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FRITIDSFISKEREN skifter trykkeri!
Vores eget blad er fortsat i udvikling,- både i udseende og økonomisk!             
Derfor et skift i produktionen!

Gode nyheder både fra organisationen i DFF, redaktionen og  lokalforenin-
gerne i vores blad.- er enormt vigtigt at fastholde.  
Med en tilfredsstillende økonomi i forvejen, har vi ved skift til nyt trykkeri,- 
yderlig positivt stabiliseret og forbedret den økonomiske del af vores blad!
Vi præsenterer her ved denne udgave, som du sidder med, et blad med 
begrænsede ændringer! 
På sigt satser vi stadig på at det bliver fortsat ydermere brugbart og læse-
ligt,- både for medlemmer og eventuelt nye der ønsker medlemskab.

Det får mig til at nævne overfor vore medlemmer,- at følger vi den linje 
med udvikling og tilfredsstillende lave omkostninger,- så markerer vi os li-
geledes, ved at bladet er medvirkende til en lav forbundskontingent!

Gode nyheder både fra organisationen i DFF, redaktionen og  lokalforenin-
gerne i vores blad.- er enormt vigtigt at fastholde.  

Det foregår desværre nogle gange!
At det er først når man mister noget, at man opdager hvilke værdier man 
har haft! 

Velkommen nye medlemmer. Vi 
har over de seneste år sagt god-
dag til rigtig mange nye medlem-
mer. Det er vi selvfølgelig glade 
for. Men desværre ser vi også at 
rigtig mange gamle medlemmer 
melder sig ud, på grund af ophør 
eller dødsfald. I forbundets ledel-
se overvejer vi at igangsætte en 
medlemskampagne. Vi overvejer 
i øjeblikket hvordan en sådan en 
sådan kampagne skal se ud, og 
hvordan den skal løbe af stablen. 
Har du gode ideer, så hører vi ger-
ne fra dig.
Ålen i de danske farvande, og i 
hele Europa er truet, det ved vi 
godt. Anbefalingerne fra CITES, 
som er den internationale grup-
pe, der overvåger fiskebestan-
dene, var et total stop for fiskeri 

LEDER
efter Ål. Så galt gik det jo heldig-
vis ikke. I dag har vi stadig vores 
6 kasteruser, men må ikke benyt-
te dem i perioden 10. maj til 31. 
juli. Sådan har det været i nogle 
år efterhånden. Hvordan er det så 
gået ålen efter dette indgreb?
Jo, det er faktisk gået godt. Som 
det ser ud lige nu, har indvandrin-
gen af glasål været tiltagende de 
sidste 3 år. Om det er effekten af 
handlingsplanen vides ikke end-
nu. Det kræver en 10 årig statistik, 
før man kan se om tendensen går 
den ene eller den anden vej med 
sikkerhed. Men flere biologer be-
kræfter, at man de seneste 3 år 
har set en tiltagende indvandring 
af glasål. Jeg har også fra flere 
bekendte der fisker ål fået mel-
dinger om mange små ål i ruser-

ne. Det er jo dejlige meldinger at 
få. Men jeg vil afvente spændt de 
næste år, om successen fortsæt-
ter. Vi fortsætter selvfølgelig med 
at udsætte ål i de danske fjorde 
og åer, i forvisningen om at dette 
bidrag også er med til at hjælpe 
bestanden.
Jeg vil gerne understrege igen 
her i min leder, at ålen er ikke fre-
det, i perioden 10. Maj til 31. Juli.                    
Der er derimod tale om et forbud 
mod brug af ruser. Har du lyst til 
at tatte, eller fiske Ål med stang, 
er dette fuldt legalt, blot du har 
løst dit fisketegn.

Af Arne Rusbjerg
Formand

 

Af Bruno Müller
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Fritidsfiskeren
Bladet sendes til alle medlemmer i Lokalforeningerne og forbundets samarbejdspartnere og annoncører. 
Ligeledes til landets fiskerirelaterede organisationer, aviser og lokale ugeblade, fiskeripolitiske ordfører, 
biblioteker og forhandlere af relateret grej til fritidsfiskeriet.
Stof til bladet indsendes elektronisk.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
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Injurierende stof bringes ikke i bladet! 
Oplag: 2400. Layout og tryk: Dafolo • Suderbovej 22 • 9900 Frederikshavn • 96 20 66 66

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

 

 

Forsiden: Gjøl havn ved Limfjorden
Foto: Bruno Müller
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FISKER FORUM
www.fiskerforum.dk

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

Ny rådgivning fra Det Internatio-
nale Havundersøgelsesråd lægger 
op til en kraftig reduktion af kvo-
terne for torskefiskeri i Østersøen. 
Miljø- og Fødevareministeren vil 
nu drøfte med erhvervet, hvordan 
fiskeriet i Østersøen kan forme sig 
i det kommende år.
Det Internationale Havundersø-
gelsesråd (ICES) har i dag offent-
liggjort sin årlige rådgivning for 
fiskebestandene i Østersøen. 
Forskernes konklusioner danner 
grundlag for fastlæggelsen af 
årets fiskekvoter senere på året, 

og det er dyster læsning for fisker-
ne, når det gælder torskefiskeriet 
i Østersøen.  

Kvoten skæres ned
Der kommer stadig færre torsk 
til i Østersøen, og det får nu for-
skerne til at anbefale, at EU’stor-
skekvote skæres ned med 39 pct. 
i den østlige Østersø og med hele 
88 pct i den vestlige del. 
- Det er dybt bekymrende, at det 
står så skidt til med torskebestan-
den i den vestlige Østersø. Vi har 
først lige fået rådgivningen fra 
ICES, og nu vil vi sætte os sammen 
med erhverv og organisationer og 
nærlæse forskernes konklusioner. 
Det er en situation, som kan på-
virke mange fiskere i området, og 
det er noget, jeg tager dybt alvor-
ligt, siger miljø- og fødevaremi-
nister Esben Lunde Larsen. I den 
kommende tid vil ministeren drøf-

Torskefiskeriet i Østersøen  
er under pres

te situationen nærmere med de 
andre lande omkring Østersøen, 
med politikerne i Danmark og i EU 
samt det danske fiskerierhverv. 
Fremgang for andre fiskearter
Mens torskefiskeriet er under 
pres, ser det anderledes positivt 
ud for de øvrige arter i Østersø-
en. Her er der flot fremgang for 
bestandene, både når det gælder 
brisling, sild og rødspætter. 
- Jeg glæder mig over, at udvik-
lingen har været så god for sild, 
rødspætte og især for brisling,at 
kvoterne kan hæves. Det var en 
udvikling, som vi har ventet på, 
og nu kan vi virkelig se fremgang 
for disse arter, siger Esben Lunde 
Larsen. 

Af Esben Lunde Larsen

Verdens mærkelige fisk - Vågmæren!
Vågmæren kan blive 2,5 meter og kendetegnes med sin sølvfarvede sammentrykte krop, sine stærkt 
røde finner, en fremskydelig mund og et øje!
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Ikke mindre end en katastrofe for 
fiskeriet og det »Blå Danmark«, 
mener flere fiskere som FiskerFo-
rum har talt med. Fiskere der er 
helt afhængige af, at havets »am-
bulance« er tilstede hvis det går 
galt.

Den tryghed man som fisker har, 
når man bevæger sig rundt på 
Danmarks farligste arbejdsplads 
er, at man i det mindste kan være 
sikker på at redningsvæsnet har 
en rimelig kapacitet, så uanset 
hvor en fisker befinder dig i far-
vandet omkring Danmark, sikres 
hurtig og effektiv nødhjælp.

Men med det sidste oplæg fra Sø-
værnet, der åbenbart er skræmte 
over udsigten til indenfor få år, 
at skulle udskifte en større del af 
de gamle og snart udtjente MRB 
redningsbåde. Har dette efter fle-
re fiskeres mening, fået ledelsen i 
Marinestaben, til fuldstændigt at 
»tabe hovedet« og helt »glemme 
fornuften«, når de hvæsser spare-
kniven i en sådan grad, at øvelsen 
mere tager karakter af det »hvide 
snit«. Et snit hvor hjernes lednings-
baner overskæres og efterlader 
patienten apatisk og meget lidt 
aktiv. Fuldstændigt som det vil ske 
med Marinestabens »kirurgiske 
indgreb« på en ellers velfunge-

rende Kystredningstjeneste, som 
efter spareøvelsen, tilsvarende vil 
efterlade »Redningsvæsnet« ry-
stet og handlingslammet.

Et ugennemtænkt indgreb
Protesterne er da også begyndt 
at komme ind over forslaget, der 
specielt blandt fiskerne møder 
kraftig kritik. Men også fra Ky-
stredningstjenestens egne ræk-
ker, bliver der nu sat spørgsmåls-
tegn ved, hvor stor en besparelse, 
et så omfattende indgreb vil give, 
konsekvenserne taget i betragt-
ning.

Forslaget fra Marinestaben, hvor 
søværnet og Kystredningstjene-
sten hører ind under, er sendt til 
høring hos de relevante myndig-
heder og styrelser samt kystred-
ningstjenesten. Sidstnævnte er 
som bekendt dem der bliver hår-
dest ramt, i den slet skjulte dags-
orden i høringsforslaget, som 
indebærer en mulig lukning af 
Sæby Redningsstation og Agger 
Redningsstation samt udfasning 
af 5 stk. MRB redningsfartøjer 
fra andre redningsstationer. Red-
ningsstationer der således mister 
deres vigtigste redningsflåde, som 
enten skrottes eller som for de ny-
ere af bådene, sikkert bliver delt 
ud til redningsstationer, hvor ma-
teriellet er af ældre dato.

Ikke desto mindre, taler vi om et 
indgreb, der hugger så dybt i den 
operative del af redningsvæsnet, 
at det nu pludselig kan betyde liv 
og død, at gå på arbejde som fi-
sker og søens folk. Det vil ligele-
des skabe usikkerhed for mange 

Katastrofalt spareforslag

tusinde lystsejlere og badende 
turister, der årligt færdes ved de 
danske kystområder, for ikke at 
tale om den ringere service Dan-
mark kan give til den stadigt sti-
gende færdsel i vores farvande, 
hvor det »blå Danmark og ud-
land« dagligt tilbagelægger tu-
sindvis af sømil.
FiskerForum har haft kontakt til 
formanden for Foreningen af 
Danske Redningsmænd Jens Slot, 
der med bekymret mine, dog ned-
toner bekymringerne lidt. »Forsla-
get er i høringsfasen lige nu og vi 
indstiller selvfølgelig til Forsvaret, 
at man måske i højere grad, end 
tilfældet er i forslaget, mere kig-
ger på Søredning samlet set end 
selektivt på de enkelte stationer 
og deres materiel.«

De næste par måneder vil vise, 
om Kystredningstjenesten formår 
at ændre Marinestabens spare-
forslag, så det danske rednings-
væsen, fortsat vil være at finde 
blandt det bedste og mest effek-
tive i verden, med en gennemsnit-
lig udrykningstid på bare 8 minut-
ter og 50 sekunder.

Kilde: Fiskerforum 

 

Redigeret af Bruno Müller

Søværnets Marinestab har sendt et spareforslag i høring, hvor man foreslår at nedlægge 
2 navngivende redningsstationer, Sæby og Agger samt at reducere antallet af MRB red-
ningsbåde på landsplan med 5 stk.
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Yacht-Kasko-
Forsikringen

Yacht-Ansvars-
Forsikringen

Yacht-Ulykkes-
Forsikringen

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

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

CVR 32283020

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

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

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

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

Er du interesseret i billige energilån?

Oliering
I lighed med sidste år bliver der i 
maj foretaget oliering af skarvæg 
på Treskelbakkeholm, en flad ø 
yderst i Mariager Fjord. Hensigten 
er at hindre fostrene i æggene i at 
udvikle sig ved at dække æg-ge-
skallen med et lag rapsolie. Så 
bliver skarverne ved med at ruge 
i stedet for at lægge nye æg. Når 
de så efter nogle uger skuffede 

opgiver yngleforsøget, er det for 
sent på året at starte et nyt sted.

Regulering
Idéen med dette er at begrænse 
antallet af skarver i Danmark, da 
der efterhånden er så mange, at 
de udgør en væsentlig konkurren-
ce til fiskeriet. I loven kaldes det-
te regulering. Det kendes måske 
bedst fra regulering af råger, som 
med deres larm i bynære kolonier 
generer almindelige menne-sker. 
Her er det ungerne, man skyder 
for at holde bestanden nede. For 
ganske nylig er der også åbnet 
op for regulering af gråsæler ved 
Bornholm til gavn for fiskeriet, da 
man her har haft en kraf-tig stig-
ning i bestanden.

Tilladelse
Nu er det ikke noget man sådan 
bare gør. I Mariager Fjord er det 
Iver Høst, vildtkonsulent i Na-
tur-styrelsen, der har ”license to 

Af Henning Andersen

Skuffede skarver

En gåserede tildækkes. 

Foto Henning Andersen

I modsætning til sølvmågerne klumper skarverne 

 sig sammen i kolonier.
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kill”. Men først har han skullet 
have tilladelse fra Overgård Gods, 
hvorunder Treskelbakkeholm hø-
rer. Det var heldigvis ikke noget 
problem. Finn Frandsen fra fritids-
fi-skerne lægger båd til og hjæl-
per med at tælle æg og reder. 
Tallene skal indrapporteres til Na-
tursty-relsen.

Sølvmåger
Efter at have vadet en kilometer i 
det lave vand fra sejlrenden til hol-
men er det godt nok ikke skar-ver, 
der dominerer, men sølvmåger. De 
er overalt derude og er faktisk en 
trussel mod andre rugen-de fugle, 
når disse ufrivilligt jages af reden. 
Så angriber mågerne straks ægge-
ne for at spise dem. Sølvmåger er 
nemlig ikke så menneskesky som 
de fleste andre fugle. Dette er 

også grunden til, at der er færd-
selsforbud på sådanne småøer i 
yngletiden. Iver dækkede da også 
æggene til med dun, da en grågås 
pludselig lettede fra sin rede.

300 reder
Finn og Iver regner med at skul-
le af sted 4-5 gange i alt med en 
uges mellemrum. De skal nemlig 
blive ved så længe, de finder nye 
reder uden æg. At de netop her 
er så ihærdige, skyldes, at det lave 
vand yderst i fjorden er et vigtigt 
opvækstområde for fisk. Sidste år 
blev der olieret æg i ca. 300 reder. 
Det regner Iver også med bliver 
tilfældet i år. Også i de kommen-
de år kan skarverne her forvente 
at blive skuffede.

En gåserede tildækkes. 

Foto Henning Andersen

Olien er farvet, så Iver kan se, hvor han er  
kommet til. Foto Henning Andersen

Årsagen til den tidlige annoncering allerede her i  
blad 4. 2016- er, at blad 5. 2016 udkommer ca. samtidig  

med afholdelse af kurset.

Se indbydelsen på forbundets hjemmeside 
   www.fritidsfiskerforbundet.dk

Bruno

Fiskeartskursus i  
Nykøbing Mors                                          

Den 8. november 2016

Fra sidste kursus i Gerlev

Høring over bekendtgørelse om 
ophævelse af bekendtgørelse 
om udvidet fredningsbælte ved 
Elling Å´s udløb i Kattegat.

Se på nedenstående link om 
bekendtgørelsen:
https://hoeringsportalen.dk/
Hearing/Details/59461

Elling Å og udvidet  
fredningsbælte

Forbundets Webmaster 
fyldte 60 år  

den. 23.juli 2016

Tillykke Palle
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Der stilles meget store krav til kva-
liteten af redningsveste, for at vi 
kan føle os trygge når vi bærer 
den.
Samtidig kan man til tider se, at 
det skorter ikke på godkendelses-
mærker som typegodkendelser, 
varedeklarationer, der viser hvem 
der på den ene og anden måde 
har afprøvet redningsvesten.
Der sker ligeledes en udvikling af 
vestene og flere sejlere, fritidsfi-
skere og jægere tager det som en 
selvfølge, at bruge den under sej-
lads.
Det er en beroligelse, også for an-
dre og især for deres familiemed-
lemmer når man tager på havet.

Falsk tryghed
Men der er en falsk tryghed om-
kring reglerne for brugen af red-
ningsveste!
Søfartsstyrelsen er myndigheden 
der udsteder og varetager regler-
ne for brug af bl.a. redningsveste i 
mindre fartøjer.

Og man kan vel sige, at det er den 
kategori af bådtyper som benyt-
tes meget til fritids og hobbysej-
lads.
Det som jeg finder foruroligende 
er, at der  i  ”Bekendtgørelsen om 
redningsveste i mindre fartøjer”  
foreskrives en masse om hvem 
den omfatter, typer af både, 
hvad dykkere skal bruge, hvordan 
kaproere skal forholde sig.
Den slutter så med afskedssalut-
ten, at fortælle os, at hvis vi 
overtræder denne velmenende 
bekendtgørelse så kan der vanke 
bøde eller i værste fald en tur i 
spjældet!
Vesten skal på
Vi mangler bare i denne bekendt-
gørelse, at der står den skal bru-
ges,- og ikke kun medbringes når 
fartøjet er ude af havnen.
Jeg mener ikke at man har tænkt 
sig nok om, da man lavede denne 
bekendtgørelse.
Man burde jo ha’ overvejet, hvor 
svært der er at få fat i sin red-
ningsvest, når man er faldet ud af 
sin båd.
For der bekendtgøres, at den kun 
skal medbringes i båden.
Det er ikke nok at den ligger i bå-
den!    Den skal sidde på dem som 
er ombord,- også set i lyset af, at 
langt de fleste ”småsejlere” tager 
alene på havet. 

Reglerne om brug af  
redningsveste er for usikre!

Det vil sige, at den ”småsejler” 
der retter sig bogstaveligt efter 
bekendtgørelsen, har noget af 
mulighed for at det ender med 
drukning.   

I Dansk Fritidsfiskerforbund mi-
stede man for en del år siden et 
medlem, der forulykkede under 
fritidsfiskeri på den jyske østkyst.
Vedkommende blev fundet dri-
vende iført sin redningsvest – men 
var død.
Han fik ikke sin chance for at 
overleve, trods det at han havde 
påført sig redningsvesten.
Man han havde gjort noget for 
det, ved at følge sin egen fornuft 
– nemlig at tage vesten på inden 
han sejlede ud.
I dette tilfælde kom så forbundets 
livsulykkesforsikringforsikring på 
– dengang - 150.000.- kr. med en 
udbetaling til den efterladte. Men 
det er jo kun en ringe trøst.
I marts 2003 mistede vi et medlem 
ved Venø. Den 49 årig fritidsfisker 
havde fået grejet i skruen. Da han 
forsøgte at tage det ud, fik han 
overbalance og faldt ud i vandet 
og druknede.
Fritidsfiskeren bar ikke rednings-
vest.
Det er kun disse to episoder jeg 
her omtaler, - for vi er alle viden-
de om at der igennem årene er 
sket mange drukneulykker,- og 
hvor det især er fritidsfiskerne der 
dominerer det tragiske billede!

Problematikken vedrører selvføl-
gelig ikke kun os fritidsfiskere,- 
men alle sejlere i alle slags mindre 
fartøjer.

Vi vil aktivt, i samarbejde med an-
dre, ha’ belyst det uheldige ind-
hold i bekendtgørelsen og bør 
anmode Søfartsstyrelsen om en 
ændring.

 

Af Bruno Müller

Dansk Fritidsfiskerforbund vil yde en indsats for at få ændret på reglerne for brug af  
redningsveste når man sejler i mindre fartøjer.

En vest er en vest
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Kom sikkert i land med ScanMarine DK. Specialister indenfor 
sikkerhed og kommunikation. Fra nødsendere til brandsluknings 

udstyr, VHF antenner til AIS udstyr.

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

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

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

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

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

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

Ocean Signal MOB1. 
AIS nødsender kan byg-
ges ind i alle oppustelige 
veste sender i min. 24 
timer.  
Kr. 2795,-

11



BEKENDTGØRELSE OM REGULE-
RING AF FISKERIET EFTER SILD OG 
BRISLING I LIMFJORDEN
I henhold til § 20, stk. 2 og § 21 stk. 
6 i henhold til lov nr. 195 af 26. maj 
1965 om saltvandsfiskeri fastsættes 
følgende:
 
§ 1. Fiskeri efter sild, der ikke er be-
stemt til menneskeligt konsum, er 
forbudt.

Stk. 2. Fiskeri efter sild må ikke fore-
tages med vod,- og trawlredskaber, 
der har en mindre maskestørrelse 
end 32 mm.

Stk. 3. Mindstemålet for sild fast-
sættes til cm regnet fra sundespids 
til halefinnens spids.

Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 3 
må der i enhver landing af sild fore-
findes indtil 10 vægtprocent sild 
under fastsatte mindstemål.

§ 2.  I tidsrummet 1. maj til 31. ok-
tober, begge dage medregnet, er 
det forbudt at ilandbringe brisling 
hidhørende fra vod- og trawlfiskeri 
i Limfjorden.

Ved fiskeri efter brisling må fang-
sten af sild ikke overstige 10 vægt-
procent af fangsten og ved fiskeri 
efter andre arter ikke overstige 5 
vægtprocent af fangsten.

§ 3. Undermålsfisk og fredede fisk 
skal af kontrolmyndigheden umid-
delbart efter bevaringstagelsen el-
ler beslaglæggelsen, jfr. Retspleje-

Første fritidsfiskerblad i 1979 
- del 7!

loven kap. 68 udsættes i frit vand, 
såfremt den sigtede erkender over-
trædelsen, og fisken er i levedygtig 
stand. 

§ 4. Overtrædelse af bestemmelser-
ne i denne bekendtgørelse påtales 
og straffes i medfør af bestemmel-
serne i § 33 i lov nr. 195 af 26 maj 
1965 om saltvandsfiskeri.
Stk. 2.  Med hensyn til konfiskation 
gælder borgerlig straffelovs regler 
herom.

Fangst eller værdien heraf kan dog 
konfiskeres, selv om det ikke med 
sikkerhed kan godtgøres , at den 
i det hele hidhører fra det ulovlig 
forhold.

5. denne bekendtgørelse træder i 
kraft dagen efter offentliggørelsen 
i Lovtidende.

Samtidig ophæves bekendtgørelse 
nr. 258 af 21. juni 1965.

Fiskeriministeriet den 2. april 1979 – 
Svend Jacobsen

 

Af Bruno Müller

Som tidligere omtalt i FRITIDSFISKEREN, - bringer vi del  7, der er et uddrag fra det første 
blad, der omhandler hvordan det var i starten  med den nye fritidsfiskerforening i 1979!    

Denne gang er der 2 spørgsmål i må man det? 

1. Et medlem spørger om man hvis man deler vager, er det så tilladt at lade fiskemærket  
for flere personer sidde på vagen?

Svar:
Nej, det er det ikke. Vagerne skal være tydeligt afmærket med gule mærker, for den person, som 
fisker med de tilbundne redskaber. Fritidsfiskeri er personligt, og der kan opstå tvivl om hvis red-
skaber der røgtes, hvis der er flere navne på bøjen. 

2. I mindstemål for gulål, står der et mål. (40 cm) i tabellen for blankål er der ikke opgivet et mind-
stemål. Gælder de mindstemålet for gulål så automatisk for blankål.

Svar:
Nej, der er ikke noget mindstemål for blankål. Alle blankål må ilandbringes uanset størrelsen. 
(Vidste du det?)

Må man det??
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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

Regler for fiskeri i Kolding Fjord  
februar 2016
 
Regler for fiskeri i Hjarbæk Fjord 
februar 2016
 
Regler for fiskeri i Ferring Sø 
januar 2016
 
Regler for fiskeri ved Als og 
Sundeved - februar 2016
 
Regler for fiskeri i Farvandet ved 
Hals - februar 2016
 
Regler for fiskeri ved Frederikshavn  
februar 2016
 
Regler for fiskeri i Kalø Vig &  
Ebeltoft Vig - februar 2016
 
Regler for fiskeri i Randers Fjord  
februar 2014
 
Regler for fiskeri i Ringkøbing og 
Stadil fjorde - februar 2016
 
Regler for fiskeri i Limfjorden  
nordvestlige område - februar 2016
 
Regler for fiskeri i Kilen ved  
Struer - februar 2016
 
Regler for fiskeri i Nissum Fjord og 
Felsted Kog - februar 2016
 
Regler for fiskeri i Lønnerup  
Fjord - februar 2016
 
Regler for fiskeri i Mariager Fjord 
februar 2016
 
Lokalfredning og mindstemål for 
hummere i Limfjorden
 
Regler for fiskeri efter ål i vandløb, 
søer og kyst
 
Generelle regler for fiskeri med 
garn- og ruseredskaber i fersk- og 
saltvand

Fyn
 
Regler for fiskeri i Odense Fjord 
april 2016

Regler for mindstemål og  
fredningstid i saltvand
Folder om mindstemål og fredningstid for fisk i saltvand. Information om 
lokale regler for fiskeri: http://www.fiskepleje.dk/Jylland
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Snedkeriet
Danmade

Tlf. 96780060

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

Gardinbussen
Hjørring-Frederikshavn

98 43 11 88
Hjørringvej 237, Frederikshavn

www.gardinmanden.dk

Maritim Historisk Forening
Frederikshavn

Tlf. 98 42 05 00

Rønnerhavnen
Frederikshavn

Tlf. 98 43 10 88

GLASEKSPERTEN

Frederikshavn
Tlf. 98 42 42 88

Det var fritidsfiskerne der i be-
gyndelsen af juli satte små ål ud i 
Mariager Fjord. De er fanget som 
helt små glasål i Sydeuropa, hvor 
der - i modsætning til hos os - sta-
dig hvert år kommer rigeligt med 
åleyngel fra Sargassohavet.

Hver af de små sætteål på omkring 
10 cm koster 2 kr. Det er ikke kun 
er fiskerne selv, der betaler. Der er 

Nyt liv i fjorden

Af Henning Andersen

Penna’s Restaurant 
 Rønnerhavnen

Ndr. Strandvej 48 9900 Frederikshavn  
Tlf.  9843 8298   mail: penna@pennas.dk
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Septemberudsalg

SPAR mindst 20 % 
på alle varer

Gælder ikke i forvejen nedsatte varer.

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

MARINE PROSHOP - gælder så længe lager haves!

også offentlige midler, fra noget 
der hedder den Europæi-ske Hav- 
og Fiskefond, blandet ind i. Så for 
at se til, at alt går efter bogen, var 
og-så fiskerikontrollen mødt op.
Om 4-5 år, når ålene er vokset til 
mindstemålet på 40 cm, håber 
fiskerne at se dem igen i deres 
ruser. Idéen med sådan at flytte 
rundt på ålene er dog ikke for fi-
skernes skyld, men man ønsker, at 
flere gydemodne blankål skal nå 
til Sargasso-havet for at lave nye 
ålelarver.

Det var Finn Frandsen, der styrede 
båden, mens Poul Dröscher forsig-
tigt lod 11.000 sætteål glide ud på 
det helt lave vand fra Jagthytter-
ne i øst til Thygeslund i vest. I alt 
bliver der i år i Danmark udsat 1,5 
millioner ål fordelt på 10% i ma-
rine områder, 40% i vandløb og 
50% i søer.

 Fælles høringssvar om skarvforvaltning

Læs om det på forbundets hjemmeside!

Redaktøren modtager gerne 
nye og spændende artikler

- gerne fra dit lokalområde 
med gode billeder eller andet 
om forbundet!

Sæt dig til tasterne og vide-
rebring dine tanker eller op-
levelser til glæde for læserne!
Du skal ikke selv ”Sætte bla-
det op”,- men skriv lige ud ad 
landevejen! Så bliver det redi-
geret til bladet og ”Sat”!

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

Bådudstyr og Motorer
Salg, reparation og opbevaring

Hobro Marine

Kamas

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

Maskiner og værktøj
Salg, reparation og specialopgaver

H
ob

roMarine

Kamas

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

Som tidligere omtalt i bladet skal 
NaturErhvervstyrelsen flytte,- og 
nu er der sat tal på at ca. 400 
medarbejderes skal arbejde med 
opgaverne Sønderjylland, og det 
betyder desværre længere sagsbe-
handlingstider. 
I forbindelse med at man er i gang 
med at flytte ca. 400 medarbej-
deres opgaver fra København til 
Sønderjylland må I, vores kunder, 
desværre forvente forlængede 
sagsbehandlingstider. Vi arbejder 
på, at det kan lykkes at sikre udbe-

talingen på trods af de udfordrin-
ger, flytningen af opgaver giver 
os.De længere sagsbehandlingsti-
der skyldes, at medarbejdere - in-
den for visse områder -  har fået 
nye job meget hurtigt. Og at vi har 
mistet en del nøglepersoner. Sam-
tidig tager det tid at rekruttere og 
oplære så mange nye medarbejde-
re i et forholdsvis komplekst områ-
de. 
Vi har fokus på opgaven samtidig 
med, at vi lukker ned og bygger op
Vi planlægger og organiserer flyt-
ningen af opgaver og medarbej-
dere til Sønderjylland under størst 
mulig hensyntagen til, at vi fortsat 
på bedst mulig vis kan løse vores 
opgave og levere til vores kunder. 
Vi har allerede nu 85 dygtige med-
arbejdere i gang i Sønderjylland, 
der er fulde af gåpåmod.
Der skal dog ikke herske tvivl om, 

Flytning betyder længere  
sagsbehandlingstider

at det er en stor udfordring, vi står 
over for. At levere til vores kunder 
inden for de mål vi har sat os, sam-
tidig med at vi skal reorganisere 
vores styrelse, lukke opgaver ned 
i København og bygge op i Søn-
derjylland er ikke nogen let opga-
ve.”Vi gør, hvad vi kan, for at flyt-
ningen berører landmænd, fiskere 
og andre, der modtager tilskud 
fra os, mindst muligt, men det kan 
desværre ikke undgå at få konse-
kvenser for nogle. Det er beklage-
ligt, og jeg har stor forståelse for 
de kunder, der føler, at de kommer 
i klemme, siger Jette Petersen, di-
rektør i NaturErhvervstyrelsen og 
fortsætter: ”Vi må bede om jeres 
forståelse for vores situation. Lige-
som vi ser frem til at fortsætte vo-
res gode samarbejde om at finde 
løsninger – også i forhold til disse 
udfordringer”.

 

Redigeret af Bruno Müller

Som tidligere omtalt i bladet skal NaturErhvervstyrelsen flytte,- og nu er der sat tal på at 
ca. 400 medarbejderes skal arbejde med opgaverne Sønderjylland, og det betyder desvær-
re længere sagsbehandlingstider.     

Hvem bruger vesten?

55 pct. af sejlere, roere og fiskere bærer vest

81 pct. under 16 år bærer vest 
54 pct. mellem 16-45 år bærer vest
54 pct. over 45 år bærer vest  
57 pct. af sejlere bærer vest
66 pct. af roere bærer vest
6 pct. af fiskere bærer vest

Ovenstående data stammer fra et observa-
tionsstudie gennemført i september 2015 af 
Als Research. Der er gennemført en optæl-
ling i 15 repræsentative havne i hele landet 
af, hvor stor en del af fiskere og sejlere, der 
bærer vest, når de sejler ind og ud af havnen.                   
4.184 personer i 1.970 både indgår.

Hvad hedder rødtungen i udlandet

Sverige: Bergtunga - Tyskland: Echte Rotzunge  
- England: Lemon Sole -  Latin: Microstomus Kitt
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| 2016 bliver der udsat over 1,5 mil-
lioner små ål i både fersk- og salt-
vand. Flere undersøgelser viser, at 
ål fra udsætninger vokser og bli-
ver til blankål, der søger mod ha-
vet. Åleudsætningerne er finan-
sieret af den Europæiske Hav- og 
Fiskerifond samt af fisketegnsmid-
ler.
I sommeren 2016 bliver der udsat 
over 1,5 million sætteål i danske 

vandområder med hjælp fra fri-
tidsfiskere, sportsfiskere, bredeje-
re og åmænd. Ålene blev fordelt, 
så cirka 10 % blev udsat i marine 
områder, 40 % vandløb og søer.
De ål der bliver udsat stammer 
fra glasålsfiskerier i Sydeuropa. 
Formålet med at flytte rundt på 
ålene er, at de bliver flyttet fra et 
område med stor dødelighed til et 
område med mindre dødelighed, 

Stort antal ål udsat i vandløb, 
søer og kystnære områder                                                       

med den hensigt at skabe en stør-
re gydebestand i Sargassohavet. 
Udsætningerne er et led i den 
danske forvaltningsplan for ål, 
som udspringer af EU’s genopret-
ningsplan for ålebestanden. Må-
let er at øge mængden af blankål 
i ferskvand til 40 % af det oprin-
delige niveau. 

af Finn Sivebæk og Michael Ingemann Pedersen, DTU Aqua
 

Formandens mødekalender
Fastlagte møder: 

Konference om Fiskepleje
D. 6/9 16. Konference om Fiskepleje 2017 -19 Dalum, Odense. Dansk Fritidsfiskerfor-

bund kan deltage med op til 15 personer. Har du gode ideer til fremtidens 
fiskepleje, er du velkommen til at deltage i mødet. Tilmelding til Formanden 
senest d. 23. August

Nøglefiskermøde
17/9 16. Deltager i årets Nøglefiskermøde på Fyn.

Den Rekreative Gruppe                                                                                                                                          
Sept/Okt/Nov. 16. Mødet ikke endeligt fastlagt. Den rekreative gruppe. 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 mølle princippet gælder her. (Der af-
holdes 2 møder om året)

Forretningsudvalgsmøde
D.30/11. 16. FU møde Mariager.

Årsmøde 2017
D. 18/3 17. Årsmøde Dansk Fritidsfiskerforbund
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Årets åbent hus på Venoesund Fisk 
og Skaldyr ApS blev igen i 2016 et 
stort tilløbsstykke med over 150 
besøgende.

Arne Rusbjerg bød på vegne af 
Nordvestjysk Fritidsfiskerforening 
velkommen, og takkede for det 
store fremmøde. (Det er Nord-
vestjysk Fritidsfiskerforening der 
driver fiskefarmen på Venø). Han 
introducerede de besøgende til fi-
skefarmens medarbejdere og frivil-
lige, som stod for de enkelte afde-
linger. Anette og Hans viste rundt, 
og forklarede om fiskeafdelingen. 
Ole forklarede om Østers. 

Hvert eneste år er der stor inte-
resse for Østers, men der er ikke 
så mange der tør smage i starten. 
Men når først, den første mo-
dige har meldt sig, så kommer 
der straks flere der tør prøve.                                                                                       
Mange bliver overrasket over hvor 
godt en Østers smager. Nogen syn-
tes ikke det er noget særligt, Men 
de fleste er klar til at tage en ny 
fødevare til sig.
I fiskeafdelingen hvor Hans og 
Anette viste rundt, var der stor in-
teresse for de små Skrubber, som 
i den nærmeste fremtid skulle ud 
i fjorden. I år blev der produceret 
over 130 000 stk. yngel til udsæt-
ning i Limfjorden. Stor var inte-
ressen også for de hummere i for-
skellige størrelser, som fiskefarmen 
opbevarer for deres samarbejds-
partner. Mange var skeptiske om 
der virkelig var økonomi i at have 
levende hummer gående. Når de 
først fik at vide hvordan tinge-
ne hang sammen, fik de en for-

Åbent hus Venø 2016

ståelse af forretningsprincippet.  
Et stort tilløbsstykke var selvfølge-
lig de store grillpølser som lå på 
grillen og ventede. Det lykkedes i 
år at spise os tom for pølser, helt 
tom .Så vi måtte afsted til Venø 
Havne kiosk efter flere.  Dog var 
det heldigt, at der i år også var op-
stillet en softicemaskine, så man 
efter pølsen kunne få sig en soft-
ice. Det vakte succes.
Sidder du nu og er fuld af spørgs-
mål, efter at have læste denne lil-
le artikel om åbent hus på Venø?                                          
Så er det med at komme ud af 
starthullerne. For næste år til Juni 
gentager vi selvfølgelig successen, 
Hold øje med blad 2 2017, eller 
forbundets Facebook og hjemme-
side, hvor åbent hus på Venø bliver 
annonceret, og husk at melde til. 
Syntes du der er for langt? De som 
kom længst værk fra i år, kom fra 
Roskilde, så afstand er ingen und-
skyldning.                   

Af Arne Rusbjerg

Sådan åbner man en østers

Fiskefarmens store kar
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Fiskefarmens store kar

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 

Det koster tid, penge og brænd-
stof for fiskere at finde frem til 
fiskestimer. Selv om sonar og ek-
kolod allerede har nedbragt søge-
tiden, er det stadig dyrt. Afhæn-
gig af fartøjets størrelse op mod 
100.000 kroner per dag at være til 
søs. Et nyt projekt, som Grønt Ud-
viklings- og Demonstrationspro-
gram under Miljø- og Fødevaremi-
nisteriet støtter, skal afprøve, om 
sejlende og flyvende droner kan 
finde fiskestimerne.

At sætte droner til at søge efter 
fisk er et godt eksempel på, hvor-
dan vi med moderne teknologi 
og gode idéer kan gøre arbejdet 
mere effektivt og gavne miljøet
Brændstofomkostninger udgør op 
til 40 procent af driftsomkostnin-
gerne for et fartøj.

Projektet ledes af Esben Sver-
drup-Jensen fra Danmarks Pela-
giske Producentorganisation, der 
siger:

”Hvis vi kan minimere brændstof-
forbruget, vil det få en positiv ef-
fekt for den enkelte fiskers økono-
mi og på miljø og klima,”.

Var det noget for  
fritidsfiskerne?
Droner finder fiskestimer 

 

Redigeret af Bruno Müller

53 nye  
medlemmer!

                                                 
Siden sidste blad i juni 
2016 har 53 nye meldt 

sig ind i forbundet
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LOKALFORENINGER
Nordenfjords & Nordjylland

 Hals og omegns Fritidsfiskerforening

 Vendsyssel Fritidsfiskerforening

Formand Kasserer
Henning Pedersen Bjarne Dam Jensen 
Gl. Kongevej 34, 9362 Gandup Svalevej2, Vester Hassing, 9310 Vodskov 
Tlf. 64 66 09 60, Mobil 51 52 80 51 Tlf. 98 25 68 12
glkvej@gmail.com

Formand Kasserer
Ole Winther Olsen Ib Petersen
Kromarksvej 12, 9940 Læsø Gl. Kirkevej 35, Byrum, 9940 Læsø 
Tlf. 42 40 11 26 Tlf. 98 49 11 84
o.olsen26@gmail.com

 Læsø Fritidsfiskerforening

Formand Kasserer
Bjarne Christensen 
Ribegade 35, 9900 Frederikshavn 
bcnr1@webspeed.dk 

Generalforsamling 
afholdes på Hals Søsportscenter

 
Torsdag den 22. september 2016 kl. 19.00

  Forslag  der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
 skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før

 generalforsamlingens afholdelse.
    Vel mødt!  Venlig hilsen bestyrelsen

Elling Å og udvidet fredningsbælte
Høring over bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om udvidet fredningsbælte  

ved Elling Å´s udløb i Kattegat. Se på nedenstående link om bekendtgørelsen:

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/59461

Det udvidede fredningsbælte ved Elling Å udløbet er blevet indskrænket til en alm. 500 meters 
fredning zone. Folder om opdaterede fredninger i vores område omkring Skagen, Frederikshavn og 

Sæby kan afhentes i Rønnerhavnens klubhus.
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 Virksund og omegns Fritidsfiskerforening

Formand Kasserer
Peder Lajgaard Pedersen Tage Jensen 
Virksundvej 49, 8831 Løgstrup Enerico Dalgsvej 7, Sparkær, 8800 Viborg 
Tlf. 30 29 28 86 Tlf. 86 64 52 92 / 40 35 14 20
pederlajgaard@gmail.com tage.jensen@mail.tele.dk 

 Skive Fritidsfiskerforening

 Thy-Mors Fritidsfiskerforening

Formand Kasserer
Jørgen Jeppesen Børge Brøns
Kastanievænget 64, 7800 Skive Liselund 5, 7800 Skive 
Tlf. 40 19 36 33 Tlf. 97 52 03 17
j.skytte@maail.dk bbroens@mail.dk
www.skive-fritidsfiskerforening.dk

Formand Kasserer
Karsten Willeman Søren Kvolsgård Lynge
Brombærvænget 9, 7700 Thisted Kjelstrupvej 49, Kjelstrup, 7700 Thisted 
Tlf. 23 24 04 40 Tlf. 97 98 55 70
j.skytte@maail.dk sly@sparthy.dk
willeman.karsten@gmail.com

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

 Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

 Nissum Fjord Fritidsfiskerforening

Vestjylland

Formand Kasserer
Jens Ole Nielsen 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 
jenson@mail.dk
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Syd- og Sønderjylland

 Varde Å og Ho Bugt Fritidsfiskerforening

 Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening

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

 

Formand Kasserer
Daniel Farrugia Ulrik Nielsen
Hejls Stationsvej 16, 6094 Hejls Apotekervænget 15, 6000 Kolding
Tlf. 20 45 53 33 Tlf. 40 91 48 34 
d65farrugia@gmail.com koff.kasser@gmaiom

 Ringkøbing og Stadil Fjordes Fritidsfiskerforening

Formand Kasserer
Arne Mogensen Erik Bahnsen
Kløvervænget 5, 6900 Skjern Holmehaven 13, 6990 Ulfborg 
Tlf. 30 35 08 62 Tlf. 24 27 08 39 
arne.mogensen@3f.dk erikbahnsen@gmail.com

Nyt fra vores Lokalforening
Der har været travlt på pladsen med klargøring af bådene, rengøring af broerne og montering af 
skridsikkert underlag.
Der er indkøbt nye vinduer til fællesskuret, som skal monteres senere på året.
Fiskeriet har da også ,været ok i foråret, men er nu aftaget.
Der er også fanget lidt makrel,men det syntes også at aftage.

Banko
Jeg vil lige minde om,vores årlige julebanko 7. 12. 2016 kl. 13.00 i Kvarter Huset! Kom og støtte vores 
ihærdige festudvalg, der gør et flot stykke arbejde, som de også gjorde til vores sommerfest. Mange 
tak.

Generalforsamling 
I skrivende stund har jeg ikke datoen  ang. vores  generalforsamling,- mere herom på et senere tids-
punkt.

Tak til alle som har været hjælpsomme til arbejdsweekender.   

Med venlig hilsen Daniel 
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 Aabenraa Og Omegns Fritidsfiskerforening

Formand Kasserer
Jørgen Kvist Christensen Kurt Callesen
Kirkegade 9, Hjordkær, 6230 Rødekro Kirsebærparken 26, 6230 Rødekro
Tlf. 74 66 69 54 / 61 11 04 20 Tlf. 26 23 32 75
aab.fff@gmail.com aab.fff@gmail.com

Vinterprogram 2016-2017
Så er vi klar med vinterens program.   
Vi mødes i det sædvanlige lokale 118 på Kongehøjskolen i Aabenraa.
Vi håber på stort fremmøde. Både erfarne og nybegyndere.

27-10 - 2016  Start med Grejfremstilling 

03-11 - 2016 Fælles indkøb til grejfremstilling

10-11 - 2016 Udlevering af indkøbt materiale

17-11 - 2016 Grejfremstilling

24-11 - 2016 Splejsekursus

01-12 - 2016 Grejfremstilling

08-12 - 2016 Julefrokost

05-01 - 2017 Filmaften

12-01 - 2017    Tema om forsikring

19-01 - 2017 Grejfremstilling

26-01 - 2017 Grejfremstilling

02-02 - 2017 Tema om Ekkolod og navigation

09-02 - 2017 Grejfremstilling

16-02 - 2017 Ferielukket

23-02 - 2017 Grejfremstilling

02-03 - 2017 Grejfremstilling

09-03 - 2017 Afslutning

16-03 - 2017 Generalforsamling

Har du spørgsmål til programmet er du velkommen til at kontakte 
Jørgen Christensen på 6111 0420                                    

Med Venlig hilsen Børge Boe Pedersen   
Hærvejen 111  6230 Rødekro   Tlf. 3027 5371
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 Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

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

Generalforsamling
Ndr. Sdj. Fritidsfiskerforening afholder Ordinær Generalforsamling 

Fredag den 21-Okt-2016 Kl. 18:00

Strandgården, Loddenhøjvej 149, Barsmark 6200 Aabenraa

Kære medlemmer, så er sommeren ved at gå på hæld endnu en gang, og tiden er inde  
til at sætte kryds i kalenderen, for at deltage i årets 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
Forslag skal være formanden i hænde mindst 7 dage før ordinær generalforsamling afholdes.

Gerne pr e-mail: formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk / j.bork@mail.dk 

Tilmelding
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 14-10-2016 

Med venlig hilsen Jørgen Bork, Formand
Sundparken 5 Aarøsund 6100 Haderslev Tlf. 74 584523 / 51 520029
E-mail: formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk / j.bork@mail.dk

 Als og Sundeved Fritidsfiskerforening

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

Røgedag
   
Lørdag d. 17. september kl. 10.00 til 13.00

Ved Verdens Ende, ved SSM klubhus
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Lyksvad Åleopdræt    
Ødis Krogevej 4  6580 Vamdrup

Den 19. september 2016 Kl. 19:00 

mødes vi på ovennævnte adresse og besøger Lyksvad Åleopdræt.

Vi får rundvisning, hvor der bl. a. bliver fortalt om at arbejde med åleyngel.  
Efter rundvisningen er foreningen vært med kaffe og kringle. 

Hvis I mangler kørelejlighed, så kontakt en af nedenfor nævnte, og vi finder en løsning.

Mød op til en spændende aften. Husk tilmelding senest d. 13. sept.
Til: Jørgen Bork  Tlf: 74 58 45 23 eller 51 52 00 29

E-mail: formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk eller j.bork@mail.dk
 Hans Bomberg  Tlf: 29 86 66 50   E-mail: hbfisken@gmail.com

Pbv Jørgen Bork

Bødekursus
Traditionen tro så arrangerer Ndr.-Sdj.-Fritidsfiskerforening igen bødekursus for sæsonen 2016-2017.

Vi starter i sløjdlokalet på Genner Skole  
torsdag den 27-10-2016 Kl. 19:00

Bestilling og indkøb af materialer gør vi i fællesskab hos vores leverandør.

Indkøb i Hvide Sande
Hvis der er interesse for en tur til Hvide Sande i egen bil for at se på materialer en hver-

dag inden opstart af bødekursus, kan vi måske finde ud af noget med samkørsel.                                                                                                        
Kontakt formand Jørgen Bork. 
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 Kalø Vig Fritidsfiskerforening

Østjylland

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

Fiskerhusene
 
Omrokeringerne i fiskerskurene er forbi for denne gang. Det er lykkedes at gøre alle tilfredse med deres nye el-
ler gamle skur. Så tak for den imødekommenhed der har været fra alle lejere. Fristen for betaling af skurene er 
overskredet, så skulle der være enkelte, som har smølet med betalingen, så skal de få afregnet hurtigst muligt. 
Det er forholdsvis omkostningskrævende at opkræve betaling for fiskerskurene, og det bliver ikke billigere af 
at skulle udsende rykkere for manglende betaling. Ved manglende betaling udtaler skurfor-manden, at man vil 
blive hængt, skudt og spist i nævnte rækkefølge. 

Næste år bliver skurlejen opkrævet via mail. Det vil derfor også være en god ide at tjekke sin mail-adresse og 
påse at havnen har den rigtige mailadresse, hvortil opkrævningen kan sendes. 
Der vil blive opslag om betaling i april måned 2017. Skulle der være enkelte, som ikke har kendskab til computer 
eller ikke har en mail-adresse, vil betaling stadig kunne foregå med menneskepenge, men nu som bringegæld.

 Mariager Fjord Fritidsfiskerforening

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

Bestyrelsesmedlem Kjeld Andresen er død. Han afløses i bestyrelsen af Karl Rygård.

DTU Aqua på besøg
21. september kl. 19.00

 
kommer biolog Mads Kristoffersen og holder foredrag om fisk og fiskeri i Randers Fjord.  

Det foregår i store sal i Fritidscentret og er gratis for medlemmer.

Program for sæson 2016/20217:

Bankospil: 2016: 27. oktober og 24. november.  
2017: 16. februar og 16. marts.

Klub: Start torsdag d. 29. 9. Juleafslutning d. 1.12. 2016. 2017: 12. 1. til  13. 4. hver torsdag.

Sildetur: lørdag d. 29. april kl. 9,30 i Mellerup.
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 Randers Fjord Fritidsfiskerforening

Formand Kasserer
Leif Jepsen Børge Lykkegaard
Villavej 4, Gjesing, 8963 Auning Fjordbakken 51, 8930 Randers NØ
Tlf. 86 48 34 79 / 24 23 52 02 Tlf. 42 18 35 58 
ljepsen@mail.tele.dk blykkeg@yahoo.com

Øerne

 Nordsjællands Fritidsfiskerforening

 Føns Vig Fritidsfiskerforening

Formand Kasserer
Torben Jæger Claus Duro
3060 Espergærde Granvænget 4, 2980 Kokkedal
Tlf. 49 13 54 75 Tlf. 45 57 00 68 
contor-jaeger@mail.tele.dk 

Formand Kasserer
Ib Jensen Tove Grün
Jægersmindevej 32, 5463 Harndrup Fønsskovej 30, 5580 Nr. Åby
Tlf. 41 22 04 61 Tlf. 64 42 18 20 
ibskipper_4@hotmail.com tovegruen@gmail.com

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 

d. 13. 10. kl. 19,00 i klublokalet.

Dagsorden iflg. Vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Beretning ved formanden.
4. Regnskab ved kassereren.
5. Fastsættelse af vederlag til Formand, kasserer og aktivitetsudvalg
6. Vedtægtsændringer.
7. Indkomne forslag fra medlemmer.
8. Valg. På valg er Leif Jepsen og Jens Erik Nielsen. Begge modtager genvalg! 

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 
Der serveres gule ærter kl. 18,00.
Bemærk: Medlemskontingent og bådplads for 2017 skal være betalt senest 31. december 2016.
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Lyst- og fritidsfiskeri udøves til 
glæde for rigtig mange menne-
sker overalt ved de danske kyster, 
i vandløb og i søer. Danmark skal 
være attraktiv for både lystfiske-
re og fritidsfiskere – og turister 
-  med fantastiske fiskevande kyst-
nært og i ferskvand. Fiskeriet kan 
foregå på miljømæssige vilkår, og 
udgør en meningsfuld hobby, som 
giver livskvalitet. Handlingsplanen 
for Fiskeplejen understøtter ud-
viklingen af et attraktivt lyst- og 
fritidsfiskeri. 

Fiskeplejens formål  
og indhold 
Fiskeplejen har til formål at frem-
me den naturlige reproduktion af 
fiskebestandene (§ 61 i lov om fi-
skeri og fiskeopdræt (fiskeriloven), 
jf. lovbekendtgørelse nr. 568 af 
21. maj 2014). Indsatsen omfatter 
udsætning af fiskeyngel, sættefisk 
og forbedring af fiskenes levefor-
hold (biotopforbedringer) samt 
foranstaltninger og forskning, der 
i øvrigt har betydning for den na-
turlige reproduktion, vækst mv. af 
fiskebestandene. Midlerne anven-
des endvidere til administration 
og information om Fiskeplejen og 
fisketegnsordningen for lyst- og 
fritidsfiskere.  Det er desuden mu-
ligt at anvende midlerne til kon-
trol med overholdelse af reglerne 
for lystfisker- og fritidsfiskertegn.
Med henblik på at fremme den 
naturlige reproduktion af fiskebe-
standene indeholder Handlings-
planen for Fiskepleje 2016 projek-
ter vedrørende udsætning af fisk, 
vandløbsrestaurering samt mål-
rettede og konkrete forsknings-
projekter, som medvirker til at 
fremme mulighederne for fiskeri 
og forbedre fiskenes gydeforhold 
og opvækstmuligheder.

Det er af stor betydning for den 
samlede Fiskepleje, at indsatsen 
ikke griber utilsigtet ind over for 
naturen og de vilde fiskebestande. 

Begreber som bærekapacitet (dvs. 
hvor mange fisk der kan være på 
en given lokalitet), autenticitet 
(dvs. hvilke fiskearter er oprinde-
ligt hjemmehørende i det pågæl-
dende område) og forsigtigheds-
princippet (dvs. at udsætninger 
suspenderes pga. usikkerhed om 
f.eks. fiskenes genetiske oprindel-
se eller de miljømæssige effek-
ter af udsætningerne), er vigtige 
værktøjer for at undgå at fiskeud-
sætninger medfører skader på na-
turen og de vilde fiskebestande. 

De ansvarlige for Fiskeplejen har 
siden starten i 1987 været op-
mærksomme på disse krav. Det 
vidensgrundlag, der er nødven-
digt for Fiskeplejen sikres løbende 
gennem forskningsaktiviteter. Fi-
skeplejens opfattelse og praktiske 
gennemførelse af udsætninger er 
i overensstemmelse med forsigtig-
hedsprincippet, således at der ikke 
foretages udsætninger, der risike-
rer at resultere i utilsigtede foran-
dringer af det naturlige miljø.

Fiskeplejens anvendelse af for-
sigtighedsprincippet er i overens-
stemmelse med målsætningen om 
mangfoldighed og naturbeskyt-
telse som opfølgning på Biodiver-
sitetskonventionen. Forskning og 
overvågning er afgørende for ar-
bejdet med at bevare og beskytte 
naturen.

Rådgivning om Fiskeplejen sker 
i Udvalget for Rekreativt Fiskeri, 
Ferskvandsfiskeri og Fiskepleje – 
det såkaldte § 7-udvalg. Udvalget 
er bredt sammensat af ”bruge-
re”, dvs. lystfiskere, fritidsfiskere, 
bierhvervsfiskere og erhvervsfi-
skere. Desuden er Danmarks Na-
turfredningsforening, Landbrug 
og Fødevarer, Dansk Akvakultur 
og Kommunernes Landsforening 
repræsenteret samt de myndig-
heder, der er ansvarlige for fi-
skeri og natur- og miljøforhold, 

Handlingsplan for fiskeplejen 2016  
Lyst- og fritidsfiskeri i Danmark.

dvs. Miljø- og Fødevareministe-
riet v/Naturstyrelsen og NaturEr-
hvervstyrelsen. Udvalget rådgiver 
om anvendelse af fiskeplejemid-
lerne. Desuden drøftes, hvorledes 
hensynet til sunde fiskebestande 
varetages bredt i de øvrige dispo-
sitioner, der gennemføres i hen-
hold til fiskeriloven. Herudover 
formuleres der ønsker til relevan-
te miljøforanstaltninger mv.

Der er en bred erkendelse af, at 
Fiskeplejens formål om at frem-
me den naturlige reproduktion 
af fiskebestandene, ikke kan op-
nås alene ved udsætninger af 
fisk, hvorfor Fiskeplejen i høj grad 
også baseres på andre aktiviteter.

§ 7-udvalget bidrager via sin bre-
de sammensætning til at formule-
re forventningerne til andre akti-
viteter i samfundet, som berører 
fiskebestandene på samme måde, 
som samfundet i øvrigt har for-
ventninger til Fiskeplejen.

Handlingsplanen for Fiskeplejen 
2016 beskriver, hvilke midler der 
afsættes til bestandsophjælp-
ning, tilskud til biotopforbedring 
(vandløbsforbedring), monitering 
(undersøgelser i forbindelse her-
med), rådgivning, forskning og 
administration.
 
Perspektiver
Siden 2002 har Handlingspla-
ner på baggrund af drøftelser i § 
7-udvalget været baseret på fler-
årige programmer inden for hele 
Fiskeplejens aktivitetsområde.
Bilag 11 viser Fiskeplejens samle-
de aktivitetsramme for 2016. De 
prioriterede forskningsaktiviteter 
iværksættes løbende, og for de 
enkelte år er der balance mellem 
bestandsophjælpning, forskning 
og rådgivning. Kun de aktiviteter, 
der fortsættes/iværksættes i 2016, 
er beskrevet i detaljer i nærværen-
de plan.

Lyst- og fritidsfiskeri udøves til glæde for rigtig mange mennesker overalt  
ved de danske kyster, i vandløb og i søer
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Det økonomiske grundlag og 
baggrund
Fiskeplejeordningen er selvfinan-
sieret via indtægterne fra lystfi-
sker- og fritidsfiskertegnene.

Indtægterne fra lystfisker- og fri-
tidsfiskertegn i 2016 forventes at 
beløbe sig til ca. 41 mio. kr. Hertil 
kommer tilbageførte uforbrugte 
midler fra 2015, der forventes at 
udgøre ca.1,5 mio. kr. Det maksi-
male økonomiske grundlag for ak-
tiviteterne i 2016 bliver således i alt 
ca. 42,5 mio. kr. Der kan være en 
vis usikkerhed omkring indtægter-
ne og størrelsen af det overførte 
beløb.

Fiskeplejemidlerne kan anvendes 
til medfinansiering af aktiviteter 
udbudt af EU, fx Interreg og Den 
europæiske Hav- og Fiskerifond, 
i det omfang det er relevant i for-
hold til formålet med Fiskeplejen 
og i overensstemmelse med § 61 i 
Fiskeriloven jf. lovbekendtgørelse 
nr. 568 af 21. maj 2014.

Tabellen nedenfor viser udviklin-
gen fra 2015 til 2016 i det økonomi-
ske grundlag. Det skal bemærkes, 
at tallene er baseret på finanslov-
stal.

Aktiviteter i 2016 
Nye projekter
I september 2013 blev der under Fi-
skeplejen afholdt et seminarmøde 
om
 
Fremtidens Fiskepleje, hvor fiske-
riets organisationer drøftede den 
hidtidige udvikling inden for fiske-
plejen samt forslag til hvordan Fi-
skeplejen fortsat kan hjælpe med 
at fremme den naturlige reproduk-
tion af fiskebestandene. Med bag-
grund i bl.a. disse forslag, gennem-
føres der i perioden 2014-2016 en 
række nye forsknings- og undersø-

gelsesaktiviteter, ligesom en række 
nuværende aktiviteter fortsættes. 

Vandløbsrestaureringen har til for-
mål at etablere eller forbedre van-
drefiskenes passagemuligheder og 
gydeforhold i vandsystemer, såle-
des at den naturlige reproduktion 
forbedres.

Udover bidrag til kommunernes 
vandløbsrestaurering på 10 mio. 
kr., afsættes af fiskeplejemidlerne 
500.000 kr. til mindre restaurerings-
projekter, der gennemføres med 
indsats fra lokale fiskeriforeninger. 
Tilskud til disse mindre projekter 
skal alene dække materialer. 

Med baggrund i drøftelse i det råd-
givende § 7-udvalg vil der desuden 
fortsat være åbenhed overfor, at 
midler afsat til bestandsophjælp-
ning i enkelte vandløbssystemer i 
løbet af året vil kunne konverteres 
til vandløbsrestaurering.
Fiskeplejekonsulentordningen, 
der har til formål at yde rådgiv-
ning inden for hele det rekreative 
fiskeris område, videreføres. Fi-
skeplejekonsulentordningen blev 
fra 2009 forøget med 1½ årsværk. 
Et årsværk inden for Ferskvands-
området, hvor den nye konsulent 
primært virker som katalysator i 
forhold til såvel kommuners som 

lystfiskeres arbejde med vandløbs-
restaurering. Et ½ årsværk er af-
sat til særlig rådgivning inden for 
Marin Fiskepleje, og skal primært 
oplyse og rådgive fritidsfiskere om 
marine fiskeplejerelaterede emner 
i lokalområder og på regional plan. 

DTU Aqua har etableret en inter-
netbaseret ”Håndbog i håndbog 
Fiskepleje”. Håndbogen opdateres 
løbende med den nyeste viden in-
den for fiskeplejerelaterede emner. 
Adressen er www.fiskepleje.dk. 

Ferskvandsområdet 
Den hidtidige Fiskeplejeindsats på 
ferskvandsområdet er gennemgå-
et og videreføres i sin nuværende 
form, hvor bl.a. alle udsætnings-
planer opfyldes fuldt ud, hvad 
angår yngel, ½-års og 1-års fisk. 
Mundingsudsætningerne vil også 
blive gennemført i hidtidigt om-
fang bortset fra i visse vestjyske 
vandløb. 

Anvendelsen af domesticerede ør-
red (dambrugsfisk) blev udfaset 
allerede i 2005, dvs. at alt udsæt-
ningsmaterialet nu er baseret på 
afkom af vildfisk.

Nedenstående tabel viser det sam-
lede aktivitetsbudget for fersk-
vandsområdet i 2015 og 2016. 

 

 
 

Udsætningsaktiviteterne for ørred 
fortsættes i 2016 i deres nuværen-
de form.

Laksefisk
Priserne på udsætningsmaterialet 
(ørred) er justeret lidt. 

Udsætninger ifølge udsætnings-
planerne (yngel, ½-års og 1-års) 
opfyldes. Mundingsudsætninger 

Indtægt i mio. kr.: 2015 2016

Lystfiskertegn 30,9 30,9

Fritidsfiskertegn 10,1 10,1

Overførte midler 1,2 1,5

Finanslovsmidler i alt: 42,2 42,5

Aktivitet - Budget 2015 2016

Bestandsophjælpning Lakse-
fisk

30,9 30,9

Søer                                  11,2 10,1

  0,4 11,1 1,5

  0,4 42,2 42,5

Ørred og Laks i alt: 11,6 11,5

Projekter 7,7 7,8

Vandløbsrestaurering: 0,5 0,5

Samlet indsats: 19,8 19,8

Tallene er baseret på oplysninger fra bilag 3.
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opfyldes bortset fra visse vestjyske 
vandløb. Ligeledes fortsættes de 
ekstra mundingsudsætninger ved 
Sjælland, Fyn og i Århus-bugten 
med uændret økonomisk omfang. 

Anbefalingerne vedrørende ud-
sætninger af laks opfyldes fortsat 
som foreskrevet i den reviderede 
Laksehandlingsplan (National for-
valtningsplan for Laks, 2004). 

De største ressourcer anvendes 
på udsætning af gedder, ørred, 
ål, krebs og sandart, nævnt efter 
økonomisk prioritet. Der foreta-
ges fortsat bestandsophjælpning i 
søer ned til 3 ha.
  
Som tidligere nævnt bidrager Fi-
skeplejen til den forstærkede 
vandløbsindsats, som har til for-
mål at forbedre eller genetablere 
fiskenes passagemuligheder og 
gydeforhold, i vandløb. Ordningen 
med en særlig ”lystfiskerpulje” fra 
fiskeplejemidlerne fortsættes.

• Igangværende projekter: Re-
vision af Planer for Fiskepleje 
i vandløbene fortsættes med 
den  hidtidige ressource. Dvs. 
at den enkelte plan revideres 
med ca. 8 års intervaller.

• Effekten af habitatforbedrin-
ger overvåges og evalueres. 

 • Projekt med fokus på lakse-
fiskenes vandløbshabitater og 
effekten af vandløbsvedlige-
holdelse.

• En undersøgelse af genetisk 
struktur og lokale tilpasninger 
i danske ørredbestande, med 
henblik på at forbedre forvalt-
ningen af arten.

• Udviklingen i fiskebestanden i 
restaurerede søer følges.

• Projekt vedr. smoltens passage 
og geddebestandens udvikling 
i nyetablerede vandløbsnære 
søer (Våde enge-projekter).

 • Undersøgelse af sæsonmigra-
tionen hos fisk i lavvandede 
søer.

• Adfærd hos fisk i søer, herun-
der effekten af naturlige og 
fiskeri-relaterede ændringer.

• Havørredens marine liv (van-
dring og overlevelse) belyses 
ved hjælp af avanceret mærke-
teknologi.

• Projekt, der overvåger de 
vestjyske laksebestandes be-
standsudvikling og naturlige 

reproduktion, herunder geneti-
ske undersøgelser i forbindelse 
med bestandsophjælpning 
(støtteopdræt) af vestjyske lak-
sebestande.

• Havørredbestandens udvikling 
i et vandløb følges i forbindelse 
med spærringssanering.

• Migrationer af brakvandsabor-
rer og gedder.

• Videreudvikling af ”Søhånd-
bog”.

• Videreudvikling og promove-
ring af den landsdækkende 
Fangstjournal.

• Effektvurdering af mundings-
udsætninger.

• Prædationsprojekt, herunder 
skarvens indflydelse på bl.a. 
stalling.

• Efffektvurderinger af mærk-
ning af fisk.

Projektet vedrørende marin ad-
færd hos nordatlantisk laks, der 
startede i 2011 er sat på ”pause” i 
2016 af hensyn til fiskeplejens sam-
lede økonomi.

• ÅL- Moniteringen af glasålind-
vandringen fortsættes, ligesom 
undersøgelserne af ålens vækst 
og overlevelse på lokaliteter 
i forskellige vandløb og søer 
fortsætter.

• Undersøgelser af ålens popu-
lationsdynamik i ferskvand og 
saltvand.

• Monitering af udbredelsen 
af ålens svømmeblæreorm 
(Anguillicola).

Åleudsætninger skal medvirke 
til bestandsgenopretning i hen-
hold til Rådets Forordning (EF) Nr. 
1100/2007 om foranstaltninger 
til genopretning af bestanden af 
europæisk ål samt den danske 
åleforvaltningsplan. Fiskeplejen 
anvender ca. 0,75 mio. kr. til åle-
udsætninger i ferskvandsområder 
som bidrag til opfyldelse af åle-
forvaltningsplanen. Der forventes 
tilskud fra Den Europæiske Hav- 
og Fiskerifond på ca. 2,25 mio. kr. 
i henhold til bekendtgørelsen om 
fiskeri, natur og miljø.

Marin Fiskepleje. Den hidtidige 
fiskeplejeindsats på havområdet 
fortsætter med fokus på leveste-
der for fisk i kystnære områder og 
med vægt på aspekter som bæ-
rekapacitet og miljøfaktorer, og 

hvordan disse influerer på vækst 
og overlevelse af juvenile fisk i 
forskellige opvækstområder. Der 
er endvidere fokus på levesteder 
for ål i de marine kystnære områ-
der.  Der foretages udsætninger af 
pighvar og skrubber på udvalgte 
lokaliteter. Det tilstræbes at ud-
sætningsmaterialet så vidt muligt 
stammer fra moderfisk fra samme 
område. Der er igangsat et større 
samarbejde med lokale fritidsfi-
skere for at skaffe tilstrækkelig 
med moderfisk til strygning af 
pighvar. Hvor det er muligt, ind-
købes fiskeyngel fra kommercielle 
opdrætsanlæg så længe fiskeyngel 
lever op til de kriterier, der er ud-
arbejdet for udsætningsfisk. 

Habitatrestaurering med brug 
af muslinger har været anvendt 
med nogen succes i Nørre Fjord i 
Helnæs Bugten. Her har man un-
dersøgt mulighederne for at mus-
lingebanker kan være med til at 
ophjælpe fiskebestandene lokalt. 
I de kommende år vil man doku-
mentere muslingebankers betyd-
ning og funktion for fisk og der 
udarbejdes en effektvurdering af 
metoderne til genetablering af 
muslingebanker i danske farvan-
de. Genopretning af stenrev er en 
anden type af habitatrestaurering, 
som følges og moniteres med ind-
sats fra nøglefiskerprogrammet. I 
de kommende år vil der blive ar-
bejdet videre med at forbedre og 
udvikle både metoder og frem-
gangsmåder i forbindelse med ha-
bitatrestaureringer. Hensigten er, 
at habitatrestaurering skal være et 
aktivt virkemiddel til at fremme fi-
skesamfundene i de kystnære om-
råder. 

Fangstregistrering. Arbejdet ved-
rørende fangstregistrering blev i 
2005 afløst af en mere stringent 
fangstregistrering foretaget af 
”nøgle-fiskere”, dvs. udvalgte fi-
skere med hvem, det er aftalt, at 
der fiskes med bestemte redskaber 
på en forudbestemt position, og 
at fisketiden og fiskehyppigheden 
ligeledes er forudbestemt. Dette 
giver mere sammenlignelige data. 
Antallet af nøglefiskere og der-
med steder, hvor der registreres 
fangster rundt omkring ved de 
danske kyster, er blevet væsentligt 
øget siden 2008. Temperaturlog-
gere er blevet sat ud i forbindelse 
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med fangstredskaberne på de fle-
ste stationer. Der er oprettet en 
database (KFish) for at holde styr 
på data. Der er nu 10 års data til-
gængelig og de første kvantitative 
indikatorer for miljøforholdene i 
de forskellige kystnære områder 
baseret på fiskeforekomster er 
blevet produceret. Disse fiskeindi-
katorer indgår i et samlet sæt indi-
katorer for kystnære fiskesamfund 
i hele det Baltiske område.

Nedenstående tabel viser det sam-
lede aktivitetsbudget for den ma-
rine fiskepleje i 2015 og 2016. 

  
Udsætnings-aktiviteter   
Ål & Helt  
Der er åleudsætninger i marine/
brakvandsområder for i alt ca. 
250.000 kr. 

Heltudsætningerne fortsætter i 
det nuværende omfang i Limfjor-
den, Nissum Fjord og Ringkøbing 
Fjord, samt Randers Fjord.
Egentlige marine arter Der foreta-
ges enkelte bestandsophjælpende 
udsætninger.                                                      
Der afsættes et fast maksimalt be-
løb til indkøb af pighvar- og skrub-
beyngel, der kan indkøbes fra 
kommercielle anlæg. Der vil end-
videre blive produceret pighvar til 
udsætning i den vestlige Østersø.

Undersøgelser  & forsknings-   
aktiviteter: Igangværende 
projekter: 
Rådgivning inden for Marin Fiske-
pleje - Bestandsophjælpning og 
administration.
Fangstregistrering i de indre kyst-
nære farvande (”nøgle-fiskere”).
Habitatkvalitet med fokus på cen-

Aktivitet - Budget 2015 2016

Bestandsophjælpning
Projekter                                  

1,8 1,8

1,8 1,9

Ål og helt i alt: 3,6 3,7

Køb af fisk
Projekter

1,0 1,0

2,5 2,6

Marine arter i alt: 3,5 3,6

Samlet indsats 7,1 7,3

trale opvækstområder for fladfisk. 
- Ålens anvendelse af kystnære ha-
bitater.
Marine habitatrestaureringsmeto-
der, herunder betydning af muslin-
ge-banker som habitat for fisk.
Undersøgelse af bestanden af helt 
og af fiskeri efter helt i Ringkø-
bing Fjord.

Basisdriften af fiskeplejen
Det fremskrevne budget for basis-
drift af fiskeplejen fremgår af ta-
bellen nedenfor:

Basisdriftens omfang 
Basisdriften vedrører hovedsage-
ligt NaturErhvervstyrelsens beta-
linger for ydelser i forbindelse med 
administration og opkrævning af 
lyst- og fritidsfiskertegn.  
Endvidere er rådgivning inden 
for både ferskvand og saltvand, 

Aktivitet - Budget 2015 2016

Rådgivning Ferskvand
Rådgivning Marin  

0,6 0,7

0,7 0,7

DTU Aqua i alt: 1,3 1,3

Adm. registre og udsalg mv. 1,8 1,8

Porto, trykning af fisketegn mv. 1,3 1,3

NaturErhvervstyrelsens arbejde for Fiskeplejen 0,7 0,7

Systemdrift  (NaturErhverstyrelsen) 0,1 0,1

NaturErhvervstyrelsen i alt 3,9 3,9

Samlet basisdrift 5,2 5,2
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samt den samlede administrative 
ressource i forbindelse med DTU 
Aqua’s administration af udsæt-
ninger mv. henlagt under dette 
område. 

Fisketegn betales via internettet 
på: www.fisketegn.dk.  Denne mu-
lighed kan benyttes både af den 
enkelte private indbetaler og af 
de udsalgssteder, der indgås aftale 
med. Betaling via internettet kan 
som noget nyt også ske med Mo-
bile Pay. Der er endvidere fortsat 
mulighed for betaling via PBS. Be-
taling via girokort udfases og er nu 
kun muligt for fisketegnsbetalere, 
som tidligere har betalt via giro-

kort. Det betyder, at der ikke læn-
gere findes girokort på posthuse 
og postbutikker til første gangsbe-
talere.

Lystfiskere kan endvidere købe fi-
sketegn på mobiltelefonen via et 
mobilt site – m.fisketegn.dk. Her 
kan man endvidere hente oplys-
ninger om fredningstider, mind-
stemål mv. Hvis fiskeren har GPS i 
sin telefon, kan fiskeren også ori-
entere sig om fredningsbælter. 

Oplysning om det fiskerinummer, 
der tildeles ved betalingen, er til-
strækkeligt bevis sammen med 
forevisning af legitimation.

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

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

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

 

 Øster Hurup Båd & Garnhandel – alt i tilbehør til garnfiskeren

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

Har i hørt

Næste Årsmøde i Dansk 
Fritidsfiskerforbund

Lørdag den 18. marts 
2017
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Farligt affald skal indsamles, så det ikke 
forurener miljøet. 
Tjek indsamlingsordningen i din lokale havn.

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

Husker du at aflevere 
dit farlige affald 
det rette sted?

Miljøvej 10, 9800 Hjørring

1. LÆR AT SEJLE 
Ha’ styr på, hvordan du redder 

en mand om bord igen

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

et sikkerhedstjek

3. PLANLÆG DIN TUR 
Tjek søkort, vejr  
og beklædning

4. HAV EN LIVLINE 
TIL LAND 

Husk VHF, mobil og  
besked til de nærmeste

5. BRUG VESTEN 
Brug en farvestrålende 

redningsvest i den 
rigtige størrelse

 SEJL SIKKERT – FØLG DE 5 RÅD:  

www.sejlsikkert.dk

1. LÆR AT SEJLE 
Ha’ styr på, hvordan du redder 

en mand om bord igen

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

et sikkerhedstjek

3. PLANLÆG DIN TUR 
Tjek søkort, vejr  
og beklædning

4. HAV EN LIVLINE 
TIL LAND 

Husk VHF, mobil og  
besked til de nærmeste

5. BRUG VESTEN 
Brug en farvestrålende 

redningsvest i den 
rigtige størrelse

 SEJL SIKKERT – FØLG DE 5 RÅD:  

www.sejlsikkert.dk

1. LÆR AT SEJLE 
Ha’ styr på, hvordan du redder 

en mand om bord igen

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

et sikkerhedstjek

3. PLANLÆG DIN TUR 
Tjek søkort, vejr  
og beklædning

4. HAV EN LIVLINE 
TIL LAND 

Husk VHF, mobil og  
besked til de nærmeste

5. BRUG VESTEN 
Brug en farvestrålende 

redningsvest i den 
rigtige størrelse

 SEJL SIKKERT – FØLG DE 5 RÅD:  

www.sejlsikkert.dk

1. LÆR AT SEJLE 
Ha’ styr på, hvordan du redder 

en mand om bord igen

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

et sikkerhedstjek

3. PLANLÆG DIN TUR 
Tjek søkort, vejr  
og beklædning

4. HAV EN LIVLINE 
TIL LAND 

Husk VHF, mobil og  
besked til de nærmeste

5. BRUG VESTEN 
Brug en farvestrålende 

redningsvest i den 
rigtige størrelse

 SEJL SIKKERT – FØLG DE 5 RÅD:  

www.sejlsikkert.dk
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LIMBO BÅDE i/s
LIMBO 16 25.995,-
Med 6 HK Suzuki 35.495,-
Med 15 HK Suzuki 45.495,-
Trejler Galaxy GS10 10.995,-

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

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

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

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

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

www.limbo.dk

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

VI HAR CA. 30 BRUGTE MOTORER PÅ LAGER

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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Husk billed-filen til Jacob 

 

 

TIL SALG 

             

Tidligere fiskekutter 
Bygget eg på eg – 240 HK Cummings Motor 

Under ombygning til fritidsskib 
Pris: 35.000,- kr. – Kontakt: 2016 4438 

 

 

 
 

Stort antal ål blev  
udsat i vandløb, søer  

og kystnære områder!

Men mindst i marine 
områder!!!

Læs alt om udsætningerne i år 
på forbundets hjemmeside!

I 2016 blev der udsat over 1,5 
millioner små ål i både fersk- 

og saltvand.                 
                                                             

Flere undersøgelser viser, at 
ål fra udsætninger vokser og 
bliver til blankål, der søger 

mod havet. Åleudsætningerne 
er finansieret af den Europæ-
iske Hav- og Fiskerifond samt 

af fisketegnsmidler.

35

”Langen” 
på sjældent besøg

Langen, der er nært  
beslægtet med torskefisk som 
knude, brosme og havkvabber, 
er en ganske sjælden fangst i 

Limfjorden.           
                                                                                                      

I Atlasdatabasen findes der 
kun oplysninger om to tidlige-

re fangster fra Limfjorden: 
en fra 1. marts 1871 og en

fra 28. juli 1884. 

Langen indgår som en af sven-
skernes nationalretter. Nemlig 
Ludfisken der især kommer på 

bordet juleaften.
Bruno



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

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTERRødbyhavn Motor- 
& Maskinværksted

Touching your heart
Touching your heart

Touching your heart

Touching your heartTouching your heart

Alle former for 

· Svejsning samt smede- & maskinarbejde

· Hydraulik for fiskeri

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

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER

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

VI ER

I MARINEMOTORERSPECIALISTER

• Rapport om ynglebestand af skarv

• Undersøgelse om adgangsregler                        

• Grønt lys til stenrev i Limfjorden

• Tilskud til projekter – bl. a. udsætning af ål

• Formandens mødekalender

• Kursus i Fiskearter for Fritidsfiskerne

• Invitation til Nøglefiskermøde 17. september

• Handlingsplan for Fiskeplejen 2016

• Se hvor stort antal ål udsat i vandløb, søer og kystnære områder

• Status for Fiskeplejen pr. 1.3.2016

• DFF - Høring af udkast til forvaltningsplan for skarv i Danmark - 2016  
   (ændret adgang til regulering af skarv)

• Katastrofalt spareforslag! Nedlæggelse af redningsstationer,- og både!

• Pres på det rekreative fiskeri

• Naturstyrelsen: Slut med, at skarven æder sig fed i fiskernes fangst.

• Fritidsfiskere og sejlere er de mest udsatte

• Nyt nummer af Fritidsfiskeren

• Temadagen om den næste 3-årige Handlingsplan for Fiskepleje.

• Sæljægerkorps skal hjælpe trængte fiskere

• Søsportens Sikkerhedsråd Læs om SejlSikkert-indsatsen

• Flere rev skal beskyttes mod bundgående fiskeri

• I foråret! Flere Sortmundede Kutlinger ved kysterne.

Nyt på forbundets hjemmeside !  
    Se tidligere nyheder på hjemmesiden ved startsiden /”Publiceringer”

www.fritidsfiskerforbundet.dk

 - siden sidste blad 3. 2016  
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Alt på 
et sted

Kom og se et
kæmpe udvalg - center

WWW.HTB.DK  

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

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

WWW.HTB.DK  

Alt på 
et sted

Kom og se et
kæmpe udvalg - center

WWW.HTB.DK  

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

HUSK
FREDERIKSH

AVN

MOTORKONTO
R

- det er os!

(Også åbent lørdage)

Motorkontor
• afmelding
• nye nummerplader
• omregistrering

AC BILSYN
Dansk lokal synsvirksomhed

Vi har � eksible åbningstider og
syner også uden tidsbestilling

Evt. tidsbestilling på tlf. 98 42 92 92

Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 9.00-16.00
Lørdag kl. 9.00-13.00

VI SYNER ALLE
TYPER KØRETØJER
Incl. traliere, campingvogne, varevogne
og lastbiler.

Vi udfører også:

- Toldsyn

- Nummerpladeudlevering

- Tempo 100 godkendelser

-  Udstedet danske og tyske miljømærker

Se mere på

www.acbilsyn.dk

- her kan man

også reservere

tid online

24 timer

VI SYNER ALLE

HUSK
FREDERIKSHAVN

MOTORKONTOR

- det er os!

(Også åbent lørdag)

AC Bilsyn Frederikshavn ApS

v/Allan Spring og Claus Jacobsen - Toftegårdsvej 20 - 9900 Fr. havn - Tlf. 98 42 92 92

Flemming
Michael

Claus
Allan
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Tank billigt
og støt samtidig 
Dansk Fritids-
fiskerforbund

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

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

www.ok.dk

Skrubbehoveder
Bryggen er leveringsdygtig i afskårne skrubbehoveder. Der 
har vist sig en overraskende interesse for daggamle skrubbe-
hoveder gerne med lidt lugt ved, og mest fra nogle bådejere 
fortøjret ved ”hunørkajen”.                                       

Det kan udvikle sig, oplyser John P optimistisk. 
Interesserede bedes henvende sig ved skipperbordet på Bryg-
gen. Se efter nedenstående venligsindede herrer.

Ulykkesforsikring

Uanset om du er Fritidsfi-
sker eller Bierhvervsfisker!

Gennem medlemsskabet i 
Dansk Fritidsfiskerforbund 
er du gratis dødsulykkefor-

sikret for 200.00,- kr.

Forsikringen gælder ved 
drukning under fiskeri på 
grund af ulykkestilfælde, 

samt kørsel til,  og fra havn, 
båden eller fiskeplads!

Redningsvest skal  
medbringes til alle  
ombordværende!

Det er en forudsætning for 
forsikringsdækning, at be-
kendtgørelse om rednings-

veste i mindre fartøjer  
(Bek. nr 848 af 14. okt 1992) 

er overholdt.

Særlig regel i  
forskringsaftalen:

Ligeledes for at der er 
dækning ved drukneulyk-

ker, -skal vesten bæres  
under sejlads fra  

31. oktober - 1. maj.

Beløbet udbetales til de ef-
terladte! Ligeledes kan du 
udfylde en Begunstigelses-
erklæring i tilfælde at, du 
ønsker at andre betænkte 

skal modtage beløbet.

På forbundets hjemmeside

fritidsfiskerforbundet.dk

kan du læse om  
forsikringen
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Lad os løse dine GRAFISKE opgaver  
– og alle andre former for tryk og print

LOKAL | KOMPETENT | FLEKSIBEL

Suderbovej 24 • 9900 Frederikshavn • dafolo.dk

Hotel Gruppen

Hotel Gruppen  §  Silovej 8  §  9900 Frederikshavn  §  Tlf: +45 9840 7605  §  info@hotel-gruppen.dk  §  www.hotel-gruppen.dk

H
O
TE
LR
A
PP
O
RT
EN

”
VI FORSTÅR GODT AT 
SAMARBEJDET MED 
OTAÉRNE ER VIGTIGE, 
MEN DER ER MANGE LAVT 
HÆNGENDE FRUGTER FOR 
HOTELLERNE SOM KAN 
PLUKKES.

Hotelrapporten v.1.0

10

PRIS, BELIGGENHED OG STANDARD ER DE 

VIGTIGSTE FOKUSOMRÅDER FOR GÆSTERNE”

”

Restauranten
Værelsets størrelse

Gode anmeldelser
Forplejningen er inkl.

Der er WiFi
Hotellets standard
Beliggenheden

Prisen

9%

17%

41%18%

44%

71%

85%

89%

20%

3%

6%

14%

Parkeringsforhold

Har et konferencerum

Har wellness

Øvrige aktiviteter på hotellet 

(fi tness, pool, bar/diskotek o.lign.)

0%
10%

20%
30%

40%
50%

60%
70%

80%
90%

100%

l  89% mener, at prisen er vigtigste parameter og står OTA stærkt.

l  44% betragter gratis WiFi på hotellet som en del af servicepakken.

l  41% fokuserer på, om hotellet har gode anmeldelser.

Spørgsmål 6

Hvad har du fokus på, når du booker 

dit ophold? (Gerne fl ere svar)

Det er en længe kendt sag, at visse af de markedsdominerende Online 

Travel Agencies, OTA’erne, stiller krav om indgåelse af ”rate- og price-

parity” klausuler i kontrakterne med hotellerne. 

Klausulerne forbyder hotellerne at sælge deres værelser billigere end 

OTA’erne, og er efter HORESTAs opfattelse klart konkurrencebegrænsende 

og misbrug af OTA’ernes dominerende stilling på markedet.

Emnet er i sagens natur ikke alene et dansk issue, men en udfordring for 

hotellerne i hele verden. 

HORESTA har hidtil forfulgt problemstillingen sammen med vores 

søsterorganisationer i den europæiske organisation HOTREC, idet der 

er enighed om, at OTA’ernes udnyttelse af markedsdominans, herunder 

kravet om rate- og price-parity, bedst løses på europæisk plan. 

I enkelte lande har konkrete hotelkæder imidlertid valgt at klage direkte til de nationale 

konkurrencemyndigheder over deres konkrete kontrakter.

I UK er konkurrencemyndighederne som de første kommet med indstilling til en afgørelse, og her er 

anklagerne ikke alene rettet mod OTA’erne, men også mod hotellerne. Denne konkrete sag tager dog ikke 

direkte stilling til lo
vligheden af rate- og price-parity klausulerne. (Nyhedsbrev september 2013 fra Horesta)

Katia K. Østergaard

Adm. direktør i HORESTA

Hotel G
rup

pe
n

HO
TE
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AP
PO
RT
EN EN INVESTERING I EN 

SIKKER FREMTID

HOTELRAPPORTEN

VERSION 1.0

JANUAR 2014

VI FORSTÅR GODT AT 

SAMARBEJDET MED 

OTAÉRNE ER VIGTIGE, 

MEN DER ER MANGE LAVT 

HÆNGENDE FRUGTER FOR 

HOTELLERNE SOM KAN 

PLUKKES.”

Nordjysk webbureau

Hos EDC Jensen & Riise får du følgende fordele: 

è	Mest sælgende mæglerteam i områdetè	Bred annoncering i Sæby Folkeblad, Østvendsyssel Folkeblad og Bo Godt
è	Internetannoncering såvel i Danmark som i Norgeè	Flot og synlig butik i Sæby
è	Udstilling af sommerhuse ved Lyngså strandè	Følg dit boligsalg på MIT EDC
è	Få en gratis og uforpligtende vurdering af din boligè	Onlinepakke og professionel fotograf Solgtellergratis!

 

               

Jensen & Riise 

 

EDC Jensen & Riise

Søndergade 9A

9300 Sæby

Telefon 96 89 04 77

E-mail: 930@edc.dk

www.edc.dk

A/S

Knivholtvej 19

9900 Frederikshavn

Tlf. 9620 5000

Fax 9843 4441

E-mail: sorensen@emil-el.dk

www.emil-el.dk

CVR. nr. 3051 1263

Bank: Nordjyske Bank

Kontonr. 8091 0002021062

Tyverisikring

Videoovervågning

Adgangskontrol

Industriservice

Tele/Data installation

El-installation     

Solcelleanlæg       

Kabelpåvisning    

PLC/PC anlæg              

Elevatorservice        

 
          

       

Emil Sørensens Eftf. A/S

Knivholtvej 19

9900 Frederikshavn

Tlf.:  96 20 50 00

Fax:  98 43 44 41

Hjemmeside:

www.emil-el.dk

A/S

Palle Depenau Müller

Alarmtekniker

Mobil: 23 22 63 53

E-mail: 

palle.d.muller@dansikringdirect.dk

Ring på

9620 6666
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Skaf et nyt medlem
Alle fritidsfiskere bør 
være organiserede

Kære medlem
Deltag aktivt i Forbundets medlemskampagne!
Klip denne annonce ud og tag den med på havnen, 
 bådbroen o.s.v. hvor der evt er en fritidsfisker
- som ikke er medlem i din lokalforening.

FRITIDSFISKER
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. 2000 medlemmer i Jylland
• Vi har 20 lokalforeninger
• 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 båd-

forsikringer
• Alle medlemmer er  gratis ulykkesforsik-

ret for 200.000 kr. under fiskeri, og under 
transport til og fra

• Varetager fiskeripolitiske opgaver i forskel-
lige udvalg

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

I mit medlemsskab ønsker jeg at være med-
lem af denne lokalforening

Dansk 
Fritidsfiskerforund

Medlemskontoret
Att.: Bjarne Christensen

Ribegade 35
9900 Frederikshavn

Navn:

Adr.:

Postnr.:

By:

Tlf.:

Husk 
porto

Til dig der ønsker at  
blive medlem:

Dit medlemskab er vigtigt!

• Vi kæmper for vor 1000- årige 
ret til af fiske med garn m.v.

• Vi kæmper imod urimelige 
fredninger af bl. a. skarv og 
sæl

• Vi kæmper imod sandsugning 
tæt på fiskenes opvækstområ-
der

• Vi kæmper imod bundslæ-
bende fiskeredskaber i kyst-
nære områder

• Vi øsnker enklere regler for 
det rekreative fiskeri

Kontakt:
Dansk Fritidsfiskerforbunds 
medlemskontor på:  
tlf 98 42 83 06 eller gå til  
hjemmesiden:  
www.fritidsfiskerforbundet.dk

✂

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


