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spiralruse

Krabbe-/HUMMERruse

Sammenklappelig,
nylon net 11 eller 18 mm, sort:

Model 49/4,
2 ruser m/6 mtr rad, 32 mm PET-net:

KOM I »NETTET« HOS
DACONET
123,75
Pris/stk.

Pris/sæt

kr.

M-ANKRE
www.daconet.dk
kr.

618,75

Krebsetejne

Krabbe-/Hummertejne

m/2 indgange, 22,5 mm PET-net:

m/2 indgange, 30 mm PET-net:

M-ANKRE

På www.daconet.dk kan
du Daconet
se vort katalog,
bestille
er lagerførende
i galv. M-Ankre
varer, e-maile direkte til én
fraløbende
5 kg. op til 50 kg.
af de ansatte samt
str. 1: 57 cm lang x 38 cm bred x
se dé nyheder og tilbud, vi
30 cm
høj, vægt
2,6 kg,
Daconet er lagerførende
i galv.
M-Ankre
kan tilbyde.

Str.: 63 cm lang x 43 cm bred
frax 5 kg.
38 cm høj,
vægt
Klik
ind 15
- vikg:
glæder os til at

Pris/stk. »møde«
kr. 618,75
dig på nettet!

op Pris/stk.
til 50 kg.

kr.

350,00

str. 2: 84 cm lang x 38 cm bred x
31 cm høj, vægt 3,6 kg, m/sovekamme
Pris/stk.

kr.

387,50

Ring og fåAlle
et godt
tilbud til omgående levering.
priser er incl. 25% moms.
Kontakt
osgodt
for tilbud
yderligere
oplysninger.
Ring
og få et
til omgående
levering.
DENMARK

Marius Jensensvej 11 · 7800 Skive
2733
· 6960
Hvide
Tlf.: Numitvej
97 52 06
· Fax:
97Sande
51 06 00
Tlf.: 97 52 06 33 · Fax: 97 51 06 00
E-mail:
E-mail:daconet@daconet.dk
daconet@daconet.dk
www.daconet.dk
www.daconet.dk
www.daconet.dk
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Formanden skriver:
Kære Fritidsfiskere
og læsere af bladet!
Pr. 1.8. 2015 har vi fået nyt forsikringsselskab. Vi er overgået til Købstædernes Forsikring. Forsikringsdækningen
er hævet til 200.000 kr. ved ulykkestilfælde under Fritidsfiskeri. Dette blev
vi i FU på vores årsmøde pålagt, og
det er nu udført. Forsikringsbetingelserne kan inden længe læses på vores
hjemmeside fritidsfiskerforbundet.dk.
Vær opmærksom på at det nu er et
krav, ikke blot at vesten skal være i
båden, men at den også skal bæres
i perioden 1.10 til 31.5 for at forsikringen dækker. Se mere i dette blad
under fakta om forsikringen, eller se
på hjemmesiden.
Er du opmærksom på når du er ude
på vandet, at godt nok har du en redningsvest på, men kan du komme op

i båden igen, hvis uheldet er ude, og
du falder i vandet? Tænk over det når
du sejler ud på fiskeri, at du skal have
noget i båden, som er let at komme til
selv om man ligger i vandet, således
man kan redde sig op i sin båd igen.
Når vandet er koldt, så får du måske
et forsøg. Er vandet varmt, så har du
måske kræfter til at foretage 2 eller 3
forsøg på at komme tilbage i båden.
Pas på jer selv der ude.
Siden sidste blad udkom, har der været både et valg, og et regeringsskifte
i Danmark. Om det er godt eller skidt
for os, det ved vi ikke endnu. Men når
der i Danmark bliver udskrevet valg,
så stopper alt arbejde med lovgivning,
og det har gjort at sommeren har været meget stille, og alt arbejde omkring ændringer af bekendtgørelser
og andet lovstof, har været sat i stå

Af Arne Rusbjerg
Formand

i 3 måneder. Nu er sommeren ved at
være forbi, og vi tager igen arbejdshandskerne på, og må i gang med at
præsentere os for den nye Miljø og
Fødevareminister Eva Kjer Hansen. Vi
har anmodet ministeren om at få et
møde, således vi kan præsentere os
selv og vores hobby for hende. Samtidig er det vigtigt at gøre hende opmærksom på hvor stor en betydning
vi har for forvaltningen af naturen i
Danmark. Netop det at man har valgt
at have en person som minister for 2
ministerier, finder jeg er en styrkelse
af vores interesser, både for fiskeriet,
men også for at miljøet i vores fiskervande og fauna er i orden. Personligt
tror jeg at vi møder meget mere forståelse for vores kamp for regulering
af Skarv og Sæl, når det er en og samme person, som er minister for både
fiskeri og miljø.

NYT! Formandens mødekalender:
Fremover kan formandens
mødekalender læses på hjemmesiden:
w w w. f r i t i d s f i s k e r f o r b u n d e t . d k
Se den under ”LEDELSEN”
Fastlagtemøder: (På grund af generalforsamling i en lokalforening på samme tid som FU mødet, søges FU mødet flyttet!
Så snart FU mødet er fastlagt, kommer det op i kalenderen.)

12/8 15.Saltvandsudvalget.
19/8 15.Skarvudvalget
17/9 15. Dialogforum Nissum Fjord
19/9 15. Nøglefisker møde.
28/10 15. Den rekreative gruppe.

mølle princippet gælder her. (Der afholdes 2 møder om året)

Har du noget du gerne vil debattere
med Fiskerikontrollen, eller spørgsmål, er du velkommen til at deltage i
dette møde. Der er dog begrænsning
på antallet af deltagere, så først til

FiskerForum.dk - Fiskerportalen

FISKER FORUM
www.fiskerforum.dk

Fisker Forum er internetportalen for dansk fiskeri
og fiskerirelaterede virksomheder.
Daglige erhvervsnyheder, korte nyheder, auktionspriser, kutterinfo og meget mere.
Fisker Forum har nu mere end 50.000 besøgende
om måneden !
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Forsiden:”Det var en god dag med godt
fiskeri” Foto: Bruno Müller

Udsætninger i 2015
-af Bruno Müller

Kilen ved Struer, Handbjerg Strand,
og Lemvig 2 steder. 5000 stk. hvert
sted. Mere end 1,6 millioner sættes
ud af fritidsfiskerne midt på sommeren!
Vores kollegaer Dansk Amatør Fisker
Peder Lajgaard, formand Virksund FF,
fortæller om udsætningen,- direkte
på TV 2!
Der er og bliver i 2015 udsat Skrubber følgende steder: 1/7 Skive Fjord
20.000 stk. 8/7 Aggersund 20.000 stk.
(Udsætning kontrolleret af Fiskerikontrollen) 9/7 Nibe Bredning 20.000
stk. (udsætning ikke kontrolleret)

Foto: Michael Ingemann, DTU Aqua

Så stor skulle de gerne blive

15/7 Uglebjerg Klint Lovns Bredning
10.000 stk. (Udsætning ikke kontrolleret, men DTU deltog, og tv midt
vest sendte om aftenen, sammen med
tv2 nyhederne) 15/7 Ålbæk Strand
Kaas bredning 10.000 stk. Samme
som ovenstående. 23/7 udsættes ved
Gudnæsstrand, Vildsund og Sennels
20.000 stk. fordeles med 1/3 hvert
sted. ???? udsættes i alt 20.000 stk. i

hjælp fra Vedbæk Havns Fritidsfiskerlaug! En af fritidsfiskerne der deltog,
Jan Mandrup, har været med i 15 år
hvor der blev foretaget udsætninger!
Han fortæller at han gennem tiderne
har været med til at sætte ikke mindre end 400.000,- stk. åleyngel ud!
FAKTA!
Åleyngelen der blev udsat i Øresund
kommer fra den engelske flod Severan.
Store var de ikke med sine 0,3 gram
og siden foråret er de vokset sig større til knap 4 gram! I bassiner ville de
vokse mere end dobbelt så hurtigt!
Dette kunne man gøre i stedet for at
de opvokser til søs.
Fra formanden har vi modtaget tal
og steder om udsætninger i 2015!
Udsætningerne er dem som redaktionen har kendskab til,- og hvis nogen
ligger inde med yderlige oplysninger
om udsætninger,- er man velkommen
at kontakte redaktionen!

Foto: Royanl Greenland
forening, deltager ligeledes også
med udsætning,- og har sat mere end
6000 stk. åleyngel ud i Øresund med
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Første fritidsfiskerblad – del 2!
- og første fritidsfiskerforening i landet!
Som omtalt i forrige blad bringer
vi det andet uddrag af det første
blad – AMATØRFISKEREN - der udkom i den nystiftede fritidsfiskerforening – der senere blev til to!
Nemlig Dansk Amatørfiskerforening
og vores - Dansk Fritidsfiskerforbund!
Hermed afskrift af referat fra et af de
første formandsmøder der var gengivet i det første blad fra sommeren
1979!I følgende blade af FRITIDSFISKEREN fortsætter vi og bringer og
uddrag fra dette første fritidsfiskerblad og med stof fra pionerarbejdet,fra den gang!
En af de første formandsmøder!
-uddrag af mødet
-redigeret af Bruno Müller
Det fremgik af beretningen, at der i
det forløbne år havde været stor aktivitet og fremgang snart over alt i landet! Det må fremhæves at der er mange ”mørke punkter” på danmarkskortet og det skyldes måske manglende
kontakt og agitation, - eller problemet i disse landsområder ikke har været så stort? Men vær sikker på at det
kommer, når kontrollen, som bliver
stærkt intensiveret og rykker ud!
Tilgangen har været størst i landsdelene Midt- og Sydjylland, Fyn, Sjælland
og Lolland Falster. Vi mangler foreninger langs vestkysten og østkysten
fra nord fra Horsens og til Skagen.
Der har været afholdt en del møder i
lokale amatørfiskerforeninger rundt i
landet med fiskeriminister Svend Jacobsen og lokale folketingsmedlemmer. Et som de fynske amatørfiskere

afholdt med fiskeriminister Svend
Jacobsen resulterede i at der blev afholdt et møde med Dansk Amatørfiskerforenings forhandlingsudvalg i
fiskeriministeriet. Til dette møde var
forud,- og efter ministerens ønske,indsendt forskellige redskabstyper
som amatørfiskerne tidligere benyttede.
Fiskeriministeren lovede at forandre
bekendtgørelsen af 16. september
1978 og til amatørfiskernes fordel og
tage hensyn til de indsendte ønsker.
Der har tidligere været afholdt to møder med fiskeriministeren,- og et hos
Landbrugs,- og fiskeriudvalget. Der
indsendt talrige resolutioner og protestunderskrivelser mod saltvandsfiskerilov af 14.maj 1978!
Beretningen med konklusion over
hvad der er opnået:
1. Foreningerne er vokset fra en begyndelse d. 11. december 1977 med
en forening på 18 medlemmer til en
landsforening med 28 lokale foreninger og med et medlemstal skønsmæssigt på 10.000 medlemmer.
2. På grundlag af indsendte resolutioner, fra første forening og senere møder at få en redskabsmængde tildelt
3-3-3.
3. Gennem protest mod forbud mod
weekend-fiskeri i underområder 22
ophævet for fritidsfiskere.
4. Ophævet håndvåd anerkendt som
håndredskab og må benyttes af fritidsfiskere i lighed med rejehov og
åleglib.

Andre fisk i vore farvande - Megarok
Den giftige fjæsing er blevet mere talrig på grund af klimaforandringer, ligesom der med jævne mellemrum bliver set kæmpehajer, enorme rovfisk
og megarokker i danske farvande. Det fremgår af et projekt, hvor forskere
kortlægger Danmarks saltvandsfisk. Danmark kan prale af kæmpestore hajer, enorme rokker, grimme havtasker, blanke sværdfisk, bittesmå kutlinger
og flere hundrede andre arter af saltvandsfisk i Nordsøen og Kattegat, de
indre farvande og Østersøen. Der er nok omkring 220 arter af saltvandsfisk
herhjemme, og i forbindelse med projektet »Atlas over danske saltvandfisk«
forsøger forskere fra Statens Naturhistoriske Museum og DTU Aqua at skabe
et samlet overblik over fiskene og deres udbredelse.
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5. Ingen personbegrænsning af mærker når ordningen træder i kraft. Alle
der kan udføre personligt fiskeri vil
kunne få udleveret mærker. Fiskeriministeren vil tale med Dansk Amatørfiskerforening inden mærkning af
redskaber. (Der er intet om mærkeordningen endnu)
6. Pensionister med aldersbestemt
pension og der ingen anden indtægt
har,- er fritaget bekendtgørelse af 16.
september 1978 og kan fiske frit.
7. Taleret i lighed med biologer og
sportsfiskere, ved oprettelse eller korrigere af bestående lokale fiskerivedtægter.
8. Landsforeningen Dansk Amatørfiskerforening er anerkendt, med taleret i lighed med andre fiskeriorganisationer.
Efter en objektiv diskussion til beretningen fra formanden og kassereren,
hvor flere havde ordet,- sluttede mødet.
P.N.

Yacht-KaskoForsikringen

Yacht-AnsvarsForsikringen

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

Yacht-UlykkesForsikringen

Bådforsikring

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

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
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Er du interesseret i billige energilån?
Kom ind og tal med os om dine ønsker og ideer
til energiforbedringer - så finder vi en løsning.

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

Alt i
smedearbejde og propelservice!

ANKER
Værkstedsvej 2 · 6000 Kolding · Danmark
Tlf. +45 75 53 66 41
www.ankerjo.dk · mail: ankerjo@ankerjo.dk

AC BILSYN

Dansk lokal synsvirksomhed
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syner også uden tidsbestilling
Evt. tidsbestilling på tlf. 98 42 92 92
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
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Motorkontor
• afmelding
• nye nummerplader
• omregistrering

VI SYNER ALLE
TYPER KØRETØJER
Incl. traliere, campingvogne, varevogne
og lastbiler.
Vi udfører også:
- Toldsyn
- Nummerpladeudlevering
- Tempo 100 godkendelser
- Udstedet danske og tyske miljømærker

AC Bilsyn Frederikshavn ApS
v/Allan Spring og Claus Jacobsen - Toftegårdsvej 20 - 9900 Fr. havn - Tlf. 98 42 92 92
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Hvorfor bruge garn, når man har Rislamper!
Der mangler ikke kreativitet i Kalø Vig!
af Ejvind Jensen
Man skulle ikke tro, at det var muligt,
men der er blevet tilført ny know-how
til Kaløvig fiskernes allerede velforsynede videns-bank.
Birgitte, som er en af de senest tilkomne fiskere i flokken, har øjensynlig ladet sig inspirere af fiskerne i Thailand
og Vietnam, som udstyrer deres både
med enorme lamper, og som ”lyser”
fisk om natten.
Birgitte har udstyret sin kutter med
4 rispapirlamper spændt op under
tag presenningen og så vidt som det
kan ses af fotoet herover også installeret et discoanlæg i bagbords side.
Herudover taler fiskerne på bryggen
også om, at hendes båd er set med
hængekøje.

Men skam få de, som tænker ilde herom, for systemet virker, hvilket seneste foto af Birgitte viser – de to havørreder hun indtil har landet.

Rislamperne under dugen

GItte med rislamper over hovedet

Stor kampagne om sikkerhed til søs!
-af Bruno Müller

Jeg har på Dansk Fritidsfiskerforbund’s vegne deltaget i møde med
andre organisationer om tilrettelæggelse af en ny treårig kampagne om
bedre sikkerhed til søs! Initiativet er
skabt i samarbejde med Søsportens
Sikkerhedsråd og Trygfonden,- og
med baggrund i en ny undersøgelse der viser, at for mange danskere
ser stort på sikkerheden til søs! Desværre viser denne undersøgelse ligeledes, - at fritidsfiskerne er blandt
dem med mange drukneulykker!
Det er jo ikke uden grund at Trygfonden tager dette alvorlig og støtter

økonomisk med 3 millioner kr.- når
det fremkommer ligeledes at knap
halvdelen af alle og forskellige fritidssejlere undlader at tage redningsvest
på, når de tager ud på vandet.

Denne debat har vores forbund deltaget i gennem en årrække,- og jeg
kan mærke at der er ved at ske en
holdningsændring,- men at der stadig
mangler en del forståelse,- hvilket også fremkommer i statistikken!
Medlemmerne kan både på forbundets hjemmeside og her, - og som
i tidligere blad læse om vigtigheden over for sig selv og sin familie!
Man kan som fritidsfisker gøre meget
for at sikre dette,- og erindre at den
allerbedste livsforsikring vi har,- er
den ”Der sidder mellem ørene”!

Der er mange delte vande i problematikken om det er ulejligheden værd at tage en vest på når
man som fritidsfisker sejler ud!
Det har samtidig givet anledning til
utallige diskussioner om brug af vesten og ligeledes forslag til hvordan
man bedst og sikkert kan efterkomme
i det sejlerorganisationerne!

ENERGIHUSET A|S
rådgivning & projektering
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Thy-Mors Fritidsfiskerforening sætter
fiskeyngel ud i håb om at få talrige skrubber
og rødspætter tilbage i Limfjordens vande!
Af Niels Lynggaard Sørensen
GUDNÆSSTRAND 23/07-2015:
En flok fritidsfiskere er samlet ved
Gudnæsstrand for at sætte fisk
yngel i vandet. Fritidsfisker Tony
Yde er vokset op i et hus ned til
stranden. Han husker, hvor mange fladfisk der var før i tiden.

- De er udsat for voldsom konkurrence fra skarv og sæler, der spiser dem.
Men fiskene har masser af føde, og
fjorden er blevet renere. Det kan vi
se på, at hummeren er tilbage, siger
Niels Lynggaard Sørensen
Fisketegnet betaler yngel

- Vi sejlede ud og fangede 200-300
rødspætter og skrubber i bare tre
garn. I dag skal man være heldig, hvis
man fanger tre, siger fritidsfiskeren.
Fiskerne taler om, at forurening af
fjorden og indvandring af andre fiskearter har ramt bestanden af fladfisk i Limfjorden de seneste årtier.
- Vi er meget bekymrede for fiskeriet omkring Thisted Bredning. Det er
slemt set i forhold til Sallingsundsiden,
hvor der er større gennemstrømning,
siger fritidsfisker Erik Karl Clausen.
Nogle af de andre fiskere er dog
positive.
- I dag tror vi på det. Vi sætter fiskene
ud og håber på det bedste. For hvis
ikke vi gør noget, så sker der ikke noget, siger Niels Lynggaard Sørensen,
Fiskene får mad og rent vand
De 6600 skrubbeyngel er ikke større
en en femkrone. De bliver hældt i
sorte spande fra tankene på et vognlad, hvorefter fiskerne hælder dem
ud i fjorden. Af frygt for at skarven vil spise fiskene, sætter fiskerne
skrubbeynglen ud ved Skyum, Eshøj
og Skyum Østerstrand foruden Gudnæsstrand. Fiskerne ved, at skrubbeynglen nu skal ud på en farefuld
færd. Omkring halvdelen af skrubbeynglen forventes at overleve.

Hver skrubbeyngel koster 8 kr., og
da der skal sættes 20.000 yngel ud
langs Thisted Bredning løber det
op i 160.000 kr. Udsætningen sker i
samarbejde med DTU Aqua, og pengene kommer primært fra de årlige
fisketegn, som de mange medlemmer betaler til fritidsfiskerforeninger
rundt om i landet. Hvis alt går som
det skal, er skrubberne klar til at blive
fanget og spist om tre år.
Arne Rusbjerg er formand for Dansk
Fritidsfiskerforbund, og hans firma
Venøsund Fisk & Skaldyr APS har
leveret de mange skrubbeyngel. Formanden er ikke i tvivl om vigtigheden
af, at man udsætter yngel, for at
medlemmerne har fisk at fange.
- Vi sætter dem ud, for at der er et
vist antal til at formere sig. Ellers er
skrubben i fare for at uddø, siger
han.
Fritidsfiskerforeningen har udsat
fiskeyngel næsten hvert år siden
1990’erne.

Børnene sætter skrubber ud i fjorden

Et kik ned til skrubberne
der skal sættes ud
Søndag den 2. august 2015 havde
foreningen for 8 gang arrangeret:
”Børnenes dag ved Fjorden”
fritidsfisker Erik Karl Clausen sætter
skrubber ud ved Gudnæsstrand
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rygeovn eller på grill ved havnens pavilion. Vi får hvert år leveret kulmule,
torsk, sej og havtaske fra ”Mondomar” i Hanstholm, og nogle af medlemmerne har makrel og sild med. Her
instruere man børn/ forældre i at fillitere fisk, samt få dem på grillen pakket ind i stanniol. Børnene er hvert år
glade for at spise fisk, når de selv får
lov at filitere og tilberede dem
I vandkanten er der et mylder af børn
i røde redningsveste og mørkegrøne
vaders. De er udstyret med med fiskenet, rejenet eller vandkikerter. Børn
er meget interesseret i livets hemmeligheder, ligsom forældre er det. Børn
glemmer let alt omkring sig når der er
noget der fænger. Også mange voksne kan fordybe sig i fjordens liv med
søanemoner, fimrende rur og sådanne
ting.
Vi henter også en del skrubbeyngel
som børnene får lov at sætte ud. Det
er en af de populære aktiviteter, som
vil præge børnene for livet, da de føler at de har gjort noget for naturen

En del af de voksne medlemmer er
klar til at severe alt godt fra havet i

Tre fiskebåde pendulere mellem havnen og fjorden. Der er plads til 4 børn
ad gangen, og de har mod på at røgte
garn og ruser få minutters sejlads fra
havnen, hvor formanden fra Sundby
Havn/medlem af foreningen tager
imod bådene når de lægger til. Han
har også fået
bevilget en trailer med redningsveste,
vaders, baljer og net til denne slags
aktiviteter, og vi regner med at arrangere et lignende tiltag fremover. Nu
er det gået fint i 8 år, og mange er allerede meldt til til næste år.

Læsø Fritidsfiskerforening
skifter formand
Ole Winther Olsen

Ny formand er Ole Winther Olsen der er foreningens 3´formand, og der afløser
Mogens Simonsen
Fritidsfiskerforeningen blev stifter sidst i 1990´erne
af nu afdøde Bent Wachmann.

Nyt til medlemmerne!
FRITIDSFISKEREN har fået tilladelse
til at bringe et meget nyttigt link
på vores hjemmeside
www.fritidsfiskerforbundet.dk

Find havne med
særlige faciliteter

Plastik i havet er også en trussel mod fiskeriet!
Om ti år er her ét ton plastik for hver tre tons fisk! Der
er betydeligt mere plastik i havene omkring os end først
antaget. Det oplyser den danske ekspedition Plastic
Change, der i april i år, sejlede ud på deres første ”plastiktogt”, for at tage prøver af blandt andet Atlanterhavet.
Den internationale organisation med base i Danmark,
ønskede med ekspeditionen at skabe opmærksomhed
om konsekvenserne af den voksende forurening med
plastik i havene og miljøet omkring os.
Og de danske forskeres værste anelser
blev
desværre
på turen
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Det vrimler
med ulovlige
ålefælder
Det vrimler med ulovlige ålefælder
i de danske fjorde.
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Fritidsfisker se her!
Vi har alt hvad du skal buge til dit fiskeri!
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I det første halve år af 2015 har Fiskerikontrollen alene i Østjylland
fundet omkring 140 ulovlige ålefælder i Norsminde, Randers og
Mariager fjorde. Det oplyser DR.
Det er næsten tre gange så mange
som i samme periode sidste år.
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REDAKTØREN MENER!
Er de danske kyster er truede?
-af Bruno Müller

Foto: Jørgen Jensen, Frederikshavn
Naturfredningsloven der kom i
1937og hvor vi fik for første gang
en lov til at bevare og beskytte
vore kyster i Danmark
Og for at holde mennesker fra at
bygge og privatisere tæt på kysterne.
Hos fritidsfiskerne er der vel nok generelt enighed med at vi ligeledes
sætter stor pris på at denne lov håndhæves! Det har man set i en årrække,og fra før i tiden at der har været
mulighed for stort set at vi har kunne
fiske frit fra kysterne! Og alligevel
har vi kæmpet imod når når Frednings,- og Habitatsområder har gjort
det besværligt at sejle og sætte garn!
Man har ved Høringer og møder med
myndigheder alligevel fundet sig til
rette med at der så kunne fiskes alligevel andre steder! Og endda ikke ret
langt! Det har gennem tiderne været
vanskelige processer med at ændre
fritidsfiskernes vaner med at omstille
sig,- men ved gensidige meningsdannelser og forståelse har man nået til
ordning vi alle kan leve med!
Politisk pres!
Lige nu foregår der en politisk aktivitet for at ”røre” ved loven,- og ændre til mulighederne for at lave andre
aktiviteter end de der lige nu er,- og
som er meget begrænsede !
Men det trækker op til noget af en
”Dyst” mellem visse partier og en del
af de ”Grønne organisationer” der i
en menneskealder har, og stadig holder politikkerne i skakt!
Danmarks
Naturfredningsforening
(DN) har taget meget hurtigt til genmæle og igangsat en omfattende underskriftsindsamling for at svare igen
og for bevare de frie danske kyster.
Det er 78 år siden at denne lov blev
vedtaget,- og den der er grundele-
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mentet for at håndhæve en meget
skarp beskyttelse af kystområderne!
Jeg mener! At der gennem alle disse år ikke er ikke drevet rov
på de kystnæreområder,- takket være omtanke og indsats fra
de Grønne Organisationer! Men!
Tiderne skifter og vi mennesker ændrer vaner, som bo,- og fritidsvaner og
det er ikke ukendt at alle der især bor
i byerne har et behov for at bruge naturen ved kysterne!
Der er rigeligt fri kyster,- og det er os
mennesker der sætter dagsordenen
for bevarelse med bygge og andre
aktiviteter end i de traditionelle områder! Og dermed følger der ansvar!

lighederne med tiltrækning af bosætning og mere turisme. Tiderne
har i vores samfund har ændret sig.
Vi kan jo næsten hver dag når fjernsynet eller avisen bliver åbnet,- få bragt
sidste nyt om udkantsområderne i landet og ikke mindst fraflytning der fra.
Det er jo lige det som kommunerne
bl. Andet slås med,- og hos nogle af
disse hilser man det velkomment at
der lempes for byggeri i nærheden af
vandet!
Der hersker ingen tvivl om at mange
borgere ønsker at bo og leve i nærheden af vandet! Dette gør sig ligeledes
gældende for erhvervslivet når de kan
give muligheden for at arbejdspladsen ligger i nærheden af vandet.
Der burde være mulighed for en
løsning!

Foto: Bruno Müller
Mange vil bo sådan her!
Som nævnt er vores naturbeskyttelseslov med en linje på 300 meter fra
kysten og for 23 år siden blev denne
strandbeskyttelseslinje ændret til
100 meter. Altså en ”Vild og fri natur” er det jo ikke hele vejen på vores ca. 7000 kilometer lange kyststrækninger som vi har i Danmark!
På disse 7000 kilometer kyststrækning rejser sig ligeledes spørgsmålet
om ikke der individuelt er muligheder
for at alle kan bruge denne mulighed
for at tilpasse en fornuftig udvikling?

Foto: Bruno Müller
…. hvem generer det?
Man nyder jo dagligdagen!
Visse kommuner har det hårdt!
Fra en anden vinkel ser jeg de kommuners problem med at udvikle mu-

DN har ret i at vi skal beskytte naturen
langs vore kyster.Men i betragtning af
samfundets udvikling, tanker og visioner, burde det være muligt med små
justeringer at finde en løsning i planloven der gør det muligt at alle tilgodeses på en 7000 kilometer lang kyststrækning. Jeg mener at ca. halvdelen
af disse mange kilometer kystområder
ligger uberørt hen,- og jeg tvivler på
at nogen vil ændre noget i disse områder! Jeg kan se, at der er muligheder i de øvrige og resten af de mange
kyststrækninger,- og særlig i nærhed
af byområder ved kysterne,- er at udvikle sig til gavn for alle!
Det giver mig anledning til at vi som
borgere bruger muligheden for at udøve den politiske indflydelse, og den
skal vi kunne bruge til bedre forståelse for udvikling!

Ligger vi i vejen for noget?
Foto: Helle´s Blog
Jeg er ikke helt enig med DN,- men
samtidig sige at naturen render ingen
steder,- bare vi bruger det vi har ”mellem ørene” ved at forlange mere de-

mokrati og samarbejde i de konstruktioner vi har planer om.
Med en fornuftig planlægning!
Det er når man ønsker at tage hul på
landskaber nær havet, der hvor der er
knyttet stærke følelser og nationale
interesser til, skal man erindre at det
vil det jo ikke foregå i ”vandkanten”.
Lad Kommunerne hente ny inspiration
til, hvordan de bedst muligt planlægger for nye aktiviteter og anlæg i den
såkaldte kystnærhedszone, der strækker sig tre kilometer ind i landet,- og
kun i begrænsede områder hvor det
er muligt uden at åbne op for aktiviteter der er foreneligt med det andre
ønsker sig i et naturområde.
Visioner i enighed fremmer planer!
Derfor må vi have nogle klare visioner for, hvordan vi får udviklet en fysisk mulighed for tilstedeværelse i
naturen langs vore kyster! For alle!
Dette skal ses i lyset af de mange restriktioner i de kystnære havområder
som vore medlemmer med tiderne er
blevet underlagt – både på godt og
ondt!
Dette er et ønske om at komme ud
over diskussion, ’ja eller nej” med en
underskriftindsamling som DN igangsætter! Det hilser jeg velkomment!
Men ligeledes at man skal give plads
til at debattere, hvor man vil hen!
Jeg er af den opfattelse at det
er vigtigt, ikke at holde fast i en
langsigtet kritik af alt der går én
imod,
Men at der i et objektivt sammenhæng er brug for en kritik der munder ud i,- at vi er jo nødt til at tage de
aktuelle problemstillinger op løbende!
Til gavn for alle!
Med de mange tusinde kilometer vi
har kyster,- må det være muligt med
nogle få procent på arealet at lave aktiviteter nogle ganske få steder!
Baggrunden for publikationen er at
mange kommuner har fået det indtryk
at der ikke er noget, der kan lade sig
gøre i kystnærhedszonen og at ’alt
er forbudt,- og Kystnærhedszonen er
skal ikke være en forbudszone. Jeg
er sikker på at fritidsfiskerne fortsat
deltager i planlægningen,- og at man
herfra naturligvis vil være indstillet på
en fornuftig og overbevisende indstilling, når man ønsker at tage hul på
landskaber nær havet!

Selskabs og mødelokaler
Daniavej 60 E Assens 9550 Mariager

98 58 39 16

Dansk Fritidsfiskerforbund
– holder sine møder her

Flåtang
Den helt rigtige som ligger godt i hånden.
Ergonomisk udført med afrundede kanter
og skråtskårne kæber

FRITIDSFISKER
SE HER:
• Bruges til fladfisk, havtaske,
pighaj, ål osv.
• Uundværlig for professionelle og fritidsfiskere
Fås i 2 størrelser:
• 20 mm kæber
• 40 mm kæber

• Designet af fiskehandlere
• Dansk fabrikation
• Håndlavet i rustfrit stål

Tyge Nielsen · Haslevvej 6 · 4100 Ringsted · Tlf. 20 81 52 46
www.tygenielsen.dk
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   Hvis i skal ud med jollen i det nordjyske, så
YAMAHA-LOMBARDINI-MERCURY-MARINER-PIONER-SUZUKI
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PMU
Snedkeriet
Danmade
Tlf. 96780060

Rønnerhavnen
Frederikshavn
Tlf. 98 43 10 88


• 
• 
• 
• 
• 
• 



Husk!
Når du indsender stof til bladet,- så
husk at redaktøren sender en mail
retur om at dit stof er modtaget!
Så er vi dobbelsikret!
Bruno

Maritim Historisk Forening
Frederikshavn
Tlf. 98 42 05 00
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
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GLASEKSPERTEN
Frederikshavn

Tlf. 98 42 42 88

Verdens mærkelige fisk
”Håndfisken”
	
  

Fritidsfisker!

Verdens	
  mærkelige	
  fisk-‐	
  ”Håndfisken”	
  

Denne fisk bruger sine finner til at gå
frem,- i stedet for at svømme hen over
havbunden.
Den er sjælden og lever i området omkring byen Hobart på den australske ø
Tasmanien.
Bruno
HåndfiskenHåndfisken	
  

	
  

	
  
	
  

Havet har brug
for vores hjælp!

Denne	
  (m.	
  blåt)	
  fra	
  side	
  32	
  skal	
  sættes	
  over	
  	
  ell.	
  til	
  venstre	
  for	
  billed
Denne	
  fisk	
  bruger	
  sine	
  finner	
  til	
  at	
  gå	
  frem,-‐	
  i	
  stedet	
  	
  for	
  at	
  svømme	
  hen	
  Tina!	
  
over	
  havbunden.	
  

Bliv
Havmiljøvogter!

Den	
  er	
  sjælden	
  og	
  lever	
  i	
  området	
  omkring	
  byen	
  Hobart	
  på	
  den	
  australske	
  ø	
  Tasmanien.	
  

Bruno

	
  

Spar op til 50 %

Fritidsfisker!
Billeddelen med relations-id rId4 blev ikke fundet i filen.

H avet har brug for vores hjæ lp!
Læs her om det
og
meld
Bliv H avm iljøvogter!
Læs her om det og meld

dig gratis ind her:
dig gratis ind her:

w w w .havm iljøvogter.dk

	
  
	
  
	
  
Fritidsfisker!	
  

www.havmiljøvogter.dk

Jotun
Nonstop
2,5 liter

kr. 595,Hempel
Mille Xtra
2,5 liter

kr. 645,International

Gør båden forårsklar

Cruiser
3 liter

kr. 695,-

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

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

	
  	
  	
  	
  Når	
  du	
  har	
  tilmeldt	
  dig	
  som	
  Havmiljøvogter	
  får	
  	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  du	
  tilsendt	
  ganske	
  gratis	
  som	
  vist	
  på	
  billedet!	
  

	
  

Oplev DK’s største
permanente bådudstilling
i Lunderskov eller på

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

Kontakt
Bent Alnor
Lundgårdsvej 10,
6010 Sønderborg
Tlf. 20 48 83 50,
Mail: lundsgaardsvej10@
gmail.com
Han sørger for at lave en aftale om hvordan du får fremsendt fanen.
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Fælles indkøbstur til Daconet
i Hvide Sande - Den 31. oktober 2015
Opsamling i Sønderborg, Aabenraa
og Haderslev. Tider oplyses senere.
Daconet har lovet at holde åben og
sikre os gode priser.
Vi giver rundstykker og kaffe i bussen.

Tilmelding til:

Tilmelding senest 22. oktober 2015.
Tilmelding er bindende.
Pris: medlemmer kr. 100,ikke medlemmer kr. 140,-

Aabenraa og Omegns
Fritidsfiskerforening
Jørgen Kristensen tlf. 6111 0420
e-mail: aab.fff@gmail.com
Børge Pedersen tlf. 3027 5371
e-mail: boep15@gmail.com

Der er forlods reserveret 16 deltagere
til hver forening. Husk det er efter
først til mølle princippet.
Disse pladser kan byttes efter behov.
For gennemførelse skal der i alt være
mindst 40 deltagere. Husk det er efter
først til mølle princippet.

Als og Sundeved fritidsfiskerforening
Bent Alnor tlf. 2048 8350
e-mail: lundsgaardsvej10@gmail.com

Nordlige Sønderjyllands
Fritidsfiskerforening
Jørgen Bork tlf. 5152 0029
e-mail: j.bork@mail.dk

Fakta:
Ny forsikring
Forsikringen trådte i kraft pr. 1/8 2015.
Dækningssummen er 200.000 kr. ved
dødsfald i forbindelse med fritidsfiskeri.
Forsikringen dækker under den direkte
vej til og fra samt under fritidsfiskeri.
I Perioden 1/10 til 31/5 skal der bæres
redningsvest.

Redaktøren modtager gerne
nye og spændende artikler
- gerne fra dit lokalområde med gode billeder eller
andet om forbundet! Sæt dig til tasterne og viderebring dine tanker eller oplevelser til glæde for
læserne!
Du skal ikke selv ”Sætte bladet
op”,- men skriv lige ud ad landevejen! Så bliver det redigeret og ”Sat”!
Venlig hilsen Bruno Müller

	
  

	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  

FRITIDSFISKER!

	
  

SE VORES GREJ TIL FRITIDSFISKERI!

I VORES BUTIK
PÅ VORES HJEMMESIDE kb@baadeog.com Tlf.98 31 87 66
Nørrem arksvej 31, 9270, Klarup/Aalborg m ail: klarup-baad@em ail.dk

	
  

16

	
  
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Forretningsorden for det rådgivende
Udvalg for Rekreativt fiskeri,
Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje.
indkaldes deltagere med henblik på
biologisk bistand.

Foto: Jørgen Jensen, Frederikshavn
Udvalget er nedsat i henhold til § 7 i
fiskeriloven, jf. lovbekendtgørelse nr.
978 af 26. september 2008.
1. I udvalget kan følgende organisationer deltage med medlemmer:
2 fra Danmarks Fiskeriforening, 1 fra
Dansk Akvakultur, 1 fra Dansk Kystfiskerforening,1 fra Danmarks Sportsfiskerforbund, 1 fra Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, 1 fra Dansk
Amatør
fiskerforening, 1 fra Dansk
Fritidsfiskerforbund, 1 fra Danmarks
Naturfrednings
forening, 1 fra Kommunernes Landsforening og 1 fra
Landbrug & Fødevarer. Miljøministeriet kan deltage med 1 repræsentant.
For hvert medlem kan udpeges en
suppleant. I udvalgets møder kan deltage medlemmer og suppleanter samt
udvalgets sekretariat.
Udvalgenes medlemmer udpeges efter indstilling fra de deltagende organisationer. Organisationerne skal,
jf. ligestillingslovens § 9 (Lov nr. 484
af 12. juni 2009) foreslå både en kvinde og en mand. Organisationen kan
fravige denne bestemmelse, hvis der
foreligger særlige grunde, og skal i
så fald samtidig angive begrundelsen
herfor. Såfremt organisationen ikke
følger denne procedure, eller begrundelsen for undtagelsen af kravet ikke
kan accepteres, skal udvalget fungere
uden deltagelse af de pågældende
medlemmer.

2. Indkaldelsen med dagsorden for
mødet sker skriftligt, så vidt muligt
med 4 ugers varsel. I hastende tilfælde kan udvalget dog indkaldes med
kortere varsel.
I dagsordenen optages de spørgsmål,
som enten skal behandles på mødet
på initiativ fra formanden eller efter
forslag fra et medlem. Spørgsmål, der
ikke er optaget på dagsordenen, kan
drøftes på mødet, hvis et medlem anmoder om det ved mødets begyndelse, og ingen andre medlemmer rejser
indvendinger.
Formanden kan bestemme, at et emne, som udvalget skal rådgive om,
sendes i skriftlig høring til udvalgets
medlemmer.
Udvalgets sekretariat udarbejder referat af møderne. Referatet skal fore-

lægges udvalget til godkendelse. Det
kan ske skriftligt med en nærmere
angivet tidsfrist, hvorefter det lægges
ud på Fiskeridirektoratets hjemmeside.
3. Denne forretningsorden træder
i kraft den 30. august 2010. Samtidig ophæves forretningsordenen af
august 1999. Fiskeridirektoratet, den
30. august 2010
Anders Munk Jensen

Rustfri Fiskesaks

Bedste

kvalitet

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

Pris 400,- kr. Frit tilsendt!
Tyge Nielsen · Haslevvej 6 · 4100 Ringsted · Tlf. 20 81 52 46

Formanden kan bestemme, at udvalget udvides med repræsentanter fra
andre organisationer end de ovenfor nævnte samt med personer med
særlig sagkundskab med henblik på
nærmere emnekredse eller enkelte
spørgsmål, hvor der er særlig grund til
det. Til udvalgets møder kan desuden
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Søstjerner som fodermiddel
EU-forordning stopper Søstjerne projekt!

Venstres nye formand for Erhverv,
vækst og eksport Torsten Schack Pedersen, undre sig i en kommentar til
TVMidtVest, over at søstjerneprojektet står overfor at stoppe og vil hurtigst muligt have fødevareministeren
Eva Kjer Hansen til at gå ind i sagen.
Forsøget med at bruge pulveriserede
søstjerner som foder til grise og fjerkræ blev sidste år støttet med ca. 5
millioner kroner fra statens side, ser
nu ud til at gå helt i stå pga. en EU
regel. Søstjerner står ikke registreret
som lovlige fodermidler i EU-forordningen. Derfor skal søstjernerne først
igennem den lange og administrative tunge vej ind over EU Kommissionen, før en endelig godkendelse
af en af muslingebankernes største
fjende nummer et, søstjernerne, kan
blive godkendt som fodermiddel.

Projektet er fra flere sider spået et
stort potentiale og der er ofret betydelige summer samt investeret meget
tid i projektet, hvorfor man nu undersøger muligheden for en dispensation
i forhold til forordningen. Men Fødevarestyrelsen vil ikke give en sådan,
før EU-Kommissionen har godkendt.
Bureaukratisk hindring
Det er ifølge formanden for Muslingeerhvervet i Nykøbing, Viggo Kjølhede, bureaukrati af værste skuffe
og han stiller sig uforstående overfor
et stop netop nu, hvor forsøgscenter
Foulum, netop har lavet et forsøg
med søstjerner som fodermiddel. Her
viser analyser at problemstofferne ligger langt under grænseværdierne og
hvad loven tilskriver. Derfor skulle det
ifølge Lektor Jan Værum Nørgaard
fra Aarhus Universitet i Foulum, ikke
volde nogen større problemer overhovedet med en godkendelse.

forsøget kan fortsætte og komme de
mange fiskere, landmænd og industrien til gode. Fiskerne, fordi de mange armede søstjerner hærger muslingebankerne og derved er en trussel
mod erhvervet. Landmændene fordi
projektet giver store mængder proteiner og fodermiddel-industrien der
på denne måde kan starte en ny produktion op med endnu flere ansatte.
Skaldyrsfiskerne vil selvsagt gerne videre med udviklingen og forstår ikke
hvorfor dispensationen ikke kan gives.
Men ifølge Stig Mellergaard souschef
for dyresundhed i Fødevarestyrelsen,
er der ingen vej uden om Kommissionen. Det er dem der skal ændre lovgivningen på området, så Søstjerner
fremover kan indgå på lige fod med
fisk og skaldyr. Souschefen forventer,
at selv om sagen er sat i gang, vil der
nok gå nogle måneder før en eventuel godkendelse tidligst kan foreligge.
Kilde: fiskerForum.com

93 tons fiskefoder af søstjerner ligger
allerede klar til brug og venter selvsagt kun på ”et go” fra styrelsen, så

Søstjerner som økologisk foder!

Muslingefiskerne kan se store muligheder i at fiske søstjerner!
-af Bruno Müller
Den ene fordel ved at fiske søstjerner er at det er en beskyttelse mod at de spiser muslingerne!
Det giver fangsttab for muslingefiskeriet – især i Limfjorden.
Man anser den anden fordel for at
være vidtrækkende, - i det at en udnyttelse af de fiskede søstjerner kan
praktiseres som fodergredigens til
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vore husdyr,- og at det unægtelig vil
være en stor økonomisk forøgelse for
muslingefiskerne.
Det vil ikke være usandsynligt at der
samtidig vil være gode muligheder for
at det vil brede sig til andre områder
hvor der foregår muslingefiskeri,- som
for eksempel i udlandet hvor der kan
ligge store muligheder for en eksportvare?

Bag dette projekt er Dansk Skaldyrcenter og DTU Aqua der i opstartsfasen undersørger værdien og samtidig
er medvirkende til at bevare muslingefiskeriet fremover.
Projektet støttes med seks mill. kroner
af NaturErhvervsstyrelsens ”Grønne
Udviklingsprogram”.

Hvem kan hjælpe! Redaktionen har
modtaget dette medlemsindlæg!
Hej Bruno.
Det var mig der mødte dig i Skurbyen
i Aalborg i sidste uge. Så har du lidt
styr på det.
Men nu vi er startet op på en ny sæson og flere af os har fået “ny” båd
og evt. “ ny” motor, men mangler
jeg lidt baggrundsviden især om påhængsmotorer. Var det en ide til
bladet med en fast rubrik om især
påhængsmotorer, hvor en eller anden som har forstand på tingene fortalte om hvad man især skal passe på.
Jeg havde planer om at købe en ki-

Har I hørt!

Svenske fritidsfiskere må godt
sælge fangede fisk fra søer,
vanddrag og andet indlandsvand!

Fiskeriet
efter rogn
ødelægges!
Sælerne har været på ”Hugst”
i farvandet omkring Djursland

I Bønnerup Fiskeriforening melder
man ud at de ligefrem rykker Kulsøerne ud af garnene og dermed lider man
også her et økonomisk tab.
Det nævnes at tabet i sæsonen har en
størrelse på omkring 1.000 til 1.500
kr.,- og det er for den enkelte fisker!
Man regner med at denne delikatesse
af rogn i kulsoen indeholder ca. et
halvt kilo og mange gange der over!
Bruno Müller

nesisk Hidea men turde ikke,- da jeg
ikke kunne finde nogle anmeldelser
på den. Det blev så til en for dyr brugt.
Og det kendertegner markedet for
brugte motorer at de er alt for dyre og
skal man på værksted med det er man
ruineret.
Håber du kan bruge dette lille input.
Venlig hilsen Preben Guldbæk, Hals.
Redaktionen påtager sig gerne at
følge op,- og lave en serie om emnet
der sikkert vil have interesse for vore
medlemmer! Jeg har dykket lidt i om
der nogle krav,- men det er der ikke

ud over nedenstående fra Duelighedsprøven!
Hvilke emner indeholder
duelighedsprøven?
Søfartsstyrelsen
fastlægger
kravene for opnåelse af ”Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere”.
8) Fritidsfartøjers maskineri (dette
punkt omhandler minimumskravet om
kendskab til motorer) red.  
Som beskrevet om dette positive indlæg modtager vi gerne forslag og
ideer fra vore medlemmer eller andre!
Bruno Müller

Er Sverige mere
”Forbudsland”
end hos os?
Læs om reglerne for de svenske fritidsfiskere!
Gå på www.fritidsfiskerforbundet.dk

UNDERVOGNSBEHANDLING

PAVA
- NR. 1
UNDERVOGNSBEHANDLING
i effektiv rustbeskyttelse
Danmarks
anvendte
og gennemPAVAmest
SIKRER
DIG
EN
DANSK
prøvede
rustbeskyttelsesmidler
i biler.
KVALITET
GRUNDIG OG EFFEKTIV
RUSTBESKYTTELSE
AF DIN BIL
PAVA
- en go’ behandling

DANSK KVALITET

Vi afmonterer hjul, inderskærme,
bundplade og motorskjold, og
giver en grundig afrensning
inden behandlingen.

Center
Frederikshavn

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

CENTER

Udviklingsvej 1 . 9900 Frederikshavn
Tlf. 9843 8700 . www.pavacenter.dk
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LOKALFORENINGER
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
Generalforsamling - Afholdes på Hals Søsportscenter Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00.
DAGSORDEN:
1. Valg af ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning
5. Regnskab ved Kassereren
samt forslag til kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af Bestyrelsesmedl emmer

(Villy Axelsen, Henning Pedersen)
8. V
 alg af Suppleanter til bestyrelsen
(Bjarne Pedersen, Harald Jensen)
9. V
 alg af Revisorer
(Michael Hjelm, Hugo Jørgensen)
10. Valg af Revisorsuppleant (Kristian Jakobsen)
11. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er foreningen vært
ved smørrebrød, kaffe, øl og vand.
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
Ribegade 35 · 9900 Frederikshavn
Tlf. 2180 3612
bcnr1@webspeed.dk

Kasserer:

Thy-Mors Fritidsfiskerforening

Formand: Karsten Willemann
Kasserer:
Brombærvænget 9 · 7700 Thisted		
Tlf. 2324 0440		
willemann.karsten@gmail.com		

Søren Kvolsgård Lynge
Kjelstrupvej 49 · Kjelstrup · 7700 Thisted
Tlf. 9798 5570
sly@sparthy.dk		

Virksund og omegns Fritidsfiskerforening

Formand:	Peder Lajgaard Pedersen
Kasserer:
Virksundvej 49 · 8831 Løgstrup		
Tlf. 3029 2886		
pederlajgaard@gmail.com		

Tage Jensen
Enerico Dalgasvej 7 · Sparkær· 8800 Viborg
Tlf. 8664 5292 & 4035 1420
tage.jensen@mail.tele.dk

Vesthimmerland og Han Herred Fritidsfiskerforening
www.vhimhanh.dk
		
Formand: Erik Andersen
Kasserer:
Ullerupvej 130 · Aggersund · 9670 Løgstør		
Tlf. 9822 1064		
erik.andersen.epost@mail.tele.dk		
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Svend Damsgaard
Brogade 42 · Aggersund
Tlf. 9822 1043
svend@damsgaard-jensen.dk

Skive Fritidsfiskerforening
www.skive-fritidsfiskerforening.dk

Formand: Jørgen Jeppesen
Kastanievænget 64 · 7800 Skive
Tlf. 4019 3633
j.skytte@mail.dk

Kasserer: Børge Brøns
Liselund 5 · 7800 Skive
Tlf. 9752 0317
bbroens@mail.dk
Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

Formand: Arne Rusbjerg
Engvej 42 · 7490 Aulum
Tlf. 9747 1918 / 2535 6298
E-mail: teamstr@gmail.com

Østjylland
Mariager Fjord Fritidsfiskerforening
www.dinforening-mariagerfjord.dk/Mariager_Fjords_Fritidsforening.html

Formand: Finn Frandsen
Kasserer:
Haslevgaarde Bakker 36 · Als · 9560 Hadsund		
Tlf. 3217 2142 / 2142 3637		
E-mail: finn@frandsennet.dk		

Henning Andersen
Mariagervej 78 · 9560 Hadsund
Tlf. 5191 8706
E-mail: hensol@mail.tele.dk

Randers Fjord Fritidsfiskerforening
www.randersfjordfisk.dk

Formand: Leif Jepsen
Kasserer:
Villavej 4 · Gjesing · 8963 Auning
Tlf. 8648 3479 / 2423 5202		
ljepsen@mail.tele.dk		

Kristian Smedegård
Demstrupvej 45 · 8930 Randers NØ
Tlf. 8643 7219 - 2893 7393
E-mail: kr.smedegaard@gmail.com

Aktiviteter 2015 i Randers Fritidsfiskerforening
Stor udstilling om
Jagt - Fiskeri - Hunde - Natur osv.
Søndag d. 13. september
På Gammel Estrup
kl.9 – 16.00
Vi er der med en stand, og det bliver en rigtig god dag
med mange udstiller indenfor Fiskeri Jagt o.s.v..
Du kan se programmet i Dagspressen, eller gå ind på
vores hjemmeside
Klubaften
Klubaften starter torsdag d. 24 september og hver torsdag
kl. 19 - 21. Kom til en god kammeratskabsaften hvor vi
hygger snakker om løst og fast.
Generalforsamling 2015
RFF Indbyder til ordinær generalforsamling Torsdag d. 8 oktober i Fritidscentret Jernbanegade
Randers
Igen i år starter vi med GULE ÆRTER kl.18
husk tilmelding til Leif Jepsen 8648 3479 / 2423 5202
senest 8 dage før Hvis du ikke vil spise med kommer
du bare til Generalforsamlingen kl. 19.00

DAGSORDEN:
1. Valg af Dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Beretning Formanden
4. Regnskab Kasserer
5. Fastsættelse af kontingent 2016
6. Fastsættelse af vederlag (Tlf. godtgørelse Mellerup)
7. Valg til Bestyrelsen
Jens Erik Nielsen Ønsker genvalg
Kristian Smedegaard Ønsker ikke genvalg
8. Valg af 2 suppleanters til bestyrelsen
9. Valg af 2 revisorer + 1 suppleant
10. 
Indkomne forslag (Skal være formanden i hænde 8
dage før generalforsamlingen)
11. Eventuelt
Mød op og gør din indflydelse gældende D. 08. OKTOBER
Kl. 19,00. Randers Fjords Fritidsfiskeriforening
Bestyrelsen
15 OKTOBER KL 19.00 BANKO
Vi spiller det sædvanlige gode bankospil, denne gang med
spændende gevinster også på rækken lotteri
Sidste spil er en OVERRASKELSE
Sædvanlig plade pris kr. 15,00
...Fortsættes på næste side
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...Fortsat fra side 21
19 NOVEMBER Kl. 19.00 - JULEBANKO

3. December kl. 19.00 - JULEAFSLUTNING

Denne gang spiller vi om ÆNDER og Andre gode gevinster som sædvanlig også
gevinst på rækken
Der er også lotteri
Samt en overraskelse på sidste spil
Sædvanlig pladepris kr. 15,00

Vi slutter af for 2015 med en aften
hvor vi får GLØKK og ÆBLESKIVER
Tilmelding til formanden
Foreningen er vært
Mvh. Kristian

Kalø Vig

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

Vestjylland
Nissum Fjord Fritidsfiskerforening

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

Formand:	Arne Mogensen
Kasserer:
Kløvervænget 5 · 6900 Skjern		
Tlf: 30350862		
E-mail: arne.mogensen@3f.dk		

Erik Bahnsen
Holmehaven 13 · 6990 Ulfborg
Tlf. 24 27 03 39
E-mail: eriks.trafikskole@mail.com

Syd- og Sønderjylland
Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening
www.ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk

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

Kasserer: Hans Bomberg
Tavlsbjergvej 15 · Hovslund · 6230 Rødekro
Telf. 29 86 66 50
E-mail. hbfisken@gmail.com

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening afholder Ordinær Generalforsamling
Fredag den 02-Okt-2015 Kl. 18:00 - På: Strandgården, Loddenhøjvej 149, Barsmark 6200 Aabenraa
Kære medlemmer! Sommer har vi ikke haft meget af
endnu, men det ser ud til at den falder i August i år, og
uanset så bliver dagene kortere igen og ålefiskeriet er
gået igang. Som nævnt ovenfor har vi i bestyrelsen fastsat datoen for den ordinære Generalforsamling.
Mød gerne talrigt op, da generalforsamlingen er for alle
medlemmer og lad os holde sammen for at bevare vores
dejlige hobby! Kom gerne med nye tiltag, samt at være
med til at bevise at vores eksistens er berettiget, overfor
myndigheder og tredje person.
Forslag skal være formanden i hænde mindst 7 dage før
ordinær generalforsamling afholdes.
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Gerne pr. e-mail: formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk / j.bork@mail.dk
Foreningen er vært med gule ærter, drikkevarer er dog
for egen regning.
Tilmelding skal ske til
Kasserer Hans Bomberg
Tlf. 29 86 66 50 eller e-mail. hbfisken@gmail.com
Senest Fredag den 25-09-2014
Jørgen Bork
Formand
Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening.

Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening

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

Nyt fra Kolding.
Vi har haft en sommer der har leveret lidt af hvert. Der
har været varme dage, og så har der desværre også været
nogle der har været lidt våde. Jeg håber, at i alle har haft
en god sommer med godt fiskeri.
Det er dejligt, at vi igen har fået et velfungerende festudvalg. Det har betydet en dejlig sommerfest i juni med
hygge og god mad.
Udflugt til Odense ZOO
Det næste der er planlagt,
er en udflugt til Odense Zoo.
Der er sedler i fællesskuret
hvor i kan tilmelde jer. Det er
dejligt når tingene lykkes.

Kasserer: Ulrik Nielsen
Apotekervænget 15 · 6000 Kolding.
40914834
Mail: koff.kasser@gmail.com

Næste Banko
Det næste der er planlagt er julebanko den7/11-15, og det
foregår i Kvarterhuset. Der kommer sedler i fællesskuret
senere. Så er de nye broer blevet færdige. Det ser rigtig
godt ud, og der skal lyde en stor tak til alle der har hjulpet
med at få dette flotte resultat. Vi vil senere se på hvad der
er kræfter til at ordne i år. Det bliver nok til næste år, tror
jeg.
Det var Kattens
Vores problem med de mange katte på vores plads, ser ud
til at være løst. Her skylder vi bl.a. Ole og Svend Åge stor
tak for deres hjælp. De har kontaktet Kattenes Værn, og
har i samarbejde med dem fået løst vores problem. Hvad
der ellers sker, kan i følge med her i bladet eller på opslag
i fællesskuret. Igen vil jeg sige tak til alle der har givet en
hånd med, og tak for god ro og orden på pladsen.
Bjarke Thiessen

Als og Sundeved Fritidsfiskerforeningen

Formand: Bent Alnor
Kasserer:
Lundgaardsvej 10 · 6400 Sønderborg		
Tlf. 20 48 83 50		
E-mail: lundsgaardsvej10@gmail.com		

Conni A. Larsen
Gl. Landevej 8b · 6400 Sønderborg
Tlf. 47 77 79 96
E-mail: conniogjim@hotmail.com

Kære medlemmer ! Hvis I har en mail adresse! Vil i så ikke godt sende den til mig!
På mail ( lundsgaardsvej10@gmail.com ),
Bent Alnor, formand
Generalforsamling
Tirsdag d. 20. oktober 2015 kl.18.30 hos Erik Brag, Sundgade 11, 6400 Sønderborg.
VIGTIG! Dagsordenen sendes ikke ud med post,
Har foruden her i blad 4.2015,- været på hjemmesiden fra d. 16.7.2015!
Inden vi begynder generalforsamlingen er foreningen vært
med 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 / Orla tlf.74 42 79 62
Tilmelding skal ske senest d. 12. oktober 2015. Generalforsamlingen stater kl.19.00
Der er følgende dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Valg af 2 stemmetæller
3 Formandens beretning
4 Regnskabsaflæggelse ved kassereren
5 Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 6.
oktober 2015
6 Fastlæggelse af kontingent

7 Valg til bestyrelsen
Følgende er på valg: Bestyrelsesmedlemmer:
Orla Frandsen - John Christiansen - Henning Bjerre Johansen - Conni Alnor Larsen - Flemming Æbelø
Hans J. Snerling - Theodor Morthorst
8 Valg af bestyrelsessuppleanter
9 Valg af revisor
10 Valg af revisorsuppleant
Efter generalforsamlingen vil Forbundsformand Arne Rusbjerg komme og fortælle om foreningen og hvad der sker
i forbundet.
Brag har åbent i butikken fra kl.17.30
kom og gør en god handel
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Als og Sundeved Fritidsfiskerforening
Aktiviteter sæson 2015 / 2016
Røgedag:
Ved Verdens Ende ved SSM klubhus lørdag d. 26. september kl.10.00 til 13.00. John, Flemming og Tim som
står for røgningen, der vil blive røget sild og andre fisk.
Der bydes på smagsprøver. Theodor
kommer også med sin røgeovn og
Kim vil komme med nye påhængsmotorer. Mød op - tag venner og naboer med og eventuelt nye medlemmer.
Renseanlæg:
Besøg på Renseanlægget, Nørre Havnegade 111, 6400
Sønderborg - tirsdag d. 6. oktober kl. 18.00. Tilmelding
senest mandag d. 28 sep. til Bent tlf. 20 48 83 50.
Generalforsamling:
Tirsdag d. 20 oktober 2015 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.
Bustur:
Fælles indkøbstur med Aabenraa og Haderslev til Daconet i Hvide Sande, lørdag d. 31. oktober 2015, pris ca. 100 kr.
Der vil blive opsamling i Sønderborg på Ringriderpladsen. Vi har 16 pladser i bussen, først til mølle princippet
og bindende tilmelding senest d. 22. oktober 2015 til
Bent tlf. 20 48 83 50.
Stort lottospil
Vi holder lottospil i Nybøl klubhus torsdag den. 25. februar 2016 kl. 19.00.
Vel mødt Bestyrelsen

Aabenraa Og Omegns Fritidsfiskerforening

Formand: Jørgen Kvist Christensen
Kasserer:
Kirkegade 39 · Hjordkær · 6230 Rødekro		
Tlf. 74 66 69 54 / 61 11 04 20		
aab.fff@gmail.com		

Kurt Callesen
Skibbrogade 19 · 6200 Aabenraa
Tlf. 26 23 32 75
aab.fff@gmail.com

Nyt fra Aabenraa FF
Hej alle sammen.
Så skal vi snart i gang med bøde kurset igen.
Vi starter d. 22/10. I år skal vi være på Kongehøjskolen/ Rugkobbel. Jeg regner med at vi kunne mødes
ved REMA på p-pladsen kl.19.00 den første gang.
Den første aften er det planlagt at vi i fællesskab finder
ud af hvilke aktiviteter der skal være i løbet af vinteren.
Lørdag d.31.10 skal vi på besøg ved DACONET.
Julefrokost bliver d. 17.12. Herefter er der juleferie.
Vi starter op igen d.14.01 2016.

Slutter bødekurset til og med d.3.3 2016, dog ingen kursus i uge 7 (vinterferie). Afslutning hvor vi skal ud at spise
bliver torsdag d. 10.03 2016.
Generalforsamling er d. 17.03 2016 på Kongehøjskolen.
Det kommer en e-mail mere ang. DACONET som gerne
skulle med også.
Med venlig hilsen Jørgen Christensen
Aabenraa og Omegns Fritidsfiskerforening.

Varde Å og Ho Bugt Fritidsfiskerforening

Formand: Arne Møller
Kasserer:
Søndervang 5 · 6840 Oksbøl		
Tlf. 75 27 18 89/23 37 08 86		
moller.oxbol@mail.dk		

Vi henviser
til side 16
hvor du kan læse
mere om vores fælles
indkøbstur til Daconet
i Hvide Sande
d. 31. oktober
2015

Jens Kjær Jørgensen
Odeinsvej 35, 6840 Oksbøl
Mobil 28 51 68 31
eva.jens@bbsyd.dk

Øerne
Nordsjællands Fritidsfiskerforening

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

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

Lovklammeri på Odense Fjord!
Besynderligt retsligt efterspil bliver konsekvensen af en rutinemæssig fiskerikontrol af fisker
Hans Jacob Jensen med jollen
O38 Caroline, på Odense Fjord.
Forhistorien er dog helt speciel og tankevækkende. Sagen kan i sidste ende
med at handle om et ministeriums
ret til, selektivt at sætte restriktioner
op for et erhvervs- og kystfiskeri, der
med intentionen i fiskeriloven og de
gældende EU-regler, taler om beskyttelse af netop det erhvervsmæssige
kystfiskeri. Dette stiller spørgsmålet
om Fødevareministeren i tilstrækkelig
grad har efterlevet dette, når ministeren så entydigt laver regler der i stedet beskytter juridisk tvivlsomme udsætningsprojekter i samme farvand.

Emsig kontrol på fjorden
Siddende i stævnen af båden, med
benene svingende udover rælingen
og ned i vandet, med en hastighed
på omkring 25 knob, så dette særdeles faretruende ud, da den pågældende fiskerikontrollør, efter
fisker Hans Jacob Jensens mening,
meget nemt kunne være blevet revet ud af båden i høj fart. Den kåde
Fiskerikontrollør, var den samme
person, som tjekkede Kerteminde
fiskerens garn og fangst af makrel.
O38 Caroline befandt sig på Odense
Fjord og Kerteminde fiskeren havde
på dette tidspunkt sat et stræk flydegarn (længde i alt 135 meter) og ville
sætte yderligere et, da kontrollen lagde sig på siden af Hans Jacob Jensens
båd.
Fiskekontrolløren gjorde Hans Jacob Jensen opmærksom på,
”at man i Odense yderfjord
måtte fiske med i alt 135 meter garn,
og hvis han allerede havde udsat 135
meter flydegarn i fjorden ville det være en overtrædelse af bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn, inkl. De sydfynske øer (Ærø og Lange-

land) og det ville blive sanktioneret
af Fiskerikontrollen” Hans Jacob Jensen svarede ”at kontrollen ikke havde
ret til at hindre ham i at udøve hans
erhverv, samt at hvis man sanktionerede hans fiskeri ville han gå i retten”
Mundtligt påbud og derefter konfiskation af flydegarnene
Kl. 10:35 fik Hans Jacob Jensen et mundtligt påbud af Fiskerikontrollen, om ”ikke at
udsætte flere flydegarn i Odense
fjord, da han allerede havde udsat de
antal meter garn som var lovligt på
stedet efter hans eget udsagn.” Hans
Jacob Jensen, svarede endnu engang
”at hvis Fiskerikontrollen sanktionerede det, ville han gå i retten”

uden at gøre tilløb til anmærkning.
Retten har bestemt at Fiskerikontrollen skal levere alle garn tilbage.
I tirsdagens møde i rette bestemte
dommeren at beslaglæggelsen ikke
kan opretholdes. Fiskerikontrollen har
overtrådt retsplejeloven. I går modtog
fisker Hans Jacob Jensen alle sine garn
igen. Fiskeren afventer nu stillingtagen til bøde og erstatning. Claus Wille og kontrolløren kan se frem til at
blive politianmeldt for overtrædelse
af straffeloven, da de forsøger at få
fiskeren dømt uden der har været den
påståede lovovertrædelse. Det materiale der er sendt til politiets anklager
er behæftet med væsentlige fejl.
Vedrørende sagens videre forløb.

På spørgsmålet om fiskerikontrollen
ville give en kontrolrapport, nægtede
kontrollen dette og forbød i samme
åndedrag, kystfiskeren at fiske yderligere. Noget der i relation til fiskeriloven og ifølge Hans Jacob Jensen,
ingen hjelm har heri. Herefter fortsatte chikanen fra kontrollens side,
med forbud mod at fiske resten af dagen, med en slet skjult trussel, ”hvem
tror du dommeren tror mest på ? Jeg
skriver bare du har nægtet kontrol,sa
bliver bøden bare ekstra stor. Vi skal
nok få stoppet dig.” Sluttede fiskerikontrolløren sin bredside mod Hans
Jacob Jensen.
Fiskerikontrollen sejlede lidt væk fra
038 Caroline, og herfra konstaterede
man, at Hans Jacob Jensen fortsatte
med at udsætte flydegarn. Fiskerikontrollen sejlede derpå tilbage til 038
Caroline, og fulgte udsætningen i en
afstand på ca. 20 meter. Efter endt
udsætning sejlede 038 og Hans Jacob
Jensen til Bregnør havn og fiskerikontrollen konfiskerede derefter samtlige
af O38 Carolines 7 garn sat på fjorden,
tilbage var 8 garn som stod udenfor
fjorden.
Der er åbenbart forskel på hvem kontrollen går efter Fiskerikontrollen
havde undervejs til Hans Jacob Jensens båd passeret ikke mindre end 4
store bundgarn, der alle stod i strid
med §11 i bekendtgørelsen om fredningsbælter ved Fyn og ligeledes
passerede samme kontrol, en fritidsfiskers garn, der var længere end Kerteminde fiskerens nordlige sæt garn,

Fisker Hans Jacob Jensen og hans advokat henholder sig til BEK nr. 278 af
24.03.2015. I henhold til § 96, stk. 2,
er det tilladt at lande op til 400 kg.
fra én fangstrejse pr. døgn, når ladningen er makrel. Dette regelsæt
er gældende for makrel i Nordsøen,
Skagerrak, Kattegat, Østersøen og i
norsk fiskeri-zone nord for 62o nord.
For Odense Fjord er fastsat særlig
fredningsbestemmelse i henhold til
BEK nr. 188 af 21.02.2014. Som bekendt er det i § 10 bestemt, at der
ikke må udøves fiskeri med garn
med en samlet længde over 135 m.
BEK nr. 188 er udstedt i medfør at
§ 30, stk. 1 m.fl., jf. LBKG nr. 978 af
26.09.2008. Denne LBKG er nu ændret, og hedder som seneste udgave
LBKG nr. 568 af 21.05.2014. Denne lov
indeholder en uændret § 30 i henhold til hvilken ministeren for fødevarer m.v. kan fastsætte regler om:
1. Hel eller delvis fredning af nærmere angivne bestande og vandområder.
2. Tilladte mindstemål på fisk.
3. Total tilladte fangstmængder
af nærmere angivne bestande.
Om dette stemmer overens med intentionen med fiskeriloven og gældende EU-regler, hvor kystfiskeri skal
beskyttes, håndhæves tilstrækkeligt,
når ministeren benytter reglerne til
at beskytte lakse-/ørredyngel i Odense
Fjord af hensyn til lystfiskere.
Dette er en helt anden historie!
Kilde: Advokat Maglegaard og Hans
Jacob Jensen samt Fiskerikontrollen
FiskerForum.com
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Råhygge i Kalø Vig

Hvor er de alle sammen henne

Her! Med guf på bordet

Ved du hvad?

Ny teknologi afslører fisks adfærd
i søer, åer og hav
Læs på forbundets hjemmeside Fritidsfiskerforbundet.dk - et indlæg
af Finn Sivebæk, DTU Aqua!
Ny teknologi giver værdifuld viden
om fisks adfærd i både ferskvand og
de store marine områder. Kim Aa-

restrup fra DTU Aqua har sammen
med internationale kollegaer skrevet en artikel i tidsskriftet Science
om, hvordan man kan benytte sig af
teknologi, når man vil vide mere om
fisks adfærd.

Dan Jørgensen har afleveret nøglerne!
Den nye minister Eva Kjer
Hansen(V) har fået overdraget
både Miljøministeriet og Fødevareministeriet, der fremover
bliver til et nyt Miljø- og Fødevareministerium.
Den nye minister hartidligere
har siddet som Fødevaremini-

ster i regeringsperioden 2007
og til 2010.Dertil kommer at
den tidligere fiskeriminister
Eva Kjer Hansen (V), har
været formand for Europaudvalget og derigennem har fulgt
den fiskeripolitiske dagsorden
på nærmeste hold.

Friti
Fritid

Fritidsfisker!
Jeg kan også sælge
- din båd!
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Jeg ka
Jeg kan
- d
Lave o
Lave om

Husker du at aflevere
dit farlige affald
det rette sted?
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 Modtagestation Vendsyssel.

Miljøvej 10, 9800 Hjørring

LIMBO BÅDE i/s
LIMBO 16
Med 6 HK Suzuki
Med 15 HK Suzuki
Trejler Galaxy GS10

25.995,35.495,45.495,10.995,-

LIMBO 17
Med 15 HK Suzuki
Trejler Galaxy GS10

33.495,53.495,10.995,-

Vi har CA. 3
0 Brugte mo
torer på la
g

er

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 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

Limbo både er dansk produceret og bådene kan indrettes
efter ønske, kontakt os for et godt tilbud
Limbo både i/s
Havnevej 2 · 7770 Vestervig · 97 94 15 43
www.limbo.dk
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Hvad laver § 7 Udvalget?
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug
og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen
Udvalget for Rekreativt Fiskeri, Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje (§ 7-udvalget) Udvalget rådgiver om spørgsmål
i relation til lyst- og fritidsfiskeri (rekreativt fiskeri), ferskvandsfiskeri og

fiskepleje. Også at §7-udvalget afholder en møderække til drøftelse af de
problemstillinger, - for vores vedkomne, indenfor det rekreative fiskeri og
dens interesser! Ligeledes afvikles
møderne med deltagelse af andre fiskerirelaterede organisationer.

Det er nedsat efter § 7 i fiskeriloven.
I udvalget er der repræsentanter fra: (Med forbehold for rettelser) red.

Medlemmer Organisation
NaturErhvervstyrelsen

Bjørn Wilander (formand)

Danmarks Fiskeriforening

Kurt Birch

NaturErhvervstyrelsen

Danmarks Fiskeriforening
Dansk Kystfiskerforening

Danmarks Sportsfiskerforbund

Ferskvandsfiskeriforeningen for
Danmark
Dansk Amatørfiskerforening
Dansk Fritidsfiskerforbund

Kommunernes Landsforening
Landbrug & Fødevarer

Miljøministeriet, Naturstyrelsen

Danmarks Naturfredningsforening
Dansk Akvakultur

Deltagere fra DTU Aqua Organisation
Sektion for Ferskvandsfiskeri
Sektion for Ferskvandsfiskeri
Sektion for Havøkologi

Deltagere fra Natur
Erhvervstyrelsen Organisation

Henrik Møller Nielsen
Steffen Toft Jensen
Niels Barslund

Center for Kontrol

Center for Erhverv
Center for Erhverv
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Arne Rusbjerg

Jens Albert Hansen
Sten W. Laursen

Jan Steinbring Jensen
Thorkild Kjeldsen
Peter Holm
Navne

Anders Koed

Peter Geertz-Hansen
Josianne Støttrup

Lars Christensen Clint

Center for Fiskeri

FRITIDSFISK
EREN

Kaj Poulsen

Center for Erhverv
Center for Fiskeri

Henning Andersen der er sekretær
i vores forbund, beder om hjælp
med lokale henvendelser! Fra måske dig?

Allan Buch

Rita Martinsen

Center for Kontrol

- og hvem hjælper
med at realisere den?

Lene Jensen Scheel-Bech
(sekretær)

Center for Fiskeri
Center for Fiskeri

Har du
en idé?

Janne Palomino Dalby
Mik Jensen

Rita Martinsen

Janne Palomino Dalby
Mik Jensen

Lars Christensen Clint
Lars Christensen Clint

35. ÅRGANG

FEBRUAR 2015

MEDLEMSBLA
D FOR DANSK

NR. 1

FRIT

IDSFISKERF
www.fritid
ORBUND
sfiskerforbunde
t.dk

Fritidsfisker

en 1-15.indd

1

Medlemmerne har set utallige
gange når Henning i en årrække
har lagt artikler ind i bladet,- og
hvor han har bragt meget lokalstof fra vore forskellige ”Kulturer”
rundt om i landet,- der trods alt findes ! Det kan vi andre ha´ glæde af
at få kendskab til,- og vi vil gerne
modtage yderlig stof om netop vores lokalforeninger eller enkeltpersoner der har noget interessant og
spændende at fortælle.
Opfordringen byder ind med at
Henning modtager med glæde
henvendelser fra lokalforeningerne,- og at han kommer på besøg
og laver en artikel og billeder,- om
hvad der rør sig netop i dit område.
26/01/15 10.41

Kontakt Henning
pr. tlf. 51 91 87 06/
mail: hensol@mail.tele.dk
Bruno Müller

	
  

Meget nyt på hjemmesiden!
Se de sidste opdateringer på Hjemmesiden siden sidste blad 3. 2015!
www.fritidsfiskerforbundet.dk

• Saltvandsudvalget - referat Meget nyt på Hjemmesiden!
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Denne står øverst for sig selv
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Træffetid:
Bjarne Christensen
Alt kan købes umonteret til gør det selv manden!
__________________________________________________________________________________	
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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

Hanne
med i.f.m. artiklen
Husk at oplyse forening
ogskal
kode!
Der er siden sidste blad kommet 54 nye medlemmer.
Hilsen Bjarne Christensen
Medlemskontoret
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www.furuno.dk

På havet kan du nemt blive meget alene...
...men med Personligt Sikkerhedsudstyr fra FURUNO er hjælpen aldrig langt væk.
Få mulighed for hurtig og præcis alarmering - og skab samtidig tryghed for dem, der venter derhjemme.
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SEJL SIKKERT –easyONE
FØLG DE 5 RÅD:

FastFind 220

MY

AIS Nødfyr

CY

Personligt AIS nødfyr med
indbygget GPS.

CMY

K

Sender dit nødsignal og GPS position til det
globale COSPAS/SARSAT Search and Rescue
Satellite System, som virker overalt på jorden.
Sender også 121,5 MHz pejle signal, og har
også en kraftigt SOS-Flash funktion til
nær-signalering.

Passer i langt de fleste redningsveste og
kan nemt og hurtigt aktiveres og udsende et
AIS symbol, som kan ses på kortplottere/radar
på eget og omkringliggende skibe.
Sender med 1 Watt og har batteri til mindst 36
timer, flyder og og har også en kraftigt SOS-Flash
funktion til nær-signalering.

easyONE
1. LÆR AT

Satellit Nødfyr

Llille og ekstremt effektivt personligt nødfyr,

Efter aktivering sender den i 24+ timer. Kræver
programmering med dit fartøjs MMSI-nummer.

FastFind 220

SEJLE

Ha’ styr på, hvordan du redder
en mand om bord igen

3.078,-

2.898,-

Pris inkl. moms

Pris inkl. moms

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

SEJL SIKKERT – FØLG DE 5 RÅD:

3. PLANLÆG DIN TUR
Tjek søkort, vejr
og beklædning

4. HAV EN LIVLINE
TIL LAND

1. LÆR AT SEJLE
Ha’ styr på, hvordan du redder
en mand om bord igen

Husk VHF, mobil og
besked til de nærmeste

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

5. BRUG VESTEN
Brug en farvestrålende
redningsvest i den
rigtige størrelse

SEJL SIKKERT – FØLG DE 5 RÅD:

3. PLANLÆG DIN TUR
Tjek søkort, vejr
og beklædning

www.sejlsikkert.dk

SIKKERT – FØLG DE 5 RÅD:

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

1. LÆR AT SEJLE
Ha’ styr på, hvordan du redder
en mand om bord igen

1. LÆR AT SEJLE

2. HOLD DIT GREJ I ORDEN

Ha’ styr på, hvordan du redder
en mand om bord igen

Giv dit udstyr og motor
et sikkerhedstjek

2. HOLD DIT GREJ I ORDEN

3. PLANLÆG DIN TUR

Giv dit udstyr og motor
et sikkerhedstjek
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Tjek søkort, vejr
og beklædning

4. HAV EN LIVLINE

www.sejlsikkert.dk

Omfanget af bifangster af fugle i nedgarn
(14), og desuden blev der registreret
ederfugl (3), bjergand (2) og sortand
(1). Under forudsætning af at de kontrollerede nedgarn har stået urøgtede
i ca. et døgn beregnes 1,59 bifangster
pr. 1000 NetMeterDag (NMD).
Materiale og metode
& Dataindsamling

i fritidsfiskeriet i to NATURA2000-områder. Statusrapport, april 2015
Indledning
I 2011 iværksatte NaturErhvervstyrelsen (NAER) en undersøgelse af omfanget af bifangster af fugle i nedgarn benyttet af fritidsfiskere. Undersøgelserne blev iværksat med specielt henblik
på at give informationer om omfanget
af bifangster i NATURA2000-områder.
NATURA2000-områderne ”Det Sydfynske Øhav” og ”Ålborg Bugt” blev udvalgt som studieområder.
NAER bad Aarhus Universitet (DCA/
DCE) om at forestå tilrettelæggelsen
af undersøgelserne. NAER’s Fiskerikontrol er ansvarlig for dataindsamling, mens AU er ansvarlig for data
håndtering og analyser af data. Desuden er AU ansvarlig for etablering af
elektronisk og teknisk udstyr til hjælp
for Fiskerikontrollens løbende indsamling af data.
I dette notat præsenteres en oversigt
over de data der er indsamlet under
projektet frem til 1. april 2015. De første data indsamlinger blev foretaget i
2013. Fiskerikontrollen har indtil april
2015 gennemført 31 togter i forbindelse med disse undersøgelser. Der er
kontrolleret i alt 140 nedgarns-rækker,
svarende til ca. 12.600 m nedgarn.
Der er registreret i alt 20 bifangster
af fugle, fordelt på fire arter. Der blev
registreret flest bifangster af troldand

Ved hjælp af en GPS med ArcPAD opsætning indsamler Fiskerikontrollen
ved hvert togt geografiske og tidsmæssige informationer om deres
inspektionsrute, de kontrollerede
nedgarn og eventuelt fundne fugle.
En kontrolleret nedgarnrække registreres med to punkter, et start- og et
slutpunkt og garntype for hver nedgarnsrække. Ved fund af døde fugle
hjemtages enten hele fuglen, eller
den højre vinge afklippes til arts-, alders- og køns-bestemmelse. Ved fund
af levende fugle, der er fastgjort i nettet, frigøres fuglene, fotograferes og
slippes løs. Døde fugle, der hjemtages
i hel form, mærkes og lægges på frost
for senere overlevering til AU. Der er
indtil nu ikke indsamlet afklippede
vinger.
Fiskerikontrollen udtager data fra
ArcPAD straks efter et togt, og sender
data til AU. Databehandling AU indarbejder informationer om sted og tid
for togt-ruter, placering af nedgarnsrækker og registreringer af bifangster
i en GIS-baseret geodatabase. Et plot
af sejlrute, nedgarnsplaceringer og
eventuelle fundne fugle returneres i
en pdf version til Fiskerikontrollen for
kvalitetssikring og eventuelle kommentarer. Hjemtagne døde fugle afhentes af AU efter nærmere aftale hos
Fiskerikontrollen.

disse togter i alt kontrolleret 140 nedgarnsrækker. Hver nedgarnsrække bestod af i gennemsnit tre net á 30 m,
samlet 90 m net pr nedgarnsrække.
I Det Sydfynske Øhav er der indtil nu
gennemført 18 togter , mensder i Ålborg Bugt er gennemført 13 togter.
I Det Sydfynske Øhav er der kontrolleret 81 nedgarn, mens der i Ålborg
Bugt er kontrolleret i alt 59 nedgarn.
Der er i alt registreret 20 bifangster af
fugle i disse nedgarn. Af disse blev 18
fugle registreret i Det Sydfynske Øhav,
mens der i Ålborg Bugt blev registreret
to bifangster af fugle. De registrerede
fugle fordeler sig på 14 troldænder, 3
ederfugle, 2 bjergænder og 1 sortand
(Tabel 1). Desuden blev en spættet sæl
fundet levende i et garn, og frigivet.
Projektet har indtil april 2015 kontrolleret ca. 12,6 km nedgarn i de to
delområder. Med i alt 20 registrerede
fangster af fugle i disse nedgarn beregnes en bifangstfrekvens på 1,59
fugl/1000 NMD (NetMeterDag), idet
det forudsættes at et kontrolleret
nedgarn har stået urøgtet i ét døgn.
De hér fremlagte beregninger er foretaget på et relativt lille datagrundlag.
Resultaterne kan med stigende antal
informationer ændre sig.
Nedgarn
Under projektets kontrol af nedgarn
i Det Sydfynske Øhav og Ålborg Bugt.
Art Antal Troldand 14- Edderfugl 3Bjergand 2- Sortand 1- Spættet Sæl 1

Resultater
Fiskerikontrollen har pr. 1. april 2015
gennemført 31 togter. Der er under
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Hvad er DTU Aqua?
Hvad er deres budget og hvor mange
ansatte er de!
Se det interessante katalog på forbundets hjemmeside
www.fritidsfiskerforbundet
”Forskning under overfladen”

Foto: Line Reeh
DTU Aqua´s ambition er at levere
fremtidens løsninger til et af dette
århundredes afgørende udfordringer,
nemlig at sikre en optimal udnyttelse
af de levende akvatiske ressourcer i
havområder, langs kyster, i søer og
i åer, samtidig med, at vi bevarer et
sundt akvatisk miljø. Det kalder på

løsninger, som både er naturvidenskabeligt velfunderede og teknisk
operationelle. Det siger Fritz Köster,
institutdirektør, DTU Aqua.
DTU Aquas samlede budget er i størrelsesordenen 215-230 mio. kroner
om året og med ca. 260 ansatte, udgør omkring 70 procent af instituttets
samlede finansielle grundlag og rummer både forskning, monitering.
Aqua Forskning under overfladen
Ydelsesaftale med Fødevareministeriet
om forskningsbaseret
myndighedsbetjening, 33 procent.
Øvrigt akademisk personale
inkl. ledelse, 15 procent
Kontorpersonale, 7 procent
Nationale og internationale
forsknings- og udviklingsprogrammer,
23 procent
Teknikere, 19 procent
Dataindsamling og
rådgivningsarbejde

for EU, 10 procent
Skibsbesætning,
12 procent
Øvrige, 3 procent
Andet, 6 procent
Fiskeplejeaftale,
15 procent
Ph.d.-studerende,
13 procent
Ministeriet for Forskning,
Innovation og Videregående
uddannelser, 5 procent
Den Europæiske
Fiskerifond, 8 procent
Videnskabelige
medarbejdere,
31 procent
DTU Aqua i tal
Økonomi
DTU Aquas samlede budget er i størrelsesordenen 215-230 mio. kroner
om året. Aftaler om forskningsbaseret
myndighedsbetjening
spiller en stigende rolle.

Vær med i Danmarks største tjek af havnaturen
Af WWF og Mads Christoffersen, DTU Aqua
Mads Christoffersen
Alle landets fritidsfiskere
kan nu bidrage til værdifuld viden om den danske
havnatur. Det er selv sagt især fisk,
som mange fritidsfiskere har interesse
i, og netop her har DTU Aqua bidraget til at definere hvilke fiskearter der
var mest relevante at have med. Nedenfor er det muligt at læse mere om
projektet som alle fritidsfiskere forhåbentlig vil tage rigtigt godt imod, da
det forhåbentligt kommer alle kystinteresserede til gode i fremtiden.
WWF Verdensnaturfonden sendte i
slutningen af juli en Opdag Havetapp på gaden. Via app’en kan man
registrere en lang række marine arter,
som man kan støde på i strandkanten
eller under en snorkletur i havet.
- Der foreligger alt for lidt viden om
tilstanden i de danske havområder.
Det vil WWF Verdensnaturfonden lave om på via Opdag Havet-projektet
– et citizen science-projekt, hvor helt
almindelige borgere – børn, unge,
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voksne – bidrager med deres tid og
viden til at indsamle data. Det er første gang, at informationer indsamlet
af borgere i denne skala tages i brug
på havnatur-området i Danmark, siger
WWF Verdensnaturfondens projektleder Mette Blæsbjerg.
WWF vil sammen med forskere
fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima (CMEC) på Københavns
Universitet analysere de indsendte
data.
- Observationerne vil give os værdifuld
viden om biodiversiteten og miljøtilstanden på forskellige typer af marine
levesteder: - f.eks. stenrev, blød sandbund og ålegræsområder. Borgernes
registreringer vil også bidrage til en
nærmere kortlægning af forskellige
arter i vores farvande. Den viden, vi
indsamler i dette projekt, vil klæde os
endnu bedre på i kampen for beskyttelse og bevaring af havets arter. Så
hver eneste registrering i Opdag Havet ’app’en er værdifuld, understreger
projektleder Mette Blæsbjerg.

Savtang, søpindsvin og sæler
Opdag Havet-app’en indeholder i alt
75 arter. De er blevet fordelt i syv kategorier: Tang & havplanter, krebsdyr,
skaldyr, pighuder, bløde dyr, havpattedyr og fisk.
Man kan registrere arterne gennem
to indgange: Arter, man mest finder
i strandkanten, og arter man finder
ude i havet:
Opdag Havet-events
WWF Verdensnaturfonden inviterer
hen over sommeren til en række Opdag Havet-events langs de danske kyster.

...fortsat fra side 32
Gennemgående ved disse events er, at
man kvit og frit kan låne en våddragt
og snorkleudstyr og gå på opdagelse
i den fascinerede havnatur – kyndigt
guidet af WWF’s hav- og naturfomidler og snorkleguide Peter Skødt Knudsen og hans crew.
WWF’s Opdag Havet-projekt er
finansieret af Aage V. Jensen Naturfond.
Download WWF’s Opdag Havet-app
til både Iphone og Android.
Se mere om Opdag Havet-app’en og
Opdag Havet-events her:
wwf.dk/kampagner/opdag_havet/

Mange timer i koldt vand!
I ret hårdt vejr faldt en 47-årig mand
over bord fra sin båd,- da han skulle
tisse! Det var umuligt for sejleren at
komme op i båden, da han kort forinden havde slået autopiloten til og
måtte se båden sejle væk fra ham
Trods kulde og høje søer var det først
og fremmest vesten der redde ham!
Alligevel har sejleren haft en utrolig overlevelsesevne,- da han sidst i
juli meget nedkølet lå i vandet i ikke
mindre en 17 lange timer!

Han bevarede roen og undgik at gå i
panik, -trods det at både helikopter
fløj over ham og skibe sejlede tæt på
i eftersøgningen, der foregik nord
for øen Vejrø i Smålandshavet .Om
morgenen blev han blev han observeret af et en anden lystsejlerbåd
med et ægtepar ombord og den nedkølede haverist blev bjerget,- og helt
fantastisk var han ved godt mod!
Bruno
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Få et forsikringstjek og
en gratis trafikvest
Dansk Fiskeriforbund har allerede indgået en aftale med Købstædernes Forsikring,
men hvad med dig? Hvornår har du sidst fået tjekket, om du er dækket optimalt?
Måske kan du fjerne unødvendig dækning måske skal der tilføjes nye dækninger.
Det finder vi ud af sammen.
Ring og få et forsikringstjek på 33 45 74 75.
Vi sidder klar ved telefonen alle hverdage mellem 8.30-16.00.
Husk at oplyse, at du er er medlem af Dansk Fiskeriforbund, når du ringer,
så kvitterer vi med en trafikvest kvit og frit.

kfforsikring.dk
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De marine fiskeudsætninger er udfordrede
Af Mads Christoffersen, Fiskeplejekonsulent, DTU Aqua
Siden starten af 1990’erne er der blevet udsat fisk i de danske kystnære
områder med hjælp fra fisketegnsmidler, de såkaldte fiskeplejemidler.
Fisk som har bidraget til ophjælpningen af lokale fiskebestande i lokalområderne og i Danmark som helhed.
Men fiskeudsætningerne har også
fungeret som et supplement til det
lokale fiskeri, som de kystnære fiskere
har kunnet nyde godt af, når de enkelte fisk har vokset sig store nok til at
kunne blive hjemtaget.
Det er især tusindvis af henholdsvis
ål, pighvar og skrubber der har været
udsat i de indre danske farvande igennem de sidste næsten 30 år. De mere
præcise udsætningssteder for de enkelte arter og antallet af udsatte fisk
kan findes på fiskepleje.dk, hvor der
også findes meget andet nyttig viden
om danske fiskearter.
For at øge overlevelsen af de udsatte
fisk, og chancen for at udsatte fisk
selv med tiden kan bidrage til naturligt afkom, har det været nødvendigt
med et skærpet fokus på at de udsatte fisks genetik skal være i orden.
Det betyder kort fortalt, at de fisk der
udsættes skal stamme fra vilde fisk fra
samme lokale område. Derfor er det
fra i år blevet en større udfordring at
udsætte især pighvar i store dele af
landet. Grunden til dette er flere årsager. For det første så fanges der ikke
så mange pighvarrer, som der fanges
af de to øvrige arter. Dette besværliggør derfor fangsten af tilstrækkeligt mange moderfisk til strygning af
mælk og æg. Der skal over en relativ
kort periode, i fiskens gydeperiode,
fanges minimum 50 gydeklare individer af helholdsvis hanner og hunner,
dvs. i alt 100 gydemodne pighvar. Derudover skal fiskene fanges i det samme relativt afgrænsede område for
at der kan sikres det rette genetiske
afkom til netop denne lokalitet. Som
udgangspunkt betyder det ikke noget
hvilket lokalområde pighvarrerne fanges i fra starten af, men forhåbningen
er at der med tiden kan igangsættes
en 3-årig rullende udsætningsplan.
Det vil sige at der i en 3-årig periode
fokuseres på et bestemt område af
Danmark, hvor der indsamles moder-

fisk, og udsættes afkom, for efterfølgende at rykke videre til det næste
område af Danmark de efterfølgende
tre år, og fortsætte udsætningen der,
se Danmarkskort med inddelte lokalområder.
Et andet dilemma er også at der er
meget strenge regler for flytning af
fisk fra en landsdel til en anden, på
grund af risiko for spredning af fiskesygdommen VHS, også kaldet Egtvedsygen. Dette besværliggør opdræt
af fisk til hele Danmark, da landets
eneste opdrætsanlæg ligger på Venø,
i form af Venoesund Fisk og Skaldyr.
Indtil nu har Venoesund Fisk og Skaldyr dog tilladelse til at opdrætte fisk
fra hele Danmark.

pighvar, og vil bidrage til fremtidige
udsætninger. Så kommer folkene fra
Venoesund Fisk og Skaldyr og stryger
fiskene på stedet, og I kan efterfølgende beholde fiskene. Derved kan
I være behjælpelige med stabile pighvarbestande i fremtiden i jeres lokalområde.

Derfor er opfordringen til alle. Kontakt jeres lokal/landsformand, hvis du
selv fanger mange, eller har kendskab
til folk som fanger mange gydeklar

Kortet illustrerer de lokale områder hvorfra der kan indsamles pighvar til udsætning. Danmark er inddelt i seks forskelige lokalområder, SV Jylland, NV Jylland,
NØ Jylland, SØ Jylland og Fyn, Nordsjælland, og Sydsjælland inkl. Bornholm.

35

Fremgang med besøgende
på hjemmesiden!
Siden moderniseringen d. 1. februar i år af vores hjemmeside,har i vi i gennemsnit
haft 1100 besøgende på om måneden!
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Agger har fået ny havn
til 15 millioner kroner!
	
  
Finansieringen til udvidelsen er tilvejebragt blandt andet fra Thisted
Kommune og EU!Havnen der er
kommunalt ejet har været projekteret siden 2006 og blev endelig
indviet med stor festivas d. 26 juni
i år ,- hvor man kunne beskue ny
jollebro og at indsejlingen der er
blevet udvidet. Før i tiden var der
en stor del erhvervsfiskere, - og
af dem er det svundet ind! Men i
dag er der stadig aktiviteter og man
har med værftet som en af de store
virksomheder med sine 40 ansatte.
Men alt i alt er der beskæftiget ca.
70 ansatte på den driftige havn!
Ligeledes har havnen mindre virksomheder, som fiskehandler, Krik
Marina med bådudstyr, tømrefirma,
Farvandsvæsnets redningsstation, 20
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erhvervsfiskere, slæbebåde, og isbryder. Af det turistmæssige har

	
  
	
  

man ligeledes lystbådehavn og campingplads.

Lille Bjørn
Kendt for spændende legepladser i de danske havne

Ønsker I, samvær, hygge, leg og udfordringer på kajen
Kontakt
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Touching your heart
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Vestre Kaj 28 • 4970 Rødby
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A/S TRIGON ∙ Knivholtvej 45 ∙ 9900 Frederikshavn
T: 98 42 66 77 ∙ E: trigon@trigon.dk ∙ www.trigon.dk
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Galt for
noget!
Men godt for
andet!

Revisionsfirmaet
Martin Engbjerg A/S
Statsautoriseret revisor

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

Der er godt liv uden iltsvind!

Tank billigt
og støt samtidig
Dansk Fritidsfiskerforbund
Bunden og fiskene i Limfjorden har nydt godt af det ret så
dårlige sommervejr vi har haft
hjemme på vore breddegrader!
Den megen vind og blæst der
til tider har irriteret os på landjorden og har gavnet med megen ”uro” i Limfjordens vande!
Og samtidig med de lave vandtemperaturer kan man glædelig vis
konstatere,- at her sidst i den store
feriemåned- juli- at det er næsten
helt frit for iltsvind!

Du kan støtte Dansk Fritidsfiskerforbund, hver gang du tanker. Det eneste,
du skal gøre, er at få et OK Benzinkort, der er tilknyttet deres sponsoraftale. 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.

Bruno

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

www.ok.dk
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Gejlhavegård 23
6000 Kolding
Tlf. 7552 7711
www.from-grafisk.dk
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✂ ✂ ✂

Skaf et nyt medlem
Kære medlem!
Deltag aktivt i Forbundets medlemskampagne!

✂ ✂

Alle fritidsfiskere bør være organiseret!

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!
Til dig der overvejer
at blive medlem:
Husk
porto

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 bådforsikringer
• 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 oplysninger, eller send blanketten og du vil modtage
al materiale vedr. medlemskabet.

Din lokalforening vil være:

Medlemskontoret
Att.: Bjarne Christensen
Ribegade 35
9900 Frederikshavn
Navn:
Adr.:
Postnr.:
By:
Tlf.:

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

Dit medlemskab er vigtigt!
• Vi kæmper for vor 1000-årige ret
til at fiske med garn m.v.
• Vi kæmper imod urimelige fredninger af bl.a. skarv og sæl
• Vi kæmper imod sandsugning
tæt på fiskenes opvækstområder
• Vi kæmper imod bundslæbende
fiskeredskaber i kystnære områder
• Vi ønsker enklere regler for det
rekreative fiskeri
Kontakt Dansk Fritidsfiskerforbunds medlemskontor på tlf. 98
42 83 06 eller gå til hjemmesiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk

