
pagnen gennemføres 

af Værnsfælles 
Forsvarskommando.
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Også fritidsfiskere skal lære om sikkerhed 
-redigeret af Bruno Müller
 
SejlSikkert, der er et samarbejde 
mellem Søsportens Sikkerhedsråd og 
TrygFonden, deltog i Trolling Master 
Bornholm den 26.-29. april for at 
sætte fokus på sikkerhed til søs. Tal 
viser nemlig, at der desværre stadig 
er alt for mange, der ikke bruger 
redningsvest, og det koster hvert år 
menneskeliv. 

Ifølge tal fra Søsportens Sikkerhedsråd 
er der desværre generelt for mange 
lystfiskere, som ikke tager sikkerheden 
tilstrækkeligt alvorligt. Tallene viser 
nemlig, at langt størstedelen – hele 
74 pct. – af alle lyst- og fritidsfiskere 
ikke bruger redningsvesten konse-
kvent, når de er på søen. Derfor er 
SejlSikkert massivt tilstede til Trolling 
Master Bornholm og håber at bruge 
lejligheden til at slå et slag for større 
sikkerhed. 

Myter bringer fritidsfiskere i fare
Der eksisterer stadig mange myter 
om sikkerhed i fritidsfiskerkredse, og 
det kan være farligt, forklarer Sten 
Emborg, specialkonsulent i Søsportens 
Sikkerhedsråd. 
- Det er en myte, at det især er 
nybegyndere, der drukner. Faktisk er 

det især ældre og rutinerede fiskere, 
og risikoen er klart større uden vest, 
så det er en dårlig idé at sløse med 
sikkerheden, siger Sten Emborg. 
Mens 57 pct. af alle sejlere og 66 pct. 
af alle roere bruger redningsvest, er 
det kun 26 pct. blandt fiskerne, som 
konsekvent trækker i vesten, og det 
får Sten Emborg til at opfordre alle til 
at bære vest, uanset årstid.
- Det er kun godt hver fjerde fisker, 
der altid bærer redningsvest. Ofte 
begrunder fiskerne det med, at vesten 
begrænser deres bevægelsesfrihed, 
men i dag er redningsveste både lette 
og fylder begrænset, og man udsætter 
sig selv og sin besætning for unødig 
risiko ved at lade vesten ligge i båden, 
siger Sten Emborg og understreger, at 
det er skippers ansvar, at alle ombord 
på båden bærer vest. 

Bliv ambassadør for SejlSikkert 
Er man lystfisker, og har man lyst til at 
gøre en indsats for større sikkerhed til 
søs, håber Søsportens Sikkerhedsråd 
og TrygFonden at kunne rekruttere 
flere SejlSikkert-ambassadører under 
Trolling Master Bornholm. SejlSikkert 
er tilstede på havnen under hele 
arrangementet. Interesserede er også 
velkommen til at kigge forbi, hvis man 
vil have råd og vejledning eller måske 

et tjek af sin redningsvest – noget som 
bør gøres mindst én gang om året. 
- Vi er utrolig glade for vores ambas-
sadører, der gør en stor indsats, men 
vi kunne godt bruge flere ikke mindst 
blandt fritids- og lystfiskerne. Indsat-
sen for større sikkerhed til søs er i 
sidste ende med til at redde menne-
skeliv, siger Sten Emborg. 

Om Søsportens Sikkerhedsråd
Søsportens Sikkerhedsråd er en 
selvstændig institution under Sø-
fartsstyrelsen, som har til formål at 
arbejde for sikkerhed til søs for alle, 
der benytter danske farvande til rekre-
ative formål. Læs mere om Søsportens 
Sikkerhedsråd på www.soesport.dk. 
På sejlsikkert.dk kan man læse mere 
om indsatsen og tilmelde sig som 
ambassadør. 

Om TrygFonden
TrygFonden varetager TryghedsGrup-
pens almennyttige arbejde. Trygheds-
Gruppens er hovedejer i forsikrings-
selskabet Tryg og skaber værdi og 
tryghed gennem langsigtede investe-
ringer og almennyttige uddelinger. 

Læs mere om TrygFondens aktiviteter 
på www.trygfonden.dk
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Hvis du fanger en mærket gedde i dine redskaber! 
DTU Aqua mærker i tiden brakvandsgedder flere steder 
omkring Møn og Sydsjælland. Gedderne bliver mærket 
ved rygfinnen med et lille gult eller orange mærke (kaldet 
et Floytag eller et spagettimærke) med et nummer på, så 
de kan genkendes ved senere fangst. Mærket kan være 
tilgroet, kig godt efter.

Det er utrolig vigtigt for projektet, at vi får  meldinger på, 
hvad der sker med de mærkede fisk, og hvor de vandrer 
hen, når de bevæger sig væk fra de steder, de er mærket. 
Derfor vil vi gerne have besked, hvis du fanger en mærket 
gedde i dit redskab:
Vi beder dig enten sende mærket til os eller registrere 
mærkenummeret (fx B0451), tid og sted og hvis det er 
muligt også gerne længde og evt. vægt på gedden. Disse 
oplysninger indrapporteres til DTU Aqua på gedde@aqua.
dtu.dk eller til nedenstående adresse/tlf. Brug evt. en 
kopi af det nedstående skema. 
Hvis gedden ikke er død, må du genudsætte gedden.

Området udfor Askeby Landkanal er vigtig
I et nyt projekt er DTU Aqua i gang med at undersøge, om 
der vandrer brakvandsgedder op i Askeby Landkanal på 

Møn for at gyde. Derfor bliver der i øjeblikket fanget op 
vandrende gedder i ruser i kanalens nederste del, og de 
gedder bliver mærket med et orange eller gult mærke. 
Vi forventer at gedderne vandrer ud i brakvandet efter 
gydning og derfor er det ekstra vigtigt at holde øje med 
mærkede gedder, hvis man fanger gedder i sine redska-
ber i området udfor Askeby Landkanals udløb.Projektets 
overordnede formål er, at få mere viden om brakvandsged-
derne i Danmark og deres gyde-adfærd. Der er ikke noget 
dokumenteret viden fra Danmark om, hvorvidt brakvands-
gedderne gyder i ferskvand eller i det brakke vand, derfor 
vil vi i dette projekt undersøge, om der er brakvands-ged-
der, der går op og gyder i ferskvand. At kende til geddernes 
livsforløb er vigtigt for at kunne forvalte bestandene på 
den rigtige måde, og dermed kunne bevare og fremme 
bestanden af brakvandsgedder. 

Mærkning af gedder fra Stege Nor og Jungshoved Nor 
forsætter
DTU Aqua udfører i disse år også et mærkningsprojekt, 
hvor der bliver mærket et stort antal gedder i Stege Nor 
og i Jungshoved Nor. Dette har til formål at få flere oplys-
ninger om brakvandsgeddebestandene, både udviklingen i 
hvor stor bestanden er og geddernes adfærd. Disse gedder 
er også mærket med gule eller orange mærker, så hvis du 
får en mærket gedde i dit redskab i Stege Bugt eller andre 
steder beder vi dig ligeledes give besked. Når du indrap-
porterer en mærket gedde deltager du i en lodtrækning 
om en vingave. DTU takker på forhånd for din hjælp til 
projektet! 

Lene Jacobsen, Seniorforsker, projektleder. lj@aqua.dtu.dk, tlf: 35 88 31 32. 

Fangst af mærket brakvands-gedde:

Navn:  

Adr:

Dato:

Sted:  (evt. kryds på kort)

Geddens Mærkenummer:

Længde:                                 Vægt (evt.)

Genudsat i live : 

Sendes til:  

Lene Jacobsen, DTU Aqua, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg  
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BRUG ALTID SYNLIG 
REDNINGSVEST

UNDGÅ AT ENDE 
SOM FISKEFØDE
UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE UNDGÅ AT ENDE 

DEN
USYNLIGE

 REDNINGS-
VEST

FÅR DIG IKKE TIL AT 
LIGNE EN AMATØR

ER ALDRIG NOGEN-
SINDE I VEJEN

KNAP SÅ GOD HVIS DU 
FALDER OVERBORD

DÅRLIG HVIS DU VIL 
TA’ SKIPPERANSVAR

✓

✓



Til dig der ønsker at
være medlem!

Dit medlemskab er vigtigt!

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

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

Vi kæmper mod sandsugning tæt på 
fiskenes opvækstområder

Vi kæmper mod bundslæbende 
fiskeredskaber i kystnære områder

Vi ønsker enklere regler for det 
rekreative fiskeri 

KONTAKT: 

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

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

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

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

Husk
porto

Dansk 
Fritidsfiskerforbund

Medlemskontoret
Att.: Bjarne Christensen

Ribegade 35
9900 Frederikshavn

Navn:____________________________

Adr.:_____________________________

Postnr.:___________________________

By:______________________________

Tlf:______________________________

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

_________________________________

Kære medlem!

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

Skaf et nyt medlem
Alle fritidsfiskere bør
være organiserede

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


