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Lederen

Af Arne Rusbjerg
Formand

Kort inden deadline på stof til 
dette blad, kan vi så berette at 
fiskeriet og dermed os, igen har 
fået ny minister. Denne gang blev 
det så Karen Ellemann som har 
sat sig for bordenden. Vi byder 
selvfølgelig den nye minister 
velkommen, og håber at hun til 
trods for hendes families tradi-
tioner inden for sportsfiskeriet, 
trods alt har en vis forståelse for 
at vi alle, også Fritidsfiskerne skal 

være her. Vi har skrevet til Karen 
og ønsket hende tillykke med fi-
skeriet, og samtidig anmodet om 
et møde, så vi kan præsentere os 
selv.

Sommeren har budt på ingenting. 
Forstået på den måde, at vi alle 
sidder spændt og venter på hvad 
der er kommet ud af den arbejds-
gruppes arbejde med at fremme 
turisme, og det rekreative fiskeri 
i Danmark. Et resultat som bliver 
fremlagt i starten af september. 
Efter deadline på dette blad, men 
tids nok til at vi kan løfte sløret i 
det sidste blad i år.

Fiskeplejen har i år udsat 1,5 mil-
lioner Ål på nuværende. Der var 
stor spænding omkring om der 
blev Ål i år, da en af leverandø-
rerne var blevet ramt af sygdom 
i ynglen. Men det er alligevel 
lykkedes at skaffe Ål til udsæt-

ning. Jeg har ikke rigtig i år fået 
nogle meldinger ind på hvordan 
ålesæsonen er startet, så jeg kan 
ikke sige om det er godt eller 
skidt endnu. Men blot konstatere 
at august og starten på sæsonen 
startede med fuldmåne, så mon 
ikke der kommer Ål når mørknin-
gen indtræffer.

Knæk og Bræk – Hilsen Forman-
den 

Indsatsen mod marint affald i havet skærpes

af : Bruno Müller

Formålet med indsatsen er at sæt-
te fokus på, hvordan strandgæster, 
turister, lystsejlere, men også fritids-
fiskerne skal, - men skal være med til 
at minimere affald i havet, bl.a. ved at 
vi får og uddeler information om affal-
dets negative konsekvenser i havet.

Miljø- og Fødevareministeren 
er til tider blevet kritiseret i me-
dierne om mangt og meget!                                
Men det er med stor tilfredshed at vi 
kan se frem til dette initiativ, - hvor 
han ønsker at vi alle deltager i en 
informationsindsats om marint affald 

rettet mod en bred kreds af befolknin-
gen.  
Det skal han have ros for!

Havet har i mange år været en stor 
skraldespand og det har været godt 
gemt uden at være synlig for os men-
nesker! Ikke før at det i mange og især 
i sidste årtier har  kunne konstateres 
med store ødelæggelser  i faunaen  og 
vore fisk som vi spiser.       
Han har så sandelig ret i, at mæng-
den af marint affald bør begrænses 
både af miljømæssige, økonomiske 
og æstetiske hensyn og at vi i Dansk 

Fritidsfiskerforbund er med til at in-
formere om affaldets negative konse-
kvenser i havet.

Politisk er det med tilfredshed at man 
på Borgen lader til at være i bred 
enighed om at gøre noget på det her 
nye område, Vi er mange, der har 
fulgt udviklingen i en årrække og har 
løbende været mere og mere be-
kymrede over den udvikling, der er i 
forureningen med især plastik i vores 
hav!

- også fritidsfiskerne bør være med!
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Kolding havn på vej til forvandling

Tekst & foto: Bruno Müller

Den ”Nye” havn vil få navnet Marina City, der har været 
under opsejling med mange undersøgelser og beregninger.
Den nedsatte arbejdsgruppe, der er politisk, har i år god-
kendt helhedsplanen for Marina City, der danner grundla-
get for det videre arbejde.
Det store spørgsmål og det fritidsfiskerne grubler over, 
er med nyetableringen af 1.000 bådpladser og hvor man 
bygger 400 boliger på havnen.
Dette gør det nødvendigt at der hele vejen igennem inden 
en endelig godkendelse, - at der tages hensyn til naboerne 
gennem en offentlig høring.

Ud i Offentlig Høring
Men som det forberedende, hvor fritidsfiskerne med deres 
bådpladser og klubhus kan og vil inddrages, har man inden 
den offentlige høring, inddraget borgere, naboer, for-
eninger, virksomheder, mulighed for at komme med ideer, 
forslag og bemærkninger til planerne.
FRITIDSFSKEREN har her på sensommeren kontaktet den 
lokale fritidsfiskerforenings formand Daniel Farrugia.
- Vi venter spændt på hvordan vores eksistens på havnen 
bliver fremover! 
Den offentlige Høring er på vej og det er klart at vi er med 
der,- uanset hvad der godt og mindre godt!

Vi har så valgt at afvente til at den er ude i offentligheden, 
hvor der normalt er afsat 8 uger til det,- så fremfører vi vo-
res forslag og holdning til projektet. Vi vil ikke være med-
virkende til at bremse udviklingen, men ligeledes så må 
Marina City ikke blive for poleret. Området skal være tro 
mod sin arv – lidt rå og lidt rustik og hvis det har et strejf af 
fisk, har vi ikke indvendinger.

 - Men vi går en spændende tid i møde på vores havn,
 siger formanden

- Fritidsfiskerne venter spændt på hvordan de bliver omfattet

Der bliver spekuleret i Kolding
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Nordlige Sdr. Jyllands Fritidsfiskerforening kan andet end at fiske!

Nyt brodække lagt på én dag

Så blev brodækket lagt hen over rør og jernplader. 
Det tog kun én dag, vi havde dygtig fører af sømpistol, og 
ja det kunne lade sig gøre. 
Også en god målepindholder og en eftersømmer, 

bræddeslæbere og en god leder, som havde store overblik.

"Tak venner for et godt stykke arbejde." , siger formanden 
Jørgen Bork

Det får du også for dit kontingent!

For 180,- kr. årligt som indbetales pr. medlem til 
Dansk Fritidsfiskerforbund, gennem en lokalafdeling, er 
det inklusivt Dødsulykkesforsikringen ved drukning til 
200.000,- kr. Forbundsmedlemmer betaler 240 kr,-.

Samtidig får du ganske gratis bladet FRITIDSFISKEREN i din 
postkasse 5 gange årligt!

Hvordan får man sin jolle ind på 
skibsdatabasen med registrerings-
nummer og billede ? 

Svar: skibsdatabase. dk
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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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Fritidsfiskere skal være med skal at skaffe 
Hunner & Hanner
Mads Christoffersen, DTU Aqua siger, at der er tradition for 
at udsætte pighvar og skrubber og fra 2015 har der været 
fokus på genetik og indsamling af moderfisk. 
Der er i fremtiden udfordringer med at skaffe 100 pighvar 
(ca. 50 hanner og 50 hunner) indenfor en kort periode i et 
begrænset område. Danmarks Sportsdykkerforbund har 
hjulpet med indfangning af moderfisk, dog kom der ikke 
noget ud af de indfangede fisk. 
Derudover var én erhvervsfisker med i en del af forsøget 
på at indfange moderfisk. 
Det er for spinkelt og usikkert,- men næste år vil man for-
søge at samarbejde bredere med lystfiskere, fritidsfiskere 
og erhvervsfiskere for at sikre moderfisk. 

Handlingsplan for Fiskepleje for perioden 2017-2019  
Peter Geertz, DTU Aqua oplyser, at der havde været Tema-
dag den 6. september 2016, hvor interessenterne kunne 
komme med bidrag. På baggrund af en TEMA-DAG heraf 
har udarbejdet det udkast til Handlingsplanen for 2017. 
Der er underskud på 1,4 mio.,  der er ikke indregnet ufor-
brugte midler fra 2016.
Man er landet på et niveau, som ligger 100.000 over ni-
veauet i 2016.

Lystfiskere og fisketegn
Steen Nielsen Fiskeriinspektorat Øst, afd. I Kolding fortæl-
ler at 5.7 % af kontrollerede lystfiskere ikke havde betalt 
lovpligtig fisketegn i 2015 . 
Fritidsfiskere, som ikke har fisketegn, skyldes typisk, at 
man har glemt at forlænge.

Tyske lystfiskere fanger 2.500 tons årligt
Formanden for § - 7 Udvalget, Bjørn Wirlander kan oplyse 
at Tyske lystfiskeres fangster skønnes at udgøre ca. 2.500 
tons årligt.
 
Fugle fanget i nedgarn
Overfiskerikontrollør Steen Nielsen oplyser om status for 
projektet vedr. omfanget af bifangster af fugle i nedgarn i 
fritidsfiskeriet i udvalgte Natura 2000-områder.
Der er gennemført 69 togter i alt i år af rekreative garn. I 
25 km garn er fundet 23 fugle i alt, hvilket giver 0,9 fugl pr. 
1000 ”netmeterdag”.
Projektet er udvidet med et år til udgangen af sidste år. 
Edderfugle fanges ikke ofte, og sortænder og bjergænder 
er de mest hyppige. Der skal laves en yderlig evaluering.

Ål og redskaber
Lene Jensen Scheel-Bech, NaturErhvervstyrelsen oplyser 
at redskaberne til fangst af ål er ved at blive tilpasset til 
de reelt anvendte redskaber. Det er licensen der tilpasses. 
Der er sat ål ud under fiskeplejen (25 % er finansieret via 
fisketegn og 75 % er finansieret af EU (2,5mio)). Ligeledes 
oplyser hun , at den er godkendt, og der er afrapporterin-
ger hvert 3 år. Planen gælder indtil den evt. ændres.

Ny Minister- Temadag
Ministeren vil indkalde til en temadag i starten af 
i år. Formålet er at samle ideer til at fremtidssikre 
det rekreative fiskeri og udvikle lystfiskerturismen.                                                                                                                              
Der er et stort potentiale ift. at udvikle turisterhvervet. 
§ 7 udvalget men  andre interessenter vil blive inviteret.

Løst og fast om det rekreative fiskeri
af : Bruno Müller
foto: Jørgen Jensen
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Sensommer tilbud på 
Nydam både 

Nydam 400 Fisk  Nu kun kr. 13.995  
Nydam 410 Fisk  Nu kun kr. 11.995 
Nydam 425 Fisk  Nu kun kr. 16.995  
Nydam 470 Fisk  Nu kun kr. 24.900 
Nydam 550 Fisk  Nu kun kr. 36.900 

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

”drømme jolle” 
Altid gode pakkepriser med 

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

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

Nydam550 Fisk - Nu kun kr. 36.900  

Kom til Frederikshavn  
og få den bedste pakkepris på din Nydam båd.  

www.m-center.dk  

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  

Turbådsfiskeriet i vanskeligheder
Det berømte turbådsfiskeri i Øresund er hårdt presset. 

Faktisk så hårdt, at der en begrundet frygt for, at en del 
af flåden snart må dreje nøglen om og lukke. 
Danmarks Sportsfiskerforbund har derfor sendt et brev 
til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, hvor 
de gør ministeren opmærksom på problemet.

Bliver sikkert omadresseret til ny minister.
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TIL SALG
             

Tidligere fiskekutter

Bygget eg på eg – 240 HK Cummings Motor

Under ombygning til fritidsskib

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

Marine åleudsætninger i år 
Redigering & foto: Bruno Müller
Kilde: Michael Ingemann & Finn Sivebæk-DTU Aqua

Livø Bredning- Fur Vest- Mors Øst- 
Nibe & Halkær Bredning ...........     4.000
Aggersund ................................    4.000
Løgstør Bredning ......................    4.000
Nissum Fjord .............................    8.000
Voerså- Frederikshavn ..............    5.000
Ålbæk Bugt ...............................    6.000
Ebeltoft Vig ...............................  11.000
Hejlsminde Bugt & Mosvig .......    6.000
Als & Augustenborg Fjorde .......    9.000
Hindsholm Øst – Romsø Sund  .  10.000
Fåborg Fjord .............................    5.000
Langeland Vest .........................    5.000
Roskilde Fjord ...........................    5.000
Isefjorden .................................    5.000
Gilleleje - Helsingør ..................    5.000
Helsingør – Amager ..................    5.000
Køge Bugt .................................    5.000
Glænø – Korsør .........................    5.000
Korsør Nor ................................    5.000
Musholm Bugt ..........................    4.000
Rødsand ....................................    4.000
Nakskov Fjord – Onsevig ...........    4.000
Stege Bugt ................................    4.000
I alt............................................    130.000

I 2017 bliver der udsat over 1,5 millioner 
små ål i både fersk- og saltvand. 
Formålet er at øge antallet af blankål, 
der søger mod Sargassohavet for at gyde.
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af Jørgen Bork, formand, 
Ndr. Sdr. Jyllands Fritidsfiskerforening 

Fritidsfiskeriet og bierhvervsfiskeriet 
i Lillebælt er meget præget af vejret, 
som ser ud til at være i forandring, 
dog ikke med stigende temperaturer 
som eksperterne mener. Verden er 
åbenbart af lave, i forhold til mæng-
den af fisk, nogle steder i Lillebælt, 
som er for nedadgående. Specielt 
mellem Aarøsund Havn og mod nord 
til Snævringen findes der næsten in-
gen fisk af nogen art, forstå det hvem 
der kan. Syd for Aarøsund havn er der 
dog fisk, men ikke i samme mæng-
de som for år tilbage. Nu vil man jo 
sikkert påstå at det skyldes gødnings-
udslippet i Fredericia, men den holder 
ikke vand i mit univers, også fordi at 
før ulykken skete på Fredericia Havn 
var fladfiskene i stor tilbagegang, 
specielt nord for Aarøsund Havn. Jeg 
er nok ikke så klog som biologerne, 
men jeg har lidt erfaring i min rygsæk 
fordi jeg er opvokset i dette område, 
og har snakket meget med fiskerne 
fra dengang Aarøsund Havn var fyldt 
med mindre fiskerbåde, med gløde-
hoveds-motorer op til 75 HK. Jeg har 
en idé om at vi mangler disse fiskere, 
som slæb ”skovlede” om vinteren fra 
sønden Aarø og ned til Traneodde og 
Taksensand på Als, og tilbage igen 
samme dag. Fra Taksensand og videre  
til Mommark på Als og  Ærø var der  
igen andre fiskere som slæbte deres 
travl.  Der var måske 5 eller 6 min-
dre fiskerbåde som ”skovlede” efter 
skrubber om sommeren norden for 
Aarøsund Havn, og op til Snævringen 
ved Lillebælt. I dag findes der kun få 

erhvervs-fiskere som ”skovler” om vin-
teren og vel 6 bierhvervsfiskere som 
alle fisker med garn her i området. 
Min teori er at vi mangler disse fiskere 
til at få skabt nyt liv på bunden i 
Lillebælt, så der igen kan komme føde 
til fiskene. Der er en del fritids og bi-
erhvervsfiskere som har deres daglige 
gang på Aarøsund Havn, og der bliver 
snakket meget om, hvad der er sket 
med fiskene, og hver gang bliver man 
enige om at føde-kæden for fisk er 
væk. Det er ikke iltsvind der er skyld 
i at fiskene forsvinder, fordi krabber 
lever i bedste velgående, det er en 
skrøne at iltsvind er et nyt fænomen, 
den har altid eksisteret og specielt 
hvis vi har en varm sommer. De gamle 
fiskere sagde ofte ”nu vender bun-
den” Høstsilden er også mere eller 
mindre væk, og dem var rigtig mange 
for flere år siden, specielt langs med 
Hejsager og Kelstrup Strand, hvor der 
var mange bundgarnsfiskere, og i dag 
er der kun en enkelt bundgarnsfisker 
tilbage, og få bierhvervsfiskere som 
fisker med ”narre-værker” som er et 
minibundgarn. Makrellen er dog kom-
met tilbage i flere år nu, fra midt juli 
til hen i efteråret, men det er jo heller 
ikke en bundfisk. Ålens gåde skal jeg 
ikke gøre mig klog på, jeg tror at der 
findes flere ål i danske farvande, der 
bliver oplyst om, men bliv endelig ved 
med at udsætte glasål på de rigtige 
steder med god bevoksning på bun-
den, så glasålen straks kan gemme sig 
for skarven.
Nå ikke mere om fiskeriet, men skar-
ven er også skyld at mange fisk for-
svinder, jeg ser ofte i Haderslev Fjord 
rigtig mange skarver, og til tider også 

sæler. Ålekvabben findes kun i små 
mængder, og det skyldes sikkert at det 
er en af skarvens livretter og også ålen 
står på menuen, men den er svære-
re at fange for skarven. Man skulle 
indføre jagttid på ”ålekrager” skarven 
igen, det er en ganske udmærket spi-
sefugl og kom ofte på middagsbordet 
tilbage i tiden. En af skarvens fjender 
er havørnen, som også jagter skarven 
ligesom andre fuglearter. 
I Lillebælt har vi i år et underligt 
fænomen i år, med vandmænd og 
brandmænd, fordi indtil midten af juli 
har vi ikke se disse gopler, men brand-
mændene er ved at komme, men kun 
ganske små, men de bliver større, der-
for er det store spørgsmål hvorfor!! Er 
det vandtemperaturen som har været 
for lav!! Den tror jeg/vi ikke på, fordi 
vi har før haft kolde somre med lav 
temperatur på havvandet og alligevel 
fandtes disse gopler i rigelig mængder.
Godt vi har disse mærkelige forhold i 
vores område, hvad skulle vi ellers få 
tiden til at gå med, når pensio-nister-
ne og andet godtfolk mødes på hav-
nen, for at holde den daglige debat i 
gang. Desværre er antal af fiskere på 
Aarøsund Havn for nedadgående, man 
må nok erkende at erhvervsfiskere 
bliver der færre og færre af. Det er en 
trist udvikling, men en realitet. Dog 
kan vi holde gang i bierhversfiskere og 
fritidsfiskere.
Dette er stof til efterretning, og jeg ret 
sikker på at debatten fortsætter.
Dette var strøtanker fra formanden for 
Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening. Ha´ en 
god eftersommer med god fangst.

Livets gang i Aarøsund ved Lillebælt

Hval på besøg



Fiskerikontrollen har over en periode 
på en lille måneds tid bjærget 
samtlige og konstaterede at de alle 
var ”Navnløse”.
Også politiet har været inddraget i 
forløbet med at bjærge de ulovlige 
redskaber, og at de overtager sagen 
med bødeforlæg, hvis de skyldige 
findes.
Ikke nok med det,- så var de kun 
afmærket med et meget lille flåd, så 
de var utrolig svære at se i overfladen, 
med mindre at man sejlede forbi og 
tæt på med lav fart.
Fangstredskaberne var ikke kun ruser,- 
men også tejner og rør.

Nogle af de store ruser indeholdt i 
nærheden af 100 kilo ål og det kan 
være vanskeligt at komme uden om, 
at de har samlet sikkert har været 
med øje for salg til tusindvis af kroner!

Bødens størrelse
I det at bøden ved denne slags ulovli-
ge ålefiskeri er 2500,- kr. mener jeg,- 
at her er den alt for lille
 og urimelig  og selv om at der hertil 
tillægges et bødetillæg på 200,- kr. for 
hver ulovlig ruse.
Hvis det er fritidsfiskere der begår 
denne ulovlighed, så vanker der et 
halvt års karantæne, plus bøden og 

konfiskation af redskaberne. 
Erhvervsfiskerne, der skal indhente 
tilladelse til ålefiskeri, bliver tildelt 
samme bøde størrelse, men fritages 
for karantænen.
Vi skal se det i perspektivet, at 
ulovlighed af denne størrelse åbner 
mulighed for, at det på lang sigt vil 
skade mange for et fortsat fiskeri efter 
ålen, der i forvejen er 
udrydningstruet.

”Svineri” af 1´ klasse i Ringkøbing Fjord
I to områder, ved Vinterleje i Haurvig og Hvide Sande, har der været ulovligt sat ikke 
mindre næsten 100 ruser der var fyldt med ål. 

Foto og tekst: Bruno Müller
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FISKEGREJ
Rødspættegarn .....................  fra 378,-
Ørred/Laksegarn .................  fra 398,-
Åleruser 80/1 ......................  fra 1348,-
Overtræk 80/1 ........................  fra 85,-
Rejeruser 160/4 ..................  fra 1998,-
Hummergarn 100 m/m ......  fra 418,-
Waders ..................................  fra 368,-
Flydedragter .........................  fra 998,-
Redningsveste ......................  fra 288,-
Flåtænger - Åletænger - Knive 
Liner - Tvinger

Ring for tilbud!
Bestillinger til foråret modtages!

Sydmors Jagt & Fiskeri
Fritidsfisker! Se her!

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

Selskabs og mødelokaler
Daniavej 60 E Assens 9550 Mariager

98 58 39 16

Dansk Fritidsfiskerforbund
– holder sine møder her















• 
• 
• 
• 
• 
• PMU

Snedkeriet
Danmade

Tlf. 96780060

Rønnerhavnen
Frederikshavn

Tlf. 98 43 10 88

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

Gardinbussen
Hjørring-Frederikshavn

98 43 11 88
Hjørringvej 237, Frederikshavn

www.gardinmanden.dk

GLASEKSPERTEN

Frederikshavn
Tlf. 98 42 42 88

 

Penna´s	  Restaurant	  	  
Rønnerhavnen	  

 
Nordre Strandvej 48   

   9900 Frederikshavn   
9843 8298  penna@pennas.dk	  

                 

 

 

 

	  

Vil du have din 
annonce her?

Så ring til Bruno 
på 23 45 81 87
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af: Bruno Müller

Så blev statsministeren træt af fiskeri-
minister Esben Lunde Larsens hånd-
tering af fiskeriet, hvor der fulgte en 
fyring med, på grund af især medie-
stormen om fiskekvoterne.
Fiskekvoterne har naturligt ikke berørt 
det rekreative fiskeri, men vi må se i 
kølvandet, at det har kostet to fiskeri-
chefer en flytning fra jobbet.
De to berørte embedsmænd er kon-
trol- og fiskeridirektør i Landbrugs- og 
Fiskeristyrelsen Anders Munk Jensen 
samt fiskerikontrolchef Mik Jensen, og 
hvor vi især har kendskab til sidst-

nævnte.
Vi kan fra sidelinjen – som snart er en 
vane- se på at der nu er udskiftning 
igen på denne for fiskeriet så vigtige 
post, der må give en uro hos medar-
bejderne i ministeriet.
Den nye minister for fiskeri bliver Ka-
ren Ellemann der er datter af en ivrig 
sportsfisker, Uffe Ellemann. Det må vel 
komme sportsfiskerforbundet til glæ-
de, - men som så mange andre gange 
ved en af disse alt for mange minister-
skift, så retter vi alle ind og kommer 
med parolen ”Velkommen minister, vi 
glæder os til samarbejdet”
Det er altid et godt udgangspunkt!

11 ministre på 17 år
Fra år 2000 har der været massive 
udskiftninger for en del politikere, 
og af de foregående med ansvar for 
fiskeriet før Karen Ellemann, har hver 
minister i gennemsnit haft ca. 1,7 år i 
stolen!!!
Karen Ellemann, Esben Lunde Larsen, 
Dan Jørgensen, Karen Hækkerup, 
Mette Gjerskov, Henrik Høegh,
Eva Kjer Hansen, Hans Chr. Smidt, 
Marianne Fischer Boel, 
Ritt Bjerregård, Henrik Damm 
Kristensen.

Ny minister for fiskeriet – igen!
Det har kostet to fiskerichefer en flytning fra jobbet.

Hvem kom først! Hønen eller ægget?
Fiskeskure giver ballade mellem de lokale fiskere og feriehusene
af Bruno Müller
Foto: Agger Bådelaug

I sin tid opførte de lokale fiskere i 
Agger deres ca. 50 skure, hvor man 
opbevarede sit grej og at man havde 
området som deres ”Tilholdssted”.
Men som udviklingen har formet sig, 
har navnet for stedet sneget sig ind 
med navnet ” Guldkysten”.
Et vældigt flot og lidt prangende navn, 
som sikkert fiskerne ikke tager så 

højtideligt!
Men det falder nok bedre i tråd hos 
ejerforeningen Agger Havn Feriecen-
ter, der nu har klaget over at deres 
udsigt over fjorden forsvinder.

Huse opført før en lokalplan
Klagen fra feriehusene, går på at 
fiskerne med deres skure gennem 
tiderne har ændret brugen afdres 
huse og ligeledes ændret på husenes 
udseende og størrelse! 

Det har ankestyrelsen nu fået på bor-
det en afgørelse.
Kommunen der ejer jorden har givet 
en del dispensationer, - og samtidig 
er en stor del af fiskerhusene opført 
inden lokalplanen overhovedet har 
set dagens lys i området!

Der ligger den nu! Og så må vi se 
hvordan denne tvist bliver løst?

Ved en storaktion med deltagelse af Fiskeri-
direktoratet, Politiet, Kystvagten og Statens 
Naturopsyn, blev der i Norge beslaglagt 220 
tejner.
Det fik Fiskeridirektoratet til at sige   – Det er 
ingen tvivl om at der har foregået et storstilet 
direkte fiskeri efter hummer uden for 
sæsonen. Dette er meget ulovligt og svært 
skuffende, der videre siger, Vi kommer til at 
være mere på havet i fremtiden!

Ikke kun i DK der er aktion mod ulovligt fiskeri

Foto: Kystvagten - Norge
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HUSK! 
 … at melde flytning
 … nyt tlf. nr.
 … ny mail-adresse
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Åbent Hus på Venø Fish Farm 2017
Vellykket arrangement på øen i Limfjorden

Igen i år inviterede Nordvestjysk Fritidsfiskerforening til 
Åbent Hus på Venø Fish Farm. Kl. 11. gik færgen i fast rute-
fart fra Kleppen og til Venø. Omkring 150 voksne og børn 
havde valgt at bruge en af de få solskinsdage i juni på at 
besøge fiskefarmen, og høre om arbejdet på denne.

Ole, Anette, Nicolaj, Jørgen og Rene viste gæsterne rundt 
og fortalte om hvordan de arbejder med produktionen af 
Skrubber samt rensning af østers. I år kunne de så også 
berette om hvordan man dyrker limfjordsøsters i intensivt 
opdræt, via et udviklingsprojekt som fiskefarmen deltager 
i.
I Østersrenseriet kunne man få en smagsprøve på Limfjor-
dens guld. Nemlig de Østers som fjorden producerer tons-
vis af hvert år. Samtidig kunne man få historien om de sam-
me Østers, som nu er truet af den invasive Gigas Østers, 

som er bragt til Limfjorden i fragtskibes ballasttanke, som 
så er blevet skyllet ud i Limfjorden, hvor Gigas østersen nu 
har begyndt sin udbredelse, bl.a. på grund af de varmere 
klimatiske forhold og dermed gode vækstbetingelser, og nu 
er ved at udkonkurrere den flade Limfjordsøsters.

Efter at have fået en sludder om Fisk og Østers, blev der 
budt på en øl eller sodavand, samt en grillet frankfurter, 
som nok var et af de største tilløbsstykker, og til sidst en 
softice som dessert. 
Kunne du tænke dig at se Venø, og fiskefarmen? Så hold 
øje i bladet med næste års ”Åbent hus invitation”, som 
afvikles i starten af juni måned 2018. Den endelige dato er 
endnu ikke fastlagt.

Mvh - Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

Foruden det faglige blev der hygget   Skrubben begynder i det ”Små” 
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Ministerskift i fiskeriet
Ejvind jensen, Kalø Vig fiskerne skriver:
I løbet af de sidste 15 år har Danmark haft 8 forskellige 
fiskeriministre. Dansk Fritidsfiskerforbund og Dansk Ama-
tørfiskerforening har forsøgt at have en dialog med den til 
enhver tid residerende fiskeriminister, hvilket ikke altid er 
let. Fritidsfiskerne fylder ikke meget i ministeriets hver-
dag. Dan Jørgensen strakte en hånd frem til os og bad de 
rekreative fiskeorganisationer om at gå sammen om at lave 
en vision for det rekreative fiskeri. Visionen blev venligt 
modtaget af Dan Jørgensen, hvis virkelige agenda var at 
skabe plads til især tyske fisketurister igennem yderligere 
begrænsninger af vore ældgamle rettigheder. Vores vision 
for det rekreative fiskeri havde ingen betydning for ham..

Hans mål var at skaffe flere turistindtægter til landet. Han 
røg af taburetten ved valget og Eva Kjær Hansen , som 
fulgte ham, holdt kun et år, før hendes taburet væltede  og 
tilsvarende for Esben Lunde Larsen. Vi når lige indenfor 
døren, får afleveret vor besked  inklusiv forslag til bl.a. til at 
skaffe flere turistindtægter til landet, så kommer der en ny 
person på ministerposten, og vi kan begynde forfra. Det er 
mildest talt frustrerende eller på godt jysk: TRÆLS. TAG OS 
NU ALVORLIG!

Monsterfisk
Landing d. 23 juni 2017 
af  ”Kirstine”.
 
Fangstområde: Kalø Vig
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Starter medlemskampagne 
– vind en flaske vin!

Er du fritidsfisker, så kom og være med 
til at opretholde vores rettigheder til at 
fiske i vore vande og udsætning af 
fiskeyngel m.m.

Alt dette for kun kr.275,- årlig for et 
medlemskontingent.

Tilbud: Bliv medlem for 100,00 kr. ,
frem til 30-09-2016.

Henvendelser vedr. indmelding skal ske 
til foreningens kasserer

Formanden: "Hvis du 
skaffer et nyt medlem så 
vinder du en flaske vin."

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening  går aktivt på 
banen for at skaffe nye medlemmer med ekstra 
kontingenttilbud i september.                                            

Er der en der hvor du fisker fra?
TrygFondens redningskranse TrygFonden stiller gratis red-
ningskranse til rådighed via en fadderordning. 
Flere tusinde redningskranse hænger i dag rundt omkring 
i landet ved strande, søer, havne og andre steder, hvor folk 
færdes i nærheden af vand. 

Her kan I ansøge om redningskranse og 
tilhørende stolper. Redningskransen leveres med kasteline 
og ophængsbøjle som standard.

Ansøgning til  trygfonden.dk
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Det betyder, at fiskeri med bundgående trawlredskaber 
ved stenrev og al fiskeri ved boblerev forbydes i områder-
ne fra midten af 2017 til gavn for havmiljøet.
De danske farvande rummer sten- og boblerev, som er helt 
unikke for dansk natur, og som fungerer som levested samt 
gyde- og opvækstområder for mange fiskearter. Nu kan de 
skrøbelige revstrukturer se frem til ekstra beskyttelse. 

Danmark sender forslag
Sidste år sendte Danmark forslag til EU Kommissio-
nen om at forbyde fiskeri med bundgående trawlred-
skaber ved forekomst af stenrev, mens alle fiskeri-
aktiviteter bliver forbudt ved forekomst af boblerev.                                                           
Nu er forslagene godkendt i EU og træder i kraft den 24. 
juli 2017. 

- Det er meget glædeligt, at vi nu kan sikre en reel beskyt-
telse af nogle af de unikke danske revstrukturer. Det er til 
gavn for fiskebestandene, som lever og gyder i områderne, 
og det sikrer, at vi lever op til vores forpligtelser over for 
EU, siger Anders Munk Jensen, kontrol- og fiskeridirektør i 
Landbrugs- og Fiskeristyrelsen. 
De syv Natura 2000 områder, som er omfattet af forslaget, 

er beliggende i Kattegat (4 områder) og i vestlige Østersø 
(3 områder). Natura 2000 er et netværk af beskyttede na-
turområder til havs og til lands i EU. Formålet med Natura 
2000 er at sikre, at EU's mest værdifulde og truede arter 
og naturtyper kan overleve på lang sigt. 
 
Mere beskyttelse på vej
Arbejdet med beskyttelse af revstrukturer har været un-
dervejs siden 2011 og tager udgangspunkt i videnskabelig 
rådgivning fra DTU Aqua og ICES.
 
Med den nye regulering er der taget et stort skridt mod 
omfattende beskyttelse af revstrukturer i Danmark. Der 
udestår endnu beskyttelse af 11 kystnære områder, hvor 
det kun er tilladt fartøjer indregistreret i Danmark at udøve 
fiskeri, samt 5 større områder beliggende i Nordsøen, hvor 
der også er udenlandske fiskeriinteresser involveret.
 
- Der er mange fiskeriinteresser i de farvande, hvor vi nu 
beskytter sten- og boblerev, både for dansk og udenlandsk 
fiskeri. Derfor har det også været en lang proces at nå 
hertil, hvor vi har været i tæt dialog med de andre lande i 
Østersø-regionen. Vi har en fælles interesse i at leve op til 
EU's krav og sikre et sundt havmiljø og styrke fiskebestan-
dene, siger Anders Munk Jensen. 

Danmark tager 
stort skridt mod 
beskyttelse af rev
EU-kommissionen har godkendt Danmarks forslag om 
at beskytte sten- og boblerev i syv områder i Kattegat og 
Østersøen. 

Skarvforvaltningsplanen er godkendt og kører i 5 år. Den 

kan justeres undervejs. Man kan nu regulere i frednings-

bælter for vandrefisk, som er udpeget af NAER. Man kan 

regulere på dag- og natrastepladser for skarv. Seneste 

undersøgelser viser, at det er den mest effektive metode.

Skarvforvaltningsplanen

19



Skarvens yngebestand 2017
Har du fundet et fiskemærke ell. chip
Store Røgedag og Bliv Fritidsfisker for en dag
Fællestur til Aarø.
Her sættes der ål ud i 2017
Drukneulykkerne er rekord lavt
Tre millioner kroner til kampen mod Marint affald
Søg tilskud til dit første fiskefartøj
FRITIDSFISKERBLADET 3. 2017
NATURENS DAG 2017
Hjælp DTU Aqua med oplysninger om tun i Danmark
Styrelsen flytter 300 job til Sønderjylland
Garnfiskeriets påvirkning af økosystemet
DTU Aqua: Kan droner overvåge muslingebestande?

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!

De korte resultater her:
Bestandens størrelse:
• Det blev til 33.171 reder i år svarende til en fremgang på 5 % i forhold til 2016. 
• Efter tre år med et antal på omkring 31.000 par er ynglebestanden således gået frem.
• Antallet i 2017 svarer dog til 6.000 ynglepar færre end i årene 1993-2006.
• I regionen, der omfatter de vestjyske fjorde, var der en fremgang på 42 %, svarende til  

 en fremgang på 930   par. Fremgangen i denne region skyldtes primært indvandring af 
skarver fra andre egne af landet.

Kolonierne:
• Der var 79 kolonier i år, hvilket var 4 færre end i 2016.
• I 11 kolonier var der flere end 1.000 reder. Fire af disse var beliggende i regionen 

“Smålandsfarvandet”.
• Danmarks største koloni i 2017, med 1.995 reder, lå i Stavns Fjord på Samsø.
• I 2017 havde skarverne forladt 12 af de kolonier, som eksisterede i 2016.
• I 2017 dannedes der nye kolonier på 3 lokaliteter som ikke tidligere havde haft ynglende 

skarver.
• På 5 lokaliteter blev der igen gjort forsøg på at danne en ynglekoloni efter fravær af 
        ynglende skarver i 2-11 år.
Forvaltning:
• Der blev foretaget forvaltende tiltag i 17 kolonier.
• I alt blev 4.855 reder udsat for indgreb. I knap 3.000 reder blev æggene olieret, og knap 

2.000 reder blev fjernet.
• Antallet af reder udsat for indgreb var over niveauet for årene 2010-2015 men på niveau 

med årene 2003-2009.

Skarven 2017- Antal reder er steget 
Se rapporten om Skarvens ynglebestand på forbundets hjemmeside
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LOKALFORENINGER
Nordenfjords & Nordjylland

Hals og Omegns Fritidsfiskerforening
Formand
Henning Pedersen
Gl. Kongevej 34
9362 Gandrup
Tlf.: 51 52 80 51
glkvej@gmail.com

Kasserer
Bjarne Dam Jensen
Svalevej 2, Vester Hassing
9310 Vodskov
Tlf.: 29 21 60 27
bjarnedam@turbopost.dk

Læsø Fritidsfiskerforening

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

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

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

Kasserer

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

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

Hals og Omegns Fritidsfiskerforening HALS
Generalforsamling afholdes på Hals Søsportscenter
Torsdag den 5. oktober 2017 kl. 19.00
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før 
generalforsamlingen afholdes.

Bestyrelsen
Henning Pedersen       tlf.  51528051
Bjarne Dam Jensen      tlf.   29216027                          
Willy Axelsen                 tlf.   20829681
Knud Lynge                    tlf.   23721545
Preben Guldbæk           tlf.   23693525
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LOKALFORENINGER
Nordenfjords & Nordjylland

Thy-Mors Fritidsfiskerforening

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

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

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

Kasserer

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

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

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

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

Vestjylland

Skive Fritidsfiskerforening

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

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

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

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

Syd- og Sønderjylland

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

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

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

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

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

Kasserer
Ulrik Nielsen
Apotekervænget 15
6000 Kolding
Tlf. 40 91 48 34
koff.kasser@gmail.com

Røgedag lørdag d. 23. september kl. 10-13 ALS
Sted: SSM klubhus ved Verdens Ende.
Kig forbi til nogle hyggelige timer.
John, Flemming, Mikael og Tim vil røge forskellige fisk og der 
serveres smagsprøver.
Kim kommer med Kegnæs både og påhængsmotorer. Bent har 
information med om ”sejl sikkert”.
Mød op – ta´ gerne familie, venner og bekendte med.
Alle er velkommen!

Generalforsamling torsdag d. 12. oktober kl. 18.30
Sted: Erik Brag, Sundgade 11, 6400 Sønderborg
Erik Brag vil åbne butikken fra kl. 17.30, hvor der kan gøres en 
god handel med 10% rabat.
Foreningen er vært med stuvede kartofler og frikadeller kl. 
18.30 og generalforsamlingen starter kl. 19.00.
Denne aften er kun for medlemmer - Husk tilmelding!
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Syd- og Sønderjylland
LOKALFORENINGER

Østjylland
Kalø Vig Fritidsfiskerforening

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

Fredag den 27-Okt-2017 Kl. 18:00
Afholder: Ndr. Sdj. Fritidsfiskerforening 
afholder Ordinær Generalforsamling
Hvor: Strandgården, Loddenhøjvej 149, 
Barsmark 6200 Aabenraa

Tiden er inde til at sætte kryds i kalenderen, 
for at deltage i årets ordinære generalforsamling.
Lad os komme hinanden ved, og det kan vi gøre ved at deltage 
i generalforsamlingen som er for alle medlemmer og lad os 
holde sammen for at bevare vores dejlige hobby. 
Kom gerne med nye tiltag, for således kan vi 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.
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 senest fredag den 20-10-2017 
Kasserer Hans Bomberg 

Tlf. 29 86 66 50 eller e-mail. hbfisken@gmail.com 
 
P.b.v.
Formand
Jørgen Bork
Sundparken 5 Aarøsund

Traditionen tro- så arrangerer 
Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening bødekursus 
for sæsonen 2017-2018
Vi starter i sløjdlokalet på Genner Skole 
torsdag den 02-11-2017 Kl. 19:00
Bestilling og indkøb af materialer gør vi i fællesskab,
hos vores leverandør.

Tur til Hvide Sande
Hvis der er interesse for en tur til Hvide Sande i egen bil for at 
se på materialer en hverdag inden opstart af bødekursus, kan 
vi måske finde ud af noget med samkørsel. Kontakt formand 
Jørgen Bork. 
Pbv.  Formand Jørgen Bork

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

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

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

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

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

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

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

Øerne

Nordsjællands Fritidsfiskerforening
formand
Torben Jæger
3060 Espergærde
Kontakt på mail : contor-jaeger@mail.tele.dk 

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

Østjylland
Randers Fjord Fritidsfiskerforening

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

Kasserer
Børge Lykkegaard
Fjordbakken 51
8930 Randers NØ
Tlf. 86 44 22 03
blykkeg@yahoo.com  

Generalforsamling 2017
Der afholdes ordinær generalforsamling i klublokalet 
torsdag d. 19. 10. 2017 kl. 19.00
Der serveres gule ærter a´la´ Kristian!
Tilmelding til Leif senest d. 11. 10. 2017 
Generalforsamlingen Kl. 20 holdes med dagsorden 
iflg. vedtægterne.
På valg er: Peter Rosborg, Karl Rygård og Børge Lykkegård.  
Alle modtager genvalg!
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
skal være formanden i hænde senest 14 dage før. 
Der trækkes lod om gaver fra Daconet.

”Julebanko”
 Årets eneste bankospil, afholdes d. 23. 11. 2017 kl. 19.00.

Jubilæum
Den 7. december kl. 19,00 markeres foreningens 35-års 
jubilæum med smørebrød til fremmødte medlemmer. 
Tilmelding til Leif senest d. 3. 12.
Det er også årets sidste klubaften.

Sildetur
Lørdag d. 29. april var vi 14 mand i 7 både, der på årets 
”sildetur” og fangede ca. 300 sild. Torben Laursen og Leif 
Jepsen havde den største fangst: 94 stk!!
Efter 3 timers fiskeri var der frokost på Kanaløen. 
En rigtig god dag.

HUSK! 
Klubaftenerne starter igen torsdag d. 28. september kl. 19,00.
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Første konflikter om sæler og fiskere er fra år 1600!
I historisk tid har sælerne fortsat været udnyttet, 
øjensynligt på grund af værdien af tran og skind. 

Man har i flere tilfælde forsøgt at ’forvalte’ denne
ressource bæredygtigt, der er blandt andet bevaret et 
kongeligt brev fra 1579, der forbyder fiskeri og jagt på 
Anholt for at beskytte sælfangsten.

Læs på forbundets hjemmeside om Sælernes historie i 
Danmark

Torsken på dybt vand! 

Det norske Havforskningsinstitut fundet torsk i et 
område i nordvest av Svalbard som er næsten 3.000 
meter dybt!
De oplyser at det er første gang havfoskere har 
dokumenteret torsk i et ”Dybhavsbassin”
Bruno

Muslinger som dyrefoder
Når vi i fremtiden skal fodre vores kæledyr, hunde og kat-
te, kan det være med en velsmagende »Gourmet De Fruits 
De Mer« eller mere mundret »En skaldyrs Gourmet-ret, 
bestående af protein-rige blåmuslinger.

Det skal et nyt ambitiøst projekt undersøge mulighederne 
for, at bruge blåmuslinger som råvare til produktion af hun-
de- og kattemad. Samtidig vil det have en positiv effekt på 
vandmiljøet i de danske fjorde. Projektet er et samarbejde 
mellem den danske foderproducent Kingsmoor Petfood, Blå 
Biomasse og Aarhus Universitet
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Siden sidste blad 3.2017 er der tilgået 43 nye medlemmer.

NYT fra Medlemskontoret

Den 15-06-2017 var 36 medlemmer 
på virksomhedsbesøg hos ”Fighter 
Wing” i Skrydstrup.
Vi blev beværtet med kaffe og kage 
ved ankomsten, og derefter blev vi 
vist rundt, først til helikopteren og 
derefter til F16 fly.
Brian Jensen var vores guide, og han 
var en fantastisk fortæller og havde 
megen stor viden om både 
helikopteren og F16 fly.
Vi fik rigtig stort indblik i, hvordan 
besætningen på en helikopter 
arbejder og fungerer både til lands og 
til vands, så det var en kæmpe 
øjenåbner for deltagerne, og bare for 
at nævne én ting som Brian 

pointerede, var at man altid skal være 
iført redningsvest når man er ude på 
vandet, uanset formålet med sejltu-
ren. Hvis ulykken skulle være ude, så 
er chancerne for overlevelse meget 
større hvis man er iført redningsvest. 
Vi fik også fortalt hvordan en F16 pilot 
manøvrere rundt med sit fly, både 
under øvelse og i krig. Det er umuligt 
at udpensle alle informationer her, 
men det kan varmt anbefales andre 
foreninger arrangere et virksomheds-
besøg hos ”Fighter Wing” eller noget 
lignende som kan forbindes med 
redning til søs.
Jeg vil gerne sige tak til Senior Sergent 
Brian Jensen, for hans måde at 

modtage os og fortælle de 36 frem-
mødte medlemmer hvordan man skal 
forholde sig i tilfælde af en nødsituati-
on og redning med helikopter.

Med fritidsfiskerhilsen   
Jørgen Bork - Formand for 
Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening.

Virksomhedsbesøg hos ”Fighter Wing” i Skrydstrup.
Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening på vellykket besøg
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Læg den selvoppustelige redningsvest på et bord og åbn vesten i siden. 
Bemærk hvordan den er foldet, så du kan folde den igen.
Tag CO2-patronen ud og tjek, om der er hul i toppen af patronen. Hvis der 
er hul, så er den tom og skal udskiftes. Vej evt. patronen på en brevvægt. På 
patronen står den oprindelige totalvægt (patron + CO2). Patronen må højst 
mangle 2 gram.
Tjek automatikudløserens udløbsdato. Er den for gammel udskiftes den. Har 
udløseren rød indikator, skal den også skiftes. Nogle veste har en synlig tablet i 
udløseren. Tjek den med neglen: Hvis den er blød, skal den udskiftes.
Tjek den manuelle udløser. Den skal være ført tilbage, og den lille grønne 
sikkerhedssplit skal være intakt.
Blæs vesten op igennem mundstykket. Lad den ligge i 16-24 timer. Er trykket 
gået af, er den utæt og skal kasseres. Holder vesten trykket, lukkes luften ud 
via mundstykket.
Monter automatikudløser og CO2-patron. Monter en automatik-udløser/tab-
let og skru en fuld eller ny CO2-patron i udløserenheden. 
Pak vesten sammen. Følg den medfølgende brugsanvisning for, hvordan den 
skal foldes. Noter årstallet med vandfast tusch på ydersiden af vesten.

Sådan tjekker du din redningsvest    

-  mindst én gang om året!

Vore ambassadører gør et godt stykke arbejde     
SejlSikkert er et samarbejde mellem Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden, der skal 
være med til at øge sikkerheden på havet. 
Sammen med lokale SejlSikkert-am-
bassadører og et korps af uddannede 
instruktører er målet at fremme en 
øget sikkerhedskultur blandt sejlere 
og fritidsfiskere på havet i 

Danmark,- og at du hos nedennævnte 
Ambassadører, der er medlem i Dansk 
Fritidsfiskerforbund, og hvor du kan 
hente hjælp og ligeledes få råd og 
vejledning. 

Der er her i 2017 rekrutteret 311 
frivillige SejlSikkert-ambassadører og 
uddannet 20 SejlSikkert-instruktører.

Her er de 10 Ambassadører i dit forbund! Men der er også brug for dig!
Arne Møller ............................Oksbøl 23 37 08 86
Bent Andersen ................Sønderborg 20 48 83 50
Bjarne Christensen ............... Fr. havn 21 80 36 12
Hans Bomberg .................... Røde Kro 29 86 66 50
Hans S. Pedersen ...................... Skive 28 51 14 43

Jens Ole Nielsen ....................Ulfborg 20 20 71 96
Johan Espersen ....................Spøttrup 20 86 03 25
Jørgen Christensen ............. Røde Kro 61 11 04 20
Peter Hald ................................. Skive 22 35 24 55
Richard Brundt ................... Horbelev 31 17 56 00

Læs mere om SejlSikkert-indsatsen og tilmeld dig som ambassadør på www.sejlsikkert.dk/ambasadører
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Åleudsætning i det Sønderjyske     
af Hans Bomberg
Onsdag den 9. august var der igen tid for Åleudsætning. Vi havde i år fået 
15.000 stk åleyngel tildelt. Udsætningsholdet der foretog udsætningen bestod 
af Henning Bjerre Johansen og Orla Frandsen. I Als Augustenborg Fjord blev 
der sat 9000 åleyngel ud og i Hejlsminde blev der sat 6000 åleyngel ud. 
Udsætningsholdet bestod af Svend Boysen og Aage Erbs.

Åleynglet var helt ok, og udsætningen forløb planmæssigt. Ålene blev leveret 
af Royal Danish Fish Hirtshals.

Udsætningen blev i en artikel bragt 
Sønderborg Ugeavis d.15.august

Hans Bomberg

15.000 åleyngel i god stand udsat to steder
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Tekst & Foto: Ejvind Jensen

Truende skyer hang hen over havnen 
lørdag formiddag da fiskerne hav-
de valgt at afvikle deres sædvanlige 
Fiskekalas. Regnen holdt sig dog i 
baggrunden, mens fiskefileterne blev 
udleveret til de i kø ventende folk som 
var ankommet til kalasen på trods 
af vejret. Reporteren kan oplyse, at 
årets Fiskekalas går ind i kalenderen 
som rimeligt jævnt besøgt, og atter en 
succes for fiskerne.  

Det var de sædvanlige hjælpere som 
stod for afholdelsen af seancen, og 
der skal lyde en stor tak til hele mand-
skabet, for at bære dette arrangement 
til en succes som fiskekalasen er, selv 
om arbejdet er hårdt mens det står 
på. 

Kassereren manglede
En person manglede dog ved penge-
kassen i år, nemlig vores altid 
tilstedeværende kasserer, som dog 
havde meldt fravær på grund af 

ophold på Slesvigsk højskole. Onde 
tunger påstår at han forsøgte at 
indhente den forsømte lærdom i 
grundskolen, men reporteren kan 
oplyse noget helt andet, nemlig at 
kursusopholdet handlede om noget 
ganske andet. Især Hansestædernes 
handel med fisk havde stor interesse 
for vores kasserer, så måske er der 
helt nye ideer på vej til fiskernes årlige 
Fiskekalas. Og hvem ved om der kan 
oprettes nye kontrakter af samme 
slags som i 1200-1400 tallet med 
Hansestæderne om leverancer af sild. 
Heldigvis havde Kim taget saven med 
de fine tænder med, så tonerne var 
sprøde og vellydende og på grund af 
det kølige sommervejr sitrede benene 
i forvejen af kulde, hvilket kun gjorde 
yderligere, at savklingen fik en ekstra 
fin vibrato. Musikalsk en oplevelse 
og på et niveau som sjældent kan 
opleves i et musikhus. Helt igennem 
en fin seance som er under udvikling 
til det bedre og vi glæder os til at høre 
duoen fremover når de får øvet sig 
lidt mere. 

Sidst på eftermiddagen var selskabet 
mæt af dagens oplevelser og mens 
solen forsøgte gennembrud i skyerne 
opløstes selskabet efter en dejlig dag, 
på trods af regnvejret. 

Medens regnen silede ned var der 
også gang i den under halvtager til 
skipperbordet og det i folkemunde 
omtalte alternative universitet. Her 
festedes der videre trods den utrøste-
lige silende regn. 

Fiskernes savbladsvirituos Kim havde 
lokket vores altid tilstedeværende 
Cresten til at medtage orgelet og sam-
men udgjorde de nu fiskernes nye på-
fund ”Fiskerdueoen Kim og Cresten”. 
Glade toner kunne nu høres ud under 
halvtaget med blandt andet melodier-
ne ”Flickerne från Småland” og mange 
andre udsat for orgel og savblad. Her-
til Bo’s helt unikke sopranstemme som 
præcist hele tiden ledte orkesteret ind 
på nye melodier.

Fiskekalas hos Kalø Vig Fiskerne
- mad, harmonika og savklinge



Hvilke redskaber må jeg bruge? 
Redskaber af følgende typer:

1. Krogliner à 100 kroge, 
2. Garn (rødspætte-, tunge-, sild-, makrel- e.l.) 
3. Ruser (enkelte eller dobbelte) og 
4. Tejner. 
Højst 3 må være garn.

Søg tilskud til dit første fiskefartøj

"Tilskud til fiskere under 40 år, så 
de kan købe deres første fiskefartøj."

Er du ung fisker, og ønsker du at etablere dig som selvstændig erhvervsfisker, så kan du nu søge en ny 
tilskudsordning, der giver tilskud til, at fiskere under 40 år kan købe deres første fiskefartøj.                           

Læs om det på forbundets hjemmeside www. fritidsfiskerforbundet.dk
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Så er der åbnet med en gravemaskine
Fiskene kan nu svømme fra Glenstrup Sø til Limfjorden

Med en række velvalgte huk og skub med en 24 tons tung gravemaskine, 
lavede Søren Vemmelund fra entreprenørfirmaet Anton Christensen i 
Herning i går hul igennem fra Glenstrup Sø til Limfjorden. For første gang i 
måske 900 år er der åbnet for fiskenes frie vandring fra sø til fjord og hav.

Mariagerfjord Kommune har gennemført åbningen af den spærring, som 
benediktinermunke byggede i 1100-årene, som et statsligt vandplanprojekt.
Ved spærringen, der har givet vand til først vandmøller og senest et 
dambrug, var der også en ålekiste, ejet af et ældgammelt kongeligt 
privilegeret ålekistelaug.

Foran spærringen er et område med tætte tagrør også blevet ryddet den 
seneste måned..  Reelt fungerede tagrørene lige så meget som en spærring, 
der stuvede søens vand op.
Det skriver Anna Grethe Jensen, Nordjyske Tidende, den 6. 6. 2017 

FAKTA: 

Glenstrup Sø er en ca. 4,5 
km lang sø, beliggende i en 
tunneldal ca. 5 km syd for 
Hobro, og parallelt med 
Mariager Fjord. Den er med 
384 ha den største sø i Nord-
jylland, og med en dybde på 
op til næsten 31 meter en af 
landets dybeste. 
Areal: 3,84 km²

Er skadelig for mennesker og fisk 

-af Bruno Müller

Flere tusinde underskriver protest over forureningen ved 
Høfte 42 ved Harboøre Tange.

Giftdepotet der nu er over 50 år, er årsag til politisk uenig-
hed om hvem der skal betale.

Vi taler om flere tons kemikalier der i dagens Danmark 
bare får lov at ligge uden at myndighederne griber effek-
tivt ind. Man melder ud,- at beslutningen om en oprydning 
til 250 mill. kr. nu er udsat til 2019! Ikke nok med at før i 
tiden lå det100 meter ude i havet,- og så nu ligger det i 
strandkanten. 
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Se flere gode tilbud på www.hvalpsund-net.dk

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

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

Professional Fishing Outfitter

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

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

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

Er du interesseret i billige energilån?
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KEGNÆS BÅDE - Lundsgårdsvej 3 - 6400 Sønderborg - tlf. 22343085 (1630 - 1800)  www.kegnaesbaade.dk

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

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

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

Vægt 350 Kg (470 HE KA)
Personer 4
Godkendt til 30 HK
CE Kategori  C
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Foto & tekst: Bruno Müller
Ved årets første Kræmmermarked på 
Rønnerhavnen, var der også en masse 
events i forbindelse med Vild med 
Vand,- eller også med navnet  Hav-
nens Dag som er et landsdækkende i 
70 havne, for at tiltrække flere aktivi-
teter til vore havne i Danmark.
Dette selvfølgeligt, for at åbne op for 
alle de muligheder vore havne byder 
på, deriblandt vor smukke Rønnerhav-
nen der var en af de 4 havne i kom-
munen der arrangerede.

De ca. 5000 besøgende havde en god 
dag der var udover de sædvanlige 
arrangementer!
Denne dag hvor vejrguderne var med, 
og der var indslag med for de mindste 

borgere! Her havde fritidsfiskerne et 
”Mobilt bassin” hvor man kunne røre 
ved fiskene.

Der var dykkere i vandet … og ligele-
des kajakroerne der demonstrerede 
en del ”grønlænder vendinger”! Sam-
tidig var der indslag med undervand-
jagt ”- og med fisketegnet medbragt”! 
Man så UNI SAFE i Frederikshavn og 
deres demonstration af Sørednings-
midler med affyring af nødraketter 
og nødblus og ligeledes Flyvevåbnet 
kom med en SAR-helikopter og viste 
redning fra ”sø til luft” En del både lå 
ved gæstebroen med signalflagene 
over tops,- og man så  ældre klassiske 

træbåde, samt nutidens flotte sejlbå-
de, og hvis man var blandt de heldige, 
så havde man mulighed for at få en 
sejltur, havnen rundt … eller udenfor 
Der var også mulighed for … (de mere 
fartglade) … at få en sejltur i en ”rig-
tig” speedbåd, som Motor & Bådcen-
tret, Frederikshavn demonstrerede!

Alt imedens arrangementet forløb, 
underholdt Rønnerhavnens orkester ” 
Trækfuglene” medens der blev fortæ-
ret godt med pølser og noget godt til 
at skylle ganen med.
Alt dette var en gratis oplevelse … for 
at promovere og forhåbentligt til-
trække flere medlemmer til havnens 
klubber, som jo alle deler glæden ved 
det friske søliv.

Ikke mindre end 12 nordjyske havne arrangerede en af årets store begivenheder.
I Frederikshavn kommunes 100 km lange østkyst var der arrangementer i fire 
havne,- og hvor af Rønnerhavnen deltog for første gang.

Kræmmermarked, Vild Med Vand og Havnens Dag
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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 !

….at DTU Aqua har knap 400 ansatte , 
hvoraf omkring én tredjedel er 
videnskabeligt personale.
Instituttet består af 16 faglige 
sektioner, som varetager forsknings-, 
undervisnings- og rådgivnings-
opgaver. 
Derudover har instituttet en række 
faglige og administrative støttefunk-
tioner.

DTU Aquas aktiviteter er placeret 
flere steder i landet, - som er: 
Campus på DTU, Augustenborg Slot, 
KU Life (Det Biovidenskabelige Fakul-
tet) på Frederiksberg,  
Ferskvandscentret i Silkeborg, 
Nordsøen Forskerpark i Hirtshals-  
DTU's havforskningsskib DANA  har 
hjemhavn i Hirtshals

Vidste du….? 
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Er du fritidsfisker og fisker du ål i Sto-
rebælt, så bliver du muligvis kontaktet 
af DTU Aqua denne sommer.  De har 
brug for din hjælp. Fra midt august til 
midt oktober gennemfører DTU Aqua 
en undersøgelse, formål er at tælle 
fritidsfiskeriet af ål i Storebælt.
Optællingen ledes af biolog Jesper 
Kuhn fra DTU Aqua, som siger til 
FRITIDSFISKEREN: 
”Vi ved faktisk ikke særlig meget om 
fritidsfiskeriet. Samtidig udgør det 
20-30 % af ålefiskeriet i Danmark, så 
det er vigtigt, at vi får mere viden om 
dette fiskeri. Men fritidsfiskeriet er 
passivt, dvs. at når fiskeredskaberne 
er sat, så tager fiskeren hjem. Så det 
er svært at komme i kontakt med 
dem, der fisker. Derfor prøver vi den-
ne sommer at kontakte fritidsfiskerne 
pr. brev i håbet om, at de vil være 
med til at indsamle data om ålefiskeri-
et i Storebælt.”
Optællingen af fritidsfiskeriet på ål er 
en del af det større REKREA-projekt, 
der også omfatter undersøgelser af 
torskefiskeriet i Øresund, laksefiske-
riet i Østersøen og havørredfiskeriet 
omkring Fyn. Målet med projektet 
er at undersøge, hvordan man kan 
opgøre det danske lyst- og fritidsfiske-
ri på en måde, der giver så korrekt og 
nøjagtig information som muligt. Det 
er vigtig viden i arbejdet med forvalt-
ningen af de danske fiskebestande.

Identifikation fra luften
DTU Aqua har allerede erfaring med 
overflyvning og optælling fra fly i 
forbindelse med havørredfiskeriet 
omkring Fyn. Samme fremgangsmeto-
de skal hjælpe forskerne med at tælle 
og identificere fiskeredskaber i Store-
bælt, hvis ellers vejret tillader det.
”Vi håber på fint sommervejr i år og 
regner med at overflyve Storebælt en 
håndfuld gange i perioden august-ok-

tober. Antallet af fiskeredskaber samt 
de udfyldte log-skemaer fra fritids-
fiskerne vil da give os mulighed for 
at anslå, hvor stort ålefiskeriet er i 
Storebælt i en detaljegrad, vi ikke har 
kunne gøre hidtil.” siger Jesper Kuhn.

En presset ålebestand
Siden 1960'erne er bestanden af ål 
blevet mindre, og der fanges færre og 
færre ål i Danmark. 
I dag fanges der ca. 400 tons pr. år 
mod ca. 4.000 tons pr år i 1960'erne, 
og tendensen er den samme i Europa.
”At forstå ålefiskeriet ned i detaljerne 
er kritisk for bestandsvurderingen og 
arbejdet frem mod en forbedret ud-
viklingen i ålebestanden. Vi har brug 
for så korrekt og detaljeret informati-
on som muligt, og da det er fiskerne, 
der har den her information, er det 
super vigtigt, at de vælger at deltage 
i vores undersøgelser. Vi har brug for 
deres hjælp – det er der ingen tvivl 
om.”
Log-skemaer hjulpet på vej af gode 
præmier
DTU er specielt interesseret i, hvor-
dan ruser bruges af fritidsfiskerne: 
Hvor mange de bruger, hvor ofte og 
hvor længe de bruger dem samt hvor 
mange ål hver ruse fanger. Derfor vil 
de fritidsfiskere, der bliver kontaktet 
denne sommer, finde et log-skema 

vedlagt invitationsbrevet. Her er det 
meningen, at fiskerne noterer deres 
fiskeri og fangster og derefter sender 
log-skemaet tilbage til DTU Aqua med 
en frankeret svarkuvert. Omkring det-
te siger Jesper Kuhn:
 ”Det er vigtige information at indsam-
le, så vores håb er, at fiskerne vælger 
at bidrage til projektet. Det er kun 
dem, der kan levere den slags fangst-
data. Vi har gjort vores bedste for at 
lette arbejdet ved at gøre log-skemaet 
så simpelt som muligt, og deltagerne 
kan svare anonymt. Hvis anonymitet 
ikke er så vigtigt, kan man bekræfte 
sin deltagelse på e-mail, skrive sit 
navn og sin e-mail på log-skemaet, når 
man indsender det, og derved delta-
ge i en konkurrence om gavekort til 
fiskegrej”.

Borgerne hjælper videnskaben
Optælling af fritidsfiskeriet på ål i 
Storebælt og REKREA-projektet i sin 
helhed hviler på det, der betegnes ci-
tizen science eller ”borgervidenskab”. 
Med dette forstås, at borgerne bliver 
en del af den videnskabelige forsk-
ning ved, at de er med til at indsamle 
information. Får man borgerne med i 
dataindsamlingen, så kan man typisk 
indsamle meget større mængder data, 
end hvis forskerne selv skulle ud og 
opsøge og indsamle dem.

Der blev talt ål op i sommeren
Forskere fra DTU Aqua tæller denne sommer fiskeredskaber langs kysten i Storebælt via. 
overflyvning. Samtidig håber de, at fritidsfiskerne også vil deltage i indsamlingen af 
fangstdata ved at føre log-skema over deres ålefiskeri. Formålet er at øge forståelsen for 
fritidsfiskeriets fangster af ål – viden der vil indgå i arbejdet frem mod en sundere og 
stærkere ålebestand.



Den Blåfinnet Tun i vore farvande
Forskerne i DTU Aqua ønsker hjælp med oplysninger om tun i Danmark

Dens færden i danske farvande skal undersøges, og forskerne har brug for hjælp fra offentligheden

Hvor er tunen?
Projektet skal blandt andet dokumentere og beskrive tunenes opholdssteder i danske farvande. I den forbin-
delse opfordrer DTU Aqua alle til at fortælle om observationer af tun i danske farvande. I et nyt projekt under-
søger man den Blåfinnet tuns forekomst og færden i danske og svenske farvande, primært Skagerrak-Kattegat 
og Øresund. Et antal tun mærkes med avancerede mærker i efteråret 2017. 

Når du er på havet!
Hvis du ser tun, kontakt da venligst professor Brian MacKenzie, DTU Aqua, brm@aqua.dtu.dk. 35 88 34 45 
Send gerne følgende oplysninger: 
Foto og/eller video. 
Position (hvor du har observeret tun).
Hvad du har set (fx enkelte tun, tunstime, ca. antal tun).
Tunens størrelser (fx ca. 1½, 2, 2½ … m).
Tidspunkt på dagen, hvor du så tunen.
Om har du set mulige byttedyr, som fx sild, makrel eller hornfisk, springe op af vandet i flugtforsøg.

Projektet ledes af DTU Aqua 
Det udføres i samarbejde med Institutionen för akvatiska resurser ved Sveriges lantbruksuniversitet, WWF i 
Holland, som står for mærkning af tunen, og The International Commission for the Conservation of Atlantic 
Tunas (ICCAT) i Spanien, som medfinansierer projektet. 

FAKTA:
Blåfinnet tun, som er en af de største og hurtigste fisk i havet og samtidig en af verdens mest eftertragtede 
fisk, er tilbage i danske farvande efter mere end 50 års fravær. Fisken er blandt andet voldsomt eftertragtet til 
sushi og opnår rekordhøje priser på det japanske marked. 

Læs om hele projektet på forbundets hjemmeside: www.fritidsfiskerforbundet.dk
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BRUG ALTID SYNLIG 
REDNINGSVEST

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

DEN
USYNLIGE

 REDNINGS-
VEST

FÅR DIG IKKE TIL AT 
LIGNE EN AMATØR

ER ALDRIG NOGEN-
SINDE I VEJEN

KNAP SÅ GOD HVIS DU 
FALDER OVERBORD

DÅRLIG HVIS DU VIL 
TA’ SKIPPERANSVAR

✓

✓



Til dig der ønsker at
være medlem!

Dit medlemskab er vigtigt!

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

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

Vi kæmper mod sandsugning tæt på 
fiskenes opvækstområder

Vi kæmper mod bundslæbende 
fiskeredskaber i kystnære områder

Vi ønsker enklere regler for det 
rekreative fiskeri 

KONTAKT: 

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

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

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

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

Husk
porto

Dansk 
Fritidsfiskerforbund

Medlemskontoret
Att.: Bjarne Christensen

Ribegade 35
9900 Frederikshavn

Navn:____________________________

Adr.:_____________________________

Postnr.:___________________________

By:______________________________

Tlf:______________________________

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

_________________________________

Kære medlem!

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

Skaf et nyt medlem
Alle fritidsfiskere bør
være organiserede

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


