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KOM I »NETTET« HOS
DACONET

www.daconet.dk
På www.daconet.dk kan
du se vort katalog, bestille
varer, e-maile direkte til én
af de ansatte samt løbende 
se dé nyheder og tilbud, vi
kan tilbyde.

Klik ind - vi glæder os til at
»møde« dig på nettet!

DENMARK

www.daconet.dk

 

 Numitvej 27 · 6960 Hvide Sande
Tlf.: 97 52 06 33 · Fax: 97 51 06 00

E-mail: daconet@daconet.dk

www.daconet.dk

M-ANKRE
Daconet er lagerførende i galv. M-Ankre 

fra 5 kg. op til 50 kg.

Ring og få et godt tilbud til omgående levering.

Marius Jensensvej 11 · 7800 Skive
Tlf.: 97 52 06 33 · Fax: 97 51 06 00

E-mail: daconet@daconet.dk

www.daconet.dk

M-ANKRE
Daconet er lagerførende i galv. M-Ankre 

fra 5 kg. op til 50 kg.

Ring og få et godt tilbud til omgående levering.
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Krabbe-/HUMMERruse
Model 49/4, 
2 ruser m/6 mtr rad, 32 mm PET-net: 

Pris/sæt  kr. 618,75

Krabbe-/Hummertejne
m/2 indgange, 30 mm PET-net:

 
Str.: 63 cm lang x 43 cm bred x 
38 cm høj, vægt 15 kg:

Pris/stk. kr. 618,75

Vidste du, at Daconet også 
forhandler følgende redskaber?

Alle priser er incl. 25% moms.
Kontakt os for yderligere oplysninger.

spiralruse
Sammenklappelig, 
nylon net 11 eller 18 mm, sort:

Pris/stk. kr. 123,75

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

 

str. 1: 57 cm lang x 38 cm bred x 
30 cm høj, vægt 2,6 kg,

Pris/stk. kr. 350,00
str. 2: 84 cm lang x 38 cm bred x 
31 cm høj, vægt 3,6 kg, m/sovekammer,

Pris/stk. kr. 387,50
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Undskyld:
Hvorfor nu det, jo for sidste blad var 
en rigtig træls sag. Et eller andet gik 
fuldstændig galt, da der skulle trykkes 
adresser bag på bladet, så viste det sig, 
at der manglede blade til porto tryk-
keriet. From Grafisk som trykker vo-
res blad, har aldrig svigtet. Vi formo-
der at bladene er blevet væk i transpor-
ten mellem From og porto trykkeriet. 
Det er dog ikke lykkedes os at finde de 
manglende blade. Samtidig har vores 
omdeler ikke formået at få omdelt alle 
de blade, som var trykt korrekt. Dette 
har afstedkommet, at op mod 100 med-
lemmer ikke modtog blad 2 2015. Det er 
meget beklageligt.
Vi har nu taget skridt til at dette ikke 
gentager sig, vi har skiftet porto trykke-
riet ud, med et vi kender og stoler på. 
Vi har skiftet omdeling tilbage til Post 
Danmark, som også er meget pålidelig. 
Sidder du og mangler blad 2 2015, har 
du 2 muligheder. 1. Du kan læse den på 
forbundets hjemmeside. 2. Du kan be-
stille et blad, medlemskontoret ligger 
inde med 70 eksemplarer, disse er dog 
fejlprint med forkert adresse på bagsi-
den, men den kommer i en konvolut. 
Fremtidens fiskepleje. Biologerne har 
i mage år arbejdet med at kortlæg-

ge genere i de Danske fiskebestande. 
De er nu nået så langt, at der er kom-
met ændringer til fremtidige udsæt-
ninger. Kravet er nu, at moderfiskene 
skal være fanget lokalt hvor udsætnin-
gerne skal foregå. Det vil sige, at der 
nu kommer et krav om at hvis man øn-
sker en udsætning i sit lokalområde, så 
skal man også slev levere noget, nem-
lig de modefisk, som skal bruges til ud-
sætningens yngel. Altså er det ikke læn-
gere muligt bare at bestille en udsæt-
ning, man skal også yde noget for at få 
den. Vores fiskeplejekonsulent fra DTU, 
vil administrerer en liste, hvor man kan 
skrive sig op til en udsætning, han vil så 
kontakte jer når det bliver jeres tur, og 
fortælle hvor mange moderfisk der skal 
bruges, og hvornår de skal fanges.
Politisk er der i øjeblikket gang i for-
handlinger om fiskeriet i Nybøl Nor ved 
Sønderborg, og Norsminde Fjord mel-
lem Horsens og Århus. I Nybøl Nor øn-
skes restriktioner på hvor mange Ørre-
der der må landes pr. dag, samt ændrin-
ger af nogle enkelte fredningsbælter. 
I Norsminde er det et generelt forbud 
mod garnfiskeri der ønskes. Det bliver 
spændende at se hvad vi når frem til. I 
øjeblikket går der en del tid med møder 
og forhandlinger om disse, og når som-

meren er over, vil der også foreligge et 
resultat, som jeg selvfølgelig håber alle 
parter er tilfredse med.

God sommer 

LEDER

Formanden skriver:

LEDER

Af Arne Rusbjerg
Formand

Omdeling af 
FRITIDSFISKEREN!
 Efter uregelmæssigheder vil bladet 
fra og med blad 3.2015,-  som tidli-
gere - blive omdelt af  POST DAN-
MARK.
Vi beklager for de medlemmer der 
har været udsat for manglende 
blad!

Venlig hilsen 
og god sommer til alle! 

Bladudvalget

Dansk Fritidsfiskerforbund har indgået aftale med Købstædernes Forsikring!
Den ny Gruppeulykkesforsikring omfatter og dækker de samme vilkår som hos Tryg Forsikring!                                                                                                                                  
Det er tilfredsstillende at vi igen kan sikre vore medlemmer med en dødsfaldsdækning på 200.000,- kr..
Indtil d. 1. august 2015 er det fortsat Tryg Forsikring vi er kunde hos!

Med venlig hilsen
Arne Rusbjerg, formand

Ny Dødsulykkesforsikring 
træder i kraft den 1. august 2015!



4

HOVEDBESTYRELSEN:

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

    (FU)
Næstformand: Finn Frandsen
 Skarvudvalg
 Haslevgaarde Bakker 36, Als
 9560 Hadsund
 Tlf. 32 17 21 42/21 42 36 37
 finn@frandsennet.dk
    (FU)
Sekretær: Henning Andersen, 
 Mariagervej 78, 9560
 Hadsund, Tlf. 51 91 87 06
 hensol@mail.tele.dk
  (FU)

MEDLEMSKONTORET:

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

BÅD- OG LIVSFORSIKRING:
 Bjarke Thiessen
 Knud Hansensvej 16, st. tv.
 6000 Kolding 
 Tlf. 22 37 15 41 / 82 43 91 80
 btbt@stofanet.dk
     (FU)

§7-UDVALGET:

 Finn Frandsen
 Haslevgaarde Bakker 36, Als
 9560 Hadsund
 Tlf. 32 17 21 42/21 42 36 37
 finn@frandsennet.dk
    (FU)

MILJØ-UDVALGET:

 Hans Bomberg
 Tavlsbjergvej 15, Hovslund 
 6230 Rødekro
 Tlf. 29 86 66 50
 hbfisken@gmail.com 
    (FU)

MEDLEM FORRETNINGSUDVALG:

 Jørgen Bork
 Sundsparken 4 , Årøsund
 6100 Haderslev
 Tlf. 74 58 45 23/51 52 00 29
formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk 
Privat: j.bork@mail.dk
  (FU)

 FISKERIUDVALG:
 
 Formand: Arne Rusbjerg 
 Engvej 42, 7490 Aulum 
 Tlf. 97 47 19 18 / 25 35 62 98
 teamstr@gmail.com
    (FU)
 Bent Alnor
 Lundgaardsvej 10, 
 6400 Sønderborg, 
 Tlf. 20 48 83 50
 lundsgaardsvej10@gmail.com

 Finn Frandsen
 Haslevgaarde Bakker 36, Als
 9560 Hadsund
 Tlf. 32 17 21 42/21 42 36 37
 finn@frandsennet.dk
  (FU)
Øvrige medlemmer er 
hovedbestyrelsesmedlemmer 
mrk. (FU) på denne side.

FORBUNDSFANEN:
Udlån til lokalforeningerne 

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

 John Christiansen
 Højløkke 74
 6310 Broager
 Tlf: 30 82 26 27 
 karinaingerslev@hotmail.com

HJEMMESIDEN:

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

REDAKTION:

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

FRITIDSFISKEREN
Udkommer i 2600 eksemplarer.
Nr. 1. feb.  • indleveringsfrist 15. jan.
Nr. 2. april • indleveringsfrist 15. marts
Nr. 3. juni •  indleveringsfrist   15. maj
Nr. 4. sep. • indleveringsfrist  15. aug.
Nr. 5. nov. • indleveringsfrist  15. okt.

Bladet sendes til alle medlemmer i Lo-
kalforeningerne og forbundets samar-
bejdspartnere og annoncører. Ligeledes 
til landets fiskerirelaterede organisatio-
ner, aviser og lokale ugeblade, fiskeri-
politiske ordførere, biblioteker og for-
handlere af relateret grej til fritidsfiske-
riet.
Stof til bladet indsendes elektronisk.
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Synspunkter og stof, der fremføres i bla-
det, kan ikke generelt tages som udtryk 
for forbundets stilling. Injurierende stof 
bringes ikke i bladet!
Tryk: FROM-grafisk as
Gejlhavegård 23 • 6000 Kolding
Tlf. 75 52 77 11 www.from-grafisk.dk

INDHOLDINDHOLD

 

Forsiden:”Sådan sorterer også man affald i 
Hvide Sande!” Foto: Bruno Müller
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-af Bruno Müller 
Et af vore medlemmer der var 
sigtet for ulovligt fiskeri, - er 
tirsdag d. 7.april 2015 retfær-
digt og for sagsøgte, - befrien-
de blevet frifundet ved retten 
i Sønderborg! 
Sagens omstændigheder er tidligere omtalt i FRITIDSFISKE-
REN i blad 1.15 og 2.15!
Her i bladet har vi af pladshensyn valgt at begrænse os til at 
nævne afslutningen i domsudskriftet, - hvor dommerfuld-
mægtig Christina Pape Henriksen som vægt på afgørelsen 
skriver:
….på baggrund af tiltaltes og vidnets troværdige forklaringer 
sammenholdt med, at det ikke kan udelukkes, at garnene er 
flyttet af tredjemand, og det forhold at tiltalte ikke tidligere 
er straffet for overtrædelse af fiskerilovgivningen,- skal han 
frifindes!

Thi kendes for ret:
Theodor Knudsen frifindes!
I sagens forløb har der tilgået redaktionen 
meget korrespondance fra anmelderen Jan 
Erik Larsen, Haderslev , der til dels har været præget af f.eks. 
en hård omgangstone!
Ud fra det har vi af pladshensyn i bladet,- valgt at sætte det-
te omfattende materiale på hjemmesiden, hvor det inde-
holder en del af det som er kommet redaktionen i hænde!                 
Det er f.eks. anmodning om aktindsigt, domsudskriftet, hen-
vendelser fra anmelderen o.s.v..

Første fritidsfiskerforening 
i landet!
Som omtalt i forrige blad bringer vi uddrag af det før-
ste blad – AMATØRFISKEREN - der udkom i den ny-
stiftede fritidsfiskerforening – der senere blev til to!                                                                                              
Nemlig Dansk Amatørfiskerforening og vores - Dansk Fritids-
fiskerforbund!
Hermed afskrift af lederen fra det første blad fra sommeren 
1979 med overskriften:
”Fritidsfisker- din frihed er i fare!”
I følgende blade af FRITIDSFISKEREN bringer vi uddrag fra 
dette blad og med stof som og fra referater, bekendtgørelser 
o.s.v. – fra den gang!

-redigeret af Bruno Müller

Leder
-ved Per Nymand, formand
Skal vi sidde stille og se på, at love bliver vedtaget hen over 
hovedet på os!
Er det ønsketænkning for lovgivningsmagten?
Dansk Amatørfiskerforenings målsætning gennem forhand-
lingens vej er at få balance i tingene, og dæmme op for love 
og bekendtgørelser, der i demokratiets navn bliver vedtaget 
hen over hovedet på mennesker med indgreb i gode og sunde 
fritidsinteresser, -der i samfundspsykisk henseende absolut ik-
ke bør indskrænkes, -så den ikke kan udøves.
Samtidig er det en fritidsbeskæftigelse uden udgift for sam-
fundet, og hvor der ikke stilles krav eller anmodninger om di-
rekte tilskud! 

Hvor paradoksal det lyder, of-
rer regeringsmagten millioner 
kroner af skatteydernes penge 
til et forstærket kontrolsystem 
for at kontrollere medborgere 
med en fritidsinteresse, der ik-
ke ligger samfundet til byrde,- 
og ikke er til skade for nogen!                                                                                   
Dette system er iværksat og vil 
sikkert tiltage i intensivitet i de 
kommende måneder.

Ingen – heller ikke amatørfiskerne opnår noget alene og der-
for må vi stå sammen i en organisation,- og der i  gennem stå 
stærke overfor angreb og have mulighed for at gribe ind i di-
verse direktorater og styrelser! Dette for at overbevise rege-
ringsmagten på Christiansborg om de urimelige forhold for 
amatørfiskerne.
Derfor! Tal med kollegaen på fiskepladsen, havnen og hvor du 
møder dem,- og hvor du bedes give dem oplysninger om ama-
tørfiskerforeningen.
Dansk Amatørfiskerforening er den eneste landsdækkende 
forening der varetager amatørfiskernes interesser for øvrighe-
den. 

P.N. (Redaktionen: Per Nymand, Svendborg)

”TÆT PÅ KYSTEN”                   
Medlem frifundet!   

	  
”TÆT	  PÅ	  KYSTEN”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  

Medlem	  frifundet!	  	   	  
	  
-af	  Bruno	  Müller	  	  

Et	  af	  vore	  medlemmer	  der	  var	  sigtet	  for	  ulovligt	  fiskeri,	  -‐	  er	  tirsdag	  d.	  7.april	  2015	  retfærdigt	  
og	  for	  sagsøgte,	  -‐	  befriende	  blevet	  frifundet	  ved	  retten	  i	  Sønderborg!	  	  

Sagens	  omstændigheder	  er	  tidligere	  omtalt	  i	  FRITIDSFISKEREN	  i	  blad	  1.15	  og	  2.15!	  

Her	  i	  bladet	  har	  vi	  af	  pladshensyn	  valgt	  at	  begrænse	  os	  til	  at	  nævne	  afslutningen	  i	  
domsudskriftet,	  -‐	  hvor	  dommerfuldmægtig	  Christina	  Pape	  Henriksen	  som	  vægt	  på	  afgørelsen	  
skriver:	  
….på	  baggrund	  af	  tiltaltes	  og	  vidnets	  troværdige	  forklaringer	  sammenholdt	  med,	  at	  det	  ikke	  
kan	  udelukkes,	  at	  garnene	  er	  flyttet	  af	  tredjemand,	  og	  det	  forhold	  at	  tiltalte	  ikke	  tidligere	  er	  
straffet	  for	  overtrædelse	  af	  fiskerilovgivningen,-‐	  skal	  han	  frifindes!	  

	  

Thi	  kendes	  for	  ret:	  
Theodor	  Knudsen	  frifindes!	  

I	  sagens	  forløb	  har	  der	  tilgået	  redaktionen	  meget	  korrespondance	  fra	  anmelderen	  Jan	  Erik	  
Larsen,	  Haderslev	  ,	  der	  til	  dels	  har	  været	  præget	  af	  f.eks.	  en	  hård	  omgangstone!	  
Ud	  fra	  det	  har	  vi	  af	  pladshensyn	  i	  bladet,-‐	  valgt	  at	  sætte	  dette	  omfattende	  materiale	  på	  
hjemmesiden,	  hvor	  det	  indeholder	  en	  del	  af	  det	  som	  er	  kommet	  redaktionen	  i	  hænde!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Det	  er	  f.eks.	  anmodning	  om	  aktindsigt,	  domsudskriftet,	  henvendelser	  fra	  anmelderen	  o.s.v..	  

	  

	  
”TÆT	  PÅ	  KYSTEN”	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  

Medlem	  frifundet!	  	   	  
	  
-af	  Bruno	  Müller	  	  

Et	  af	  vore	  medlemmer	  der	  var	  sigtet	  for	  ulovligt	  fiskeri,	  -‐	  er	  tirsdag	  d.	  7.april	  2015	  retfærdigt	  
og	  for	  sagsøgte,	  -‐	  befriende	  blevet	  frifundet	  ved	  retten	  i	  Sønderborg!	  	  

Sagens	  omstændigheder	  er	  tidligere	  omtalt	  i	  FRITIDSFISKEREN	  i	  blad	  1.15	  og	  2.15!	  

Her	  i	  bladet	  har	  vi	  af	  pladshensyn	  valgt	  at	  begrænse	  os	  til	  at	  nævne	  afslutningen	  i	  
domsudskriftet,	  -‐	  hvor	  dommerfuldmægtig	  Christina	  Pape	  Henriksen	  som	  vægt	  på	  afgørelsen	  
skriver:	  
….på	  baggrund	  af	  tiltaltes	  og	  vidnets	  troværdige	  forklaringer	  sammenholdt	  med,	  at	  det	  ikke	  
kan	  udelukkes,	  at	  garnene	  er	  flyttet	  af	  tredjemand,	  og	  det	  forhold	  at	  tiltalte	  ikke	  tidligere	  er	  
straffet	  for	  overtrædelse	  af	  fiskerilovgivningen,-‐	  skal	  han	  frifindes!	  

	  

Thi	  kendes	  for	  ret:	  
Theodor	  Knudsen	  frifindes!	  

I	  sagens	  forløb	  har	  der	  tilgået	  redaktionen	  meget	  korrespondance	  fra	  anmelderen	  Jan	  Erik	  
Larsen,	  Haderslev	  ,	  der	  til	  dels	  har	  været	  præget	  af	  f.eks.	  en	  hård	  omgangstone!	  
Ud	  fra	  det	  har	  vi	  af	  pladshensyn	  i	  bladet,-‐	  valgt	  at	  sætte	  dette	  omfattende	  materiale	  på	  
hjemmesiden,	  hvor	  det	  indeholder	  en	  del	  af	  det	  som	  er	  kommet	  redaktionen	  i	  hænde!	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Det	  er	  f.eks.	  anmodning	  om	  aktindsigt,	  domsudskriftet,	  henvendelser	  fra	  anmelderen	  o.s.v..	  
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Må man det?
I dette blad handler det ikke om hvad man 
må, men på opfordring fra Fiskerikontrollen, 
så kommer her et par fif i stedet.

Husk hvert år, og løbende hen over sæsonen, 
at kontrollere at dine mærker bærer tydelig 
nummer og navn. Opfrisk gerne med en tusch 
når sæsonen starter, og hold øje med at skrif-
ten forbliver læsbar hen over sæsonen. Det 
er da træls at skulle op til kontrollen for at hente sine grejer, fordi 
skriften er ulæsbar.

Vidste du at den afstand som redskaber skal holde indbyrdes, ikke 
er et anliggende for kontrollen?                
Hvis 2, 3 eller flere fiskere kan blive enige om at de ønsker at stå tæt 
sammen, uden at være bundet sammen, så er der ingen problemer 
i det.

Syntes du at din nabo er kommet for tæt på dig, og i ikke har en af-
tale om dette.       
                                                                                                                                                                           
Så er det faktisk et civilt søgsmål, som skal afgøre striden, og ikke Fi-
skerikontrollen.

Produktion - Rettigheder - Navn 
Markedsføring af Munkebo Garnhaler 

Bagenkop Garnopklarer 
Linehaler 

Garnrenser m.m. 
er overdraget og overtaget af 

Munkebo Garnhaler Aps
Erhvervsvangen 11  -   5792 Årslev

+45 65 99 11 01  -   info@garnhaler.dk

Munkebo Garnhaler ApS fremstiller 
12 forskellige modeller af Munkebo Garnhaler, 

hvoraf der er to nyudviklede Garnhaler og 
Rusehaler, som fremdrives af EL (12/24 Volt). 

Munkebo Garnhaler Aps fremstiller også 3 typer 
af Bagenkop Garnopklarer samt Linehaler, 

Horisontalspil, Garnrenser, Rusehaler og andet 
udstyr, som anvendes til alle slags garnfiskeri.

Munkebo Garnhaler Aps er en del af 
Aarslev Maskinfabrik Aps, som fremover 

producerer ovennævnte produkter.
Alle ordrer vil blive produceret på samme måde 
som hidtil og i samme høje kvalitet som hidtil.    

Alle produkter kan ses på vores hjemmeside 
www.garnhaler.dk

Formandsposten i  
§ 7-udvalget skifter! 

Jacob Munkhøj Nielsen Bjørn Wirlander

Den første juni i år er der formandsskifte i § 7-udvalget og den der hidtil har 
bestridt posten - Jacob Munkhøj Nielsen , -  tiltræder ny stilling som chef for 
Fødevarer København, der er en af Fødevarestyrelsens i alt fem fødevarekon-
trolenheder
Det er et chefbytte, hvorved at Bjørn Wirlander, der i dag er chef i Fødevare 
København, bytter plads med Jacob Munkhøj Nielsen. 

- Jeg har været utroligt glad for interessent-samarbejdet inden for det alsidige 
fiskeriområde i de mange udvalg, hvor jeg har haft ”min gang”. Der har af og 
til også været høj søgang, men jeg sætter pris på en direkte og ligefrem dia-
log. Og der har altid været plads til godt humør og evne til at lande gode løs-
ninger, siger Jacob Munkhøj Nielsen ved sin afgang.

Bladet ønsker Jacob Munkhøj Nielsen ”God Vind” og Bjørn Wirlander tillykke 
med tiltrædelsen!

Bruno Müller, redaktør

Mød verdens  
stærkeste dyr
Verdens stærkeste og hurtigste dyr er 
også et af de mindste, nemlig den 1 mm 
store vandloppe.

  

Foto: DTU Aqua
I forhold til sin størrelse er vandloppen 
10 gange stærkere end noget andet dyr 
og er derfor god til at flygte fra rovdyr 
og fange sit bytte. Vandlopper og an-
det dyreplankton er sammen med plan-
teplankton (alger) grundlag for alt liv i 
havet - uden dem ville der ikke findes 
rejer, torsk eller hvaler. Kom og se ver-
dens stærkeste dyr under mikroskop 
og på video, og bliv klogere på havets 
usynlige liv.

Kilde: DTU Aqua

	  
 

 

 
Mød verdens stærkeste dyr 
Verdens stærkeste og hurtigste dyr er også et af de mindste, nemlig den 1 mm store vandloppe. 

  
Foto: DTU Aqua 
I forhold til sin størrelse er vandloppen 10 gange stærkere end noget andet dyr og er derfor god til at 
flygte fra rovdyr og fange sit bytte. Vandlopper og andet dyreplankton er sammen med 
planteplankton (alger) grundlag for alt liv i havet - uden dem ville der ikke findes rejer, torsk eller 
hvaler. Kom og se verdens stærkeste dyr under mikroskop og på video, og bliv klogere på havets 
usynlige liv. 
Kilde:	  DTU	  Aqua 
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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?

8

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

Alt i 
smedearbejde og propelservice!

ANKER
Værkstedsvej 2 · 6000 Kolding · Danmark

Tlf. +45 75 53 66 41
www.ankerjo.dk · mail: ankerjo@ankerjo.dk
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Bemærk, at totallængden er regnet fra snudespids til halefinnens spids.
Listen er gældende fra 01.01.2015. 
Her kan du se mindstemål;

Alle farvande Nordsøen, herunder Limfjor-
den og Ringkøbing Fjord

Skagerrak/ Kattegat Bælterne og Østersøen

Aborre 20 cm

Bars 36 cm

Gedde 60 cm

Havørred 40 cm

Helt 36 cm 34 cm*

Hummer
- Rygskjoldslængde
- Samlet længde

8,7 cm 7,8 cm
22 cm 21 cm

Hvilling 27 cm 23 cm

Ising 25 cm

Jomfruhummer,
fuld længde 8,5 cm 13 cm 13cm

Jomfruhummerhaler 4,6 cm 7,2 cm 7,2 cm

Kuller 30 cm 27 cm 27 cm

Kulmule 27 cm 30 cm 30 cm

Laks 60 cm
Lubbe 30 cm

Makrel 30 cm 20 cm

Mørksej 35 cm 30 cm 30 cm

Pighvar 30 cm

Rødspætte 27 cm 27 cm 25 cm

Rødtunge 26 cm

Sild 20 cm 18 cm

Underområde:

Skrubbe 25,5 cm 25,5 cm 22-25: 23 cm

26-28: 21 cm

29-32: 18 cm

Slethvar 30 cm

Søtunge 24 cm 24 cm 24 cm

Torsk 35 cm 30 cm 35 cm

Alle farvande Ringkøbing Fjord, Nissum og 
Stadil Fjorde

Limfjorden Roskilde Fjord og Isefjord

Gulål 40 cm 38 cm 40 cm 38 cm

ENERGIHUSET A|S
rådgivning & projektering

 S d r .   R i n g v e j   2 1   -   D K - 9 3 0 0   S æ b y   |   + 4 5   5 1 2 6   0 0 0 6   |   w w w . e n e r g i h u s e t - a s . d k

Mindstemål i saltvand
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- af Bruno Müller    

Så er starten af en ny kampagne ved at 
forlade beddingen!
Søsportens Sikkerhedsråd er nået langt 
med at kunne lancere en ny 3 årig kam-
pagne om sikkerhed til søs!
Igennem den senere tid har man arbej-
det med work-shops og inddraget re-
præsentanter for den målgruppe der er 
mest berørt af kampagnen, - der er øko-
nomisk støttet af TRYG FONDEN med 
tre millioner kroner.

Til præsentationen af kampagnens ind-
hold var endnu flere fra bådfolkets or-

ganisationer og andet godtfolk ind-
budt til møde i København i slutningen 
af april.

Projektleder Rebecca Deely og afde-
lingsleder Steen Emborg bød velkom-
men og fortalte de fremmødte organi-
sationer om den foreløbige ”kurs” for 
kampagnen!
Efterfølgende kom de to vindende re-
klame bureauer på banen og præsen-
terede materialet og fremgangsmåden 
for kampagnen.

Gennemgående var formålet for alle, 
dels at se frem i tiden,- og ligeledes at 
gøre sikkerheden endnu bedre.
Ingen tvivl om hos fritidsfiskerne,- at 
dette initiativ var velkomment og godt 
tilrettelagt og med hovedformålet at 
gøre Søsikkerhedeskulturen mere sik-
ker og styrke den. 
Man var på mødet enige om Søsikker-
hed trænger til mere offentlighed og 
at det er nødvendigt at påvirke sejle-
radfærden hos mange af bådfolket.                                                                                                                      

Sikkerheden til søs forbedres!
- tre års kampagne sættes i gang!

 
 

	   	  
  

Stort	  fald	  i	  antal	  af	  alvorlige	  fiskeriovertrædelser!	  

Ny	  årsrapport	  viser,	  at	  antallet	  af	  alvorlige	  overtrædelser	  faldt	  fra	  2013	  til	  2014.!	  
Læs	  hele	  rapporten	  på	  forbundets	  hjemmeside	  www.fritidsfiskerforbundet.dk	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Det	  rekreative	  fiskeri	  er	  det	  bagerst	  i	  rapporten!	  

	  

 
 

	   	  
  

Stort	  fald	  i	  antal	  af	  alvorlige	  fiskeriovertrædelser!	  

Ny	  årsrapport	  viser,	  at	  antallet	  af	  alvorlige	  overtrædelser	  faldt	  fra	  2013	  til	  2014.!	  
Læs	  hele	  rapporten	  på	  forbundets	  hjemmeside	  www.fritidsfiskerforbundet.dk	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Det	  rekreative	  fiskeri	  er	  det	  bagerst	  i	  rapporten!	  

	  

Stort fald i antal af alvorlige fiskeriovertrædelser!
Ny årsrapport viser, at antallet af alvorlige overtrædelser faldt fra 2013 til 2014.!
Læs hele rapporten på forbundets hjemmeside 
www.fritidsfiskerforbundet.dk
Det rekreative fiskeri er det bagerst i rapporten!

	  
	  
	  

 NH løft – det er os der løfter! 

          
Vi løfter på alle havne i Nordjylland! 

Mobilkraner - Blokvogne 
 Billige priser! Ring og få et tilbud! 

 NH	  løft	  v.	  Niels	  Helledie	  Mølbakvej	  4	  9750	  Øster	  Vrå	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tlf.	  21	  40	  53	  45	  -‐	  www.nhløft.dk 

	  
Tina!	  Laves	  i	  50	  x	  120	  mm.	  
	  
Annonce	  nr.	  6	   	   	  
	  
	  
	  

Pris 420,- pr. Gang      

	  
	  
	  

	  

	  
	  
	  

 NH løft – det er os der løfter! 

          
Vi løfter på alle havne i Nordjylland! 

Mobilkraner - Blokvogne 
 Billige priser! Ring og få et tilbud! 

 NH	  løft	  v.	  Niels	  Helledie	  Mølbakvej	  4	  9750	  Øster	  Vrå	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tlf.	  21	  40	  53	  45	  -‐	  www.nhløft.dk 

	  
Tina!	  Laves	  i	  50	  x	  120	  mm.	  
	  
Annonce	  nr.	  6	   	   	  
	  
	  
	  

Pris 420,- pr. Gang      

	  
	  
	  

	  

NH løft – det er os der løfter!
  
Vi løfter på alle havne i Nordjylland!
Mobilkraner - Blokvogne
Billige priser! Ring og få et tilbud!

NH løft v. Niels Helledie · Mølbakvej 4 · 9750 Øster Vrå 
Tlf. 21 40 53 45 - www.nhløft.dk

Rustfri Fiskesaks

Tyge Nielsen · Haslevvej 6 · 4100 Ringsted · Tlf. 20 81 52 46

Fås også tilvenstrehåndet

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

Pris 400,- kr. Frit tilsendt!

Projektleder Rebecca Deely

Flere organisationer deltog
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Samtid vigtigst og tvingende nødven-
digt, - og med det rette værktøj at nå 
ud til målgruppen!

Fritidsfiskerne var repræsenteret ved 
fælles repræsentant for de to organisa-
tioner, Flemming Hørsted, DAFF og de 
to organisationers redaktører, Henning 
Nielsen, DAFF og undertegnede fra DFF.

Mødet om emnet ”Sejl Sikkert” blev 
præsenteret af gode indlægsholdere 
og hilst velkommen ved de fremmødte 
organisationer  der var flittige med at 
kommentere indholdet.
I fremlæggelsen var det formålet at 
ramme en bred målgruppe af sejlerfol-
ket! 
 For fritidsfiskerne vedkommende gav vi 
udtryk for at man måske favnende lidt 
for bredt,- i det at man præsenterede 
fire logoer med teksten” Ta’skipperan-
svar”!

Vi gav udtryk for at vi var en af de mind-
ste organiserede organisationer med 
ca. 5.000 medlemmer,- i dette sammen-
hæng!  Med ydermere de ca. 35.000 der 
ikke var organiserede,- lå vi Ikke desto 
mindre i ”Top” med omkomne på havet 
over den seneste årrække,- hvilket var 
sørgeligt og beklageligt!
Derfor var det vigtigt for os at få op-
bakningen til en appel og et Slogan der 
”går lige ind” og ”rammer” vore med-
lemmer når der gælder sikkerhed til søs!
Til det anmodede vi om en mere ram-
mende kombination af titlen end ”Ta´ 
Skipperansvar” til den overordnede 
ordlyd der skal ramme målgruppen!”                                                                                                                                     
                                                           

I forløbet af mødet blev der lyttet på 
vore argumenter og vi fremførte at vi 
ikke ligefrem var begejstret for den 
foreslåede ordlyd, da vi var betænkelige 

ved om dette budskab nåede vore med-
lemmer mest muligt!
Vi følte at vores henstilling om anden 
tekst var på sin plads, da en fritidsfisker 
nok ikke følte sig som en ”Skipper” !
Betragtet af mødets indhold,- var der 
stor enighed om at Søsportens Sikker-

heds initiativ ville arbejde videre på at 
tilgodese alle!
Ligeledes blev der givet udtryk for at man 
ellers var enige om denne omfattende 
kampagne skal opnå det optimale!  
Vi ser frem til når kampagnen den ”Gli-
der ud fra beddingen”

	  

 

 

LAMMEFJORDENS NETHANDEL     

www.fiskegarn.dk 

Forretningen har et meget stort udvalg  
af alle former for garn, net og ruser                                                                  

Vi har også et meget stort udvalg i alt tilbehør, f.eks. ankre, reb, flydere, bambusstænger, bøjeflag, regntøj, 
waders og færdige flagbøjer. Vi har færdigmonterede garn, net og ruser. Men vi har også et stort udvalg af 
afklippet net og alt til dig, der selv vil sy dine garn og ruser. Vi giver gerne gode råd og vejledning. Vi har 

monteringsvejledninger til både garn og ruser. Om vinteren undervises i syning og reparation af garn og ruser.     

Andre varer: krabberiste til åleruser, løse net, stålbøjler, hele og halve ruser, flydere, flydeliner, synkeliner, 
kæder, blåser, tovværk, skridtstøvler, redningsveste, kroge, krogepinde, korkstrimler til bakker, arbejdstøj, 

termotøj m.v. Som noget nyt har vi også nye garn syet på brugte liner og derfor væsentlig billigere.  

Ring og spørg efter varen. Kan du ikke komme i åbningstiden om lørdagen, finder vi en anden tid. 

Lammefjordens Nethandel v. Jørn Jensen, Nykøbingvej 25, 4300 Holbæk, tlf. 59 46 00 36, Cvr. 1944 4171 

Åbningstid: Hver lørdag 9.00-12.00 . Andre dage efter aftale – bare ring til os! 

	  

 

 

  

	  

Tina	  
Vil	  du	  sætte	  en	  ramme	  omkring	  og	  	  ikke	  alt	  for	  stor	  
	  

	  
Ny	  repræsentant	  i	  Friluftsrådet	  –	  kreds	  1	  
Brønderslev/Dronninglund kommuner.	  
	  
Henning Pedersen, Gl. Kongevej 34, 9362 Gandrup 
Tlf.:	  64	  66	  09	  60/51	  52	  80	  51	  Mail:	  glkvej@gmail.com	  	  
  
 
 
	  

Afdelingsleder Steen Emborg
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Fremstilles	  i	  4-‐farvet	  
	  135	  m.m.	  høj	  x	  120	  m.m.	  bred	  (2	  spaltebredder)	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fritidsfisker se her!     

Vi har alt hvad du skal buge til dit fiskeri! 	  
Med	  ikke	  mindre	  end	  butikkens	  5.000	  varenumre	  og	  god	  rådgivning	  

fra	  professionelle	  fagfolk	  -‐	  der	  ved	  hvad	  de	  taler	  om!	  
Har	  du	  specielle	  ønsker	  -‐	  skaffer	  vi	  det	  fra	  dag	  til	  dag!	  

	  

	  
FF	  Handel	  -‐	  Havnevej	  12	  -‐	  9990	  Skagen	  –	  Tlf.	  45	  98	  44	  12	  70	  
www.ffhandelskagen.dk	  	  	  	  e-‐mail:mail@ffhandelskagen.dk	  

	  

Fremstilles	  i	  4-‐farvet	  
	  135	  m.m.	  høj	  x	  120	  m.m.	  bred	  (2	  spaltebredder)	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Fritidsfisker se her!     

Vi har alt hvad du skal buge til dit fiskeri! 	  
Med	  ikke	  mindre	  end	  butikkens	  5.000	  varenumre	  og	  god	  rådgivning	  

fra	  professionelle	  fagfolk	  -‐	  der	  ved	  hvad	  de	  taler	  om!	  
Har	  du	  specielle	  ønsker	  -‐	  skaffer	  vi	  det	  fra	  dag	  til	  dag!	  

	  

	  
FF	  Handel	  -‐	  Havnevej	  12	  -‐	  9990	  Skagen	  –	  Tlf.	  45	  98	  44	  12	  70	  
www.ffhandelskagen.dk	  	  	  	  e-‐mail:mail@ffhandelskagen.dk	  

	  

Fritidsfisker se her!    
Vi har alt hvad du skal buge til dit fiskeri!

Med ikke mindre end butikkens 5.000 varenumre 
og god rådgivning fra professionelle fagfolk 

- der ved hvad de taler om!
Har du specielle ønsker - skaffer vi det fra dag til dag!

FF Handel · Havnevej 12 · 9990 Skagen · Tlf. 45 98 44 12 70
www.ffhandelskagen.dk · E-mail: mail@ffhandelskagen.dk

Fiskere fra hele 
Europa er med til 
at rydde op!
Ny forskning på området af Univer-
sity of Georgia, i USA, viser, -at om-
kring 8 millioner tons plastaffald 
dumpes i verdenshavene hvert år, 
og hvis udviklingen fortsætter lige-
så ukontrolleret som nu, vil dump-
ningerne stige til 155 millioner tons 
inden år 2025.

Det blev 
til en af-
tale om, 
hvor man 
har kom-
met sig 

til at rydde op i vores fælles havom-
råder. I hele Europa har fiskerne del-
taget i initiativer såsom ”Fiskeri ef-
ter plast” ordning i England og i Isla 
Verde-projektet i Spanien, hvis for-
mål er at holde havene så forure-
nings- og plastik fri som overhove-
det muligt.

Bruno

	  

Fiskere fra hele Europa er med til at rydde op! 

 
 
Ny forskning på området af University of Georgia, i USA, viser, -at omkring 8 millioner tons 
plastaffald dumpes i verdenshavene hvert år, og hvis udviklingen fortsætter ligeså ukontrolleret som 
nu, vil dumpningerne stige til 155 millioner tons inden år 2025.	  

Det blev til en aftale om, hvor man har kommet sig til at rydde op i vores fælles havområder.           
I hele Europa har fiskerne deltaget i initiativer såsom "Fiskeri efter plast" ordning i England og i 
Isla Verde-projektet i Spanien, hvis formål er at holde havene så forurenings- og plastik fri som 
overhovedet muligt. 
Bruno 

	  

Fritids-fiskere/ jolle heraf +  vest Sejlere heraf +  vest Dykkere heraf +  vest Andre heraf +  vest I alt heraf +  vest

2009 10 2 8 2 0 0 2 0 20 4

2010 7 0 1 0 0 0 4 0 12 0

2011 9 1 2 0 4 4 1 0 16 5

2012 4 0 8 1 5 5 6 6 23 12

2013 3 1 5 1 0 0 7 0 15 2

2014* 6 1 3 1 5 5 4 0 18 7

I alt 39 5 27 5 14 14 24 6 104 30

Kilde: Søsportens Sikkerhedsråd

 
	  

	   	   	   	  

 

	  
	  

	   	   	   	   	   	  

	  
	  

Omkomne i forbindelse med fritidssejlads i Danmark i 2009 til 2014 
	  

	  

Fritids-‐	  fiskere/	  
jolle	  

heraf	  +	  	  vest	   Sejlere	   heraf	  +	  	  vest	  Dykkere	   heraf	  +	  	  vest	   Andre	   heraf	  +	  	  vest	   I	  alt	  
heraf	  +	  	  
vest	  

2009	   10	   2	   8	   2	   0	   0	   2	   0	   20	   4	  
2010	   7	   0	   1	   0	   0	   0	   4	   0	   12	   0	  
2011	   9	   1	   2	   0	   4	   4	   1	   0	   16	   5	  
2012	   4	   0	   8	   1	   5	   5	   6	   6	   23	   12	  
2013	   3	   1	   5	   1	   0	   0	   7	   0	   15	   2	  
2014*	   6	   1	   3	   1	   5	   5	   4	   0	   18	   7	  

I	  alt	   39	   5	   27	   5	   14	  	  	   24	   6	   104	   30	  

	  
Kilde:	  Søsportens	  Sikkerhedsråd	  

	  
	   	  

	   	   	  

	  
	  
	   heraf	  med	  vest	   	  

	  
	   	   66	   10	   15%	  	  

	   	   	  
	   	   	   	  
	   	   	   	  	  	  

Omkomne i forbindelse med fritidssejlads
i Danmark i 2009 til 2014

Tiden har gjort at FRITIDSFISKEREN har fået vokseværk!
Du sidder nu med Forbundsbaldet der er udvidet med fire sider mere- til 40 sider! Vi vil fortsat gerne have at alle, der har 
noget på hjerte, føler sig velkomne i vore spalter. Hvis du har gode ideer skal du ikke holde dig tilbage fra skrivetasterne!
Sammen med medlemmernes lokale indlæg og andet stof, er der kommet flere artikler til,- og læserne har sikkert bemær-
ket at vi lægger meget af det  ”pladskrævende” stof over på hjemmesiden!
Med en rolig udvikling, - kan vi se tilbage på at det er godt fire år siden at bladet sidst blev udvidet til 36 sider!

God læselyst!
Bruno Müller, Redaktør

Flere sider i bladet!
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Flåtang
Den helt rigtige som ligger godt i hånden.

Ergonomisk udført med afrundede kanter 
og skråtskårne kæber

Tyge Nielsen · Haslevvej 6 · 4100 Ringsted · Tlf. 20 81 52 46
www.tygenielsen.dk

FRITIDSFISKER 
SE HER:

•  Bruges til fladfisk, havtaske, 
pighaj, ål osv.

•  Uundværlig for profes-
sionelle og fritidsfiskere

• Designet af fiskehandlere

• Dansk fabrikation

• Håndlavet i rustfrit stål

Fås i 2 størrelser:
  • 20 mm kæber
  • 40 mm kæber

Selskabs og mødelokaler
Daniavej 60 E Assens 9550 Mariager

98 58 39 16

Dansk Fritidsfiskerforbund
– holder sine møder her

-af Bruno Müller

Spørgsmålet til læserne var,- at sådan 
et styrehus kunne jo bruges til man-
ge ting?

Spørgsmålet er opklaret! 
Det var midlertidigt sat på ladram-
men fra en lastbil!
Der stod det medens selve kutteren 
der hedder HANSA fra Skagen, var 
inde i hallen og blive repareret og 

gjort i stand til sommerens sejlads!
HANSA kunne simpelthen ikke kom-
me ind med styrehuset på dækket,- 
og så var der ikke andet at gøre ved 
det,- at det pænt måtte vente uden-
for!    

FAKTA:
HANSA, der er bygget i 1923/24 er et 
museumsskib på knap 20 tons   der i 
dag sejler ud med lystfiskere fra Ska-
gen!
Tidligere sad der et styrehus af alu-
minium, - men for at Skibsbevarings-
fonden ville yde økonomisk støtte, - 
måtte man bygge et originalt!

	  
	  
	  
	  
Hvad	  var	  det	  så?	  
	  

	  	  	   	  
-‐af	  Bruno	  Müller	  
	  
Spørgsmålet	  til	  læserne	  var,-‐	  at	  sådan	  et	  	  
styrehus	  kunne	  jo	  bruges	  til	  mange	  ting?	  
Spørgsmålet	  er	  opklaret!	  	  
Det	  var	  midlertidigt	  sat	  på	  ladrammen	  	  
fra	  en	  lastbil!	  
Der	  stod	  det	  medens	  selve	  kutteren	  der	  	  
hedder	  HANSA	  fra	  Skagen,	  var	  inde	  
	  i	  hallen	  og	  blive	  repareret	  og	  gjort	  i	  
	  stand	  til	  sommerens	  sejlads!	  
HANSA	  kunne	  simpelthen	  ikke	  komme	  
	  ind	  med	  styrehuset	  på	  dækket,-‐	  og	  så	  var	  	  
der	  ikke	  andet	  at	  gøre	  ved	  det,-‐	  at	  det	  	  
pænt	  måtte	  vente	  udenfor!	  	  	  	  	  
	  
FAKTA:	  
HANSA,	  der	  er	  bygget	  i	  1923/24	  er	  
et	  museumsskib	  på	  knap	  20	  tons	  	  	  
der	  i	  dag	  sejler	  ud	  med	  lystfiskere	  
fra	  Skagen!	  
Tidligere	  sad	  der	  et	  styrehus	  af	  
aluminium,	  -‐	  men	  for	  at	  
Skibsbevaringsfonden	  ville	  yde	  
økonomisk	  støtte,	  -‐	  måtte	  man	  
bygge	  et	  originalt!	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

	  
	  
	  
	  
Hvad	  var	  det	  så?	  
	  

	  	  	   	  
-‐af	  Bruno	  Müller	  
	  
Spørgsmålet	  til	  læserne	  var,-‐	  at	  sådan	  et	  	  
styrehus	  kunne	  jo	  bruges	  til	  mange	  ting?	  
Spørgsmålet	  er	  opklaret!	  	  
Det	  var	  midlertidigt	  sat	  på	  ladrammen	  	  
fra	  en	  lastbil!	  
Der	  stod	  det	  medens	  selve	  kutteren	  der	  	  
hedder	  HANSA	  fra	  Skagen,	  var	  inde	  
	  i	  hallen	  og	  blive	  repareret	  og	  gjort	  i	  
	  stand	  til	  sommerens	  sejlads!	  
HANSA	  kunne	  simpelthen	  ikke	  komme	  
	  ind	  med	  styrehuset	  på	  dækket,-‐	  og	  så	  var	  	  
der	  ikke	  andet	  at	  gøre	  ved	  det,-‐	  at	  det	  	  
pænt	  måtte	  vente	  udenfor!	  	  	  	  	  
	  
FAKTA:	  
HANSA,	  der	  er	  bygget	  i	  1923/24	  er	  
et	  museumsskib	  på	  knap	  20	  tons	  	  	  
der	  i	  dag	  sejler	  ud	  med	  lystfiskere	  
fra	  Skagen!	  
Tidligere	  sad	  der	  et	  styrehus	  af	  
aluminium,	  -‐	  men	  for	  at	  
Skibsbevaringsfonden	  ville	  yde	  
økonomisk	  støtte,	  -‐	  måtte	  man	  
bygge	  et	  originalt!	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

Hvad var 
det så?
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• 
• 
• 
• 
• PMU

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

ELLING TAGMALING ApS
Tlf. 98 48 02 70 - 40 51 48 35

	  
Tina	  
Lav	  en	  med	  ramme	  omkring	  
	  
	  
	  
	  

Denne fritidsfisker kommer godt 
hjem! 

Er dine grejer i orden hvis uheldet 
indtræffer på havet? 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Læs her: www.sejlsikkert.dk 

SejlSikkert App - nu også til Android 
Hvis	  du	  har	  en	  iphone	  kan	  du	  downloade	  app’en	  !	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Hvis	  du	  har	  en	  Android	  telefon,	  kan	  du	  downloade	  app’en	  !	  

Service til 
bådfolket!

Hvis i skal ud med jollen i det nordjyske, så er 
der nu adgang til gratis slæbested i Hou.

	  
 
	  
	  

  
Service til bådfolket! 

	  

 
Hvis i skal ud med jollen i det nordjyske, så er der nu  

adgang til gratis slæbested i Hou. 
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Oplev DK’s største  
permanente bådudstilling 

i Lunderskov eller på

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

Brug forbundets fane!

Til festlige og måske mindre festlige lej-
ligheder er det vigtigt at alle - og især 
lokalforeningerne markerer sig med 
Dansk Fritidsfiskerforbund fane.
 
 Kontakt 

 Bent Alnor 
 Lundgårdsvej 10, 
 6010 Sønderborg
 Tlf. 20 48 83 50, 

 Mail: 
 lundsgaardsvej10@gmail.com 

Han sørger for at lave en aftale om hvordan du får fremsendt fanen.

Jotun
Nonstop
2,5 liter

kr. 595,-

International

Cruiser
3 liter

kr. 695,-

Hempel
Mille Xtra
2,5 liter

kr. 645,-

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

Gør båden forårsklar

Spar op til 50 %

Fritidsfisker!

 

Havet har brug 
for vores hjælp! 

Bliv
Havmiljøvogter!

Læs her om det og meld 

dig gratis ind her: 

www.havmiljøvogter.dk

	  
	  
Tina!	  Denne	  (m.	  blåt)	  fra	  side	  32	  skal	  sættes	  over	  	  ell.	  til	  venstre	  for	  billedet	  

 
Fritidsfisker! 

 

 
Havet har brug for vores hjælp!  

Bliv Havmiljøvogter! 
Læs her om det og meld 

dig gratis ind her:  
www.havmiljøvogter.dk 

	  
	  
	  
Fritidsfisker!	  

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

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

Verdens mærkelige fisk
 ”Håndfisken”
Denne fisk bruger sine finner til at gå 
frem,- i stedet  for at svømme hen over 
havbunden.
Den er sjælden og lever i området om-
kring byen Hobart på den australske ø 
Tasmanien.

            Bruno

	  
Verdens	  mærkelige	  fisk-‐	  ”Håndfisken”	  

	  
Håndfisken	  

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

            Bruno 
	  

 Håndfisken
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FRITIDSFISKER! SE VORES GREJ TIL FRITIDSFISKERI! 

I VORES BUTIK                       
PÅ VORES HJEMMESIDE kb@baadeog.com   Tlf.98 31 87 66  
Nørremarksvej 31, 9270, Klarup/Aalborg  mail: klarup-baad@email.dk 

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

Plads til alle fiskere
Redaktionen har fra viceborgmester Søren Schow modtaget 
følgende indlæg:

 Der barsles i øjeblikket med et forslag fra blandt andre fø-
devareminister Dan Jørgensen, der vil gøre erhvervsfiskeriet 
med garn langs de bornholmske kyster besværligt og for nog-
le umuligt.

Dette tiltag er ikke tiltænkt som en beskyttelse af fiske-
ne, men for at tilgodese lystfiskerne og lystfisker turister. 
Tiltaget skulle bedre deres eventuelle mulighed for at 
fange havørred.
I Venstre er vi noget uforstående over dette forslag, der 
kun gælder Bornholm.

Det er Venstres holdning, at der skal være plads til begge 
parter. Desuden skal der fokuseres på, at bedringer i den 
ene parts forhold ikke skal være på bekostning af den an-
den part.
Kystfiskerne holder liv i de mindre bornholmske havne 
rundt om på øen, samt i de håndværkere der beskæftiger 
sig indenfor området.

Venstre ønsker, at der ses på mulighederne for at bed-
re forholdende for både erhvervsfiskere samt lystfiske-
re, dette kunne bl.a. gøres ved at se på kvaliteten af de 
bornholmske vandløb, der fungerer som ynglepladser for 
bornholmske havørred.

Søren Schow
Viceborgmester, Venstre
Årsdalevej 4, 3730 Nexø
Kilde: bornholm.nu

Er du til fiskeri 
og anden afslapning…
Så er chancen her til en hyggelig ferie i Fiskerhytten

Oplev fiskerhytten.eu, som er beliggende ved det 
naturskønne Føns Vig, hvor der er dejlig strand og 
godt fiskevand!

For lystfiskere er der gode chancer for fangst, som 
kan rense og fryses, - samt ryges i lokale separat!

Gå på www.fiskerhytten.eu og se flere billeder!   

Kontakt og få en pris:
Per Hauptmann, Føns Strandvej 7, 5580 Nr. Aaby, Fyn
Tlf. 64 42 12 44, E-mail: ph-trading@fisker.mail.dk  

Er du til fiskeri og anden 
afslapning….. 

	   	  	  	   	  
Så er chancen her til en hyggelig ferie 
i Fiskerhytten 
Oplev fiskerhytten.eu, som er beliggende ved 
det 
naturskønne Føns Vig, hvor der er dejlig 
strand og godt fiskevand! 
For lystfiskere er der gode chancer for 
fangst, som kan rense og fryses, - samt ryges 
i lokale separat! 
Gå på www.fiskerhytten.eu  og se flere 
billeder!    
Kontakt og få en pris: 
 Per Hauptmann, Føns Strandvej 7, 5580 Nr. Aaby, 
Fyn 
 Tlf. 64 42 12 44    email: ph-
trading@fisker.mail.dk  
 
Udkast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  
Plads til alle fiskere 
Redaktionen har fra viceborgmester Søren Schow modtaget følgende indlæg: 
 

 
Der barsles i øjeblikket med et forslag fra blandt andre fødevareminister Dan Jørgensen, der vil 
gøre erhvervsfiskeriet med garn langs de bornholmske kyster besværligt og for nogle umuligt. 
 
Dette tiltag er ikke tiltænkt som en beskyttelse af fiskene, men for at tilgodese lystfiskerne og 
lystfisker turister. Tiltaget skulle bedre deres eventuelle mulighed for at fange havørred. 
I Venstre er vi noget uforstående over dette forslag, der kun gælder Bornholm. 
 
Det er Venstres holdning, at der skal være plads til begge parter. Desuden skal der fokuseres 
på, at bedringer i den ene parts forhold ikke skal være på bekostning af den anden part. 
Kystfiskerne holder liv i de mindre bornholmske havne rundt om på øen, samt i de 
håndværkere der beskæftiger sig indenfor området. 
 
Venstre ønsker, at der ses på mulighederne for at bedre forholdende for både erhvervsfiskere 
samt lystfiskere, dette kunne bl.a. gøres ved at se på kvaliteten af de bornholmske vandløb, 
der fungerer som ynglepladser for bornholmske havørred. 
 
Søren Schow 
Viceborgmester, Venstre 
Årsdalevej 4 
3730 Nexø 
Kilde: bornholm.nu 
         FRITIDSFISKEREN  
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Redaktionen har modtaget to meget 
positive indlæg fra Torben Moss Peder-
sen om noget der mangler i bladet!

Til Torben retter vi en tak for det fri-
ske input!
Jeg bringer det ene her og det andet 
sætter vi på forbundets Hjemmesi-
den!
Bruno Müller 

Hej!
Jeg vil gerne bidra-
ge med et lille ind-
læg til vores med-
lemsblad. 
 
Jeg syntes at der mangler noget i bla-
det, noget som eksempelvis fra an-
dre medlemmers fisketure, gode råd 
og fif.! Det er gode opskrifter på hvor-
dan man tilbereder fisk og andre ople-
velser som andre medlemmer har haft.                                                                                                                  
Hvis der er en der kan give gode råd om 
påhængsmotor ,- og om hvordan den 
skal  vedligeholdes og sådan. Sådanne 
ting mangler vi i vores blad!
Så nu vil jeg selv komme med et indlæg 
til næste nr. af bladet.
 
Til dette nummer af FRITIDSFISKEREN vil 
jeg skrive lidt om hvordan jeg røger fisk, 
vildt og kød.
Til det har jeg har muret en fantastisk 
murstensovn, - og da jeg er murer så er 
det ingen sag.
                                             
KOLDRØGNING AF  BACON.
Jeg  bruger  ribbenstege, skærer bene-
ne  fra, laver en salt lage, 1 liter vand.  
100 g, groft salt, 30 gram nitrit salt.  
gør kødet rødt.  
Husk at alt kødet skal være dækket.  
Kødet  skal saltes i 2 døgn.
Efter 2 døgn tager jeg kødet op og 
skylder det godt i koldt vand.
Derefter hænger jeg kødet op på tør-
resnoren, kun vinter. Lader det tørre i  
et døgn eller to.  Hvis det er for varmt 
kommer jeg det i køleskab.
Så kommer vi til selve røgningen.  

Jeg har en bradepande  20 cm  gange 
35 cm. som jeg fylder mit bøgesmuld i,- 

og  husk det skal være det  fineste man 
kan få! Hvis det er for grov, kan man ik-
ke få det til at uldme. Jeg lægger det i 
et ”U”, ca. 5 cm bred og 5 cm høj.  Tæn-
der op med sprit i den ene ende. og når 
spritten er brændt af,  stiller jeg brade-
panden ind i  kassen som jeg har ved si-
den af selve røgeovnen og som har for-

bindelse til min  ovn i form af et rør.
Så passer det hele sig selv de næste 12 
timer,- og denne proces gentager jeg 3 
gange. 
Så skærer jeg bacon i skiver. og fryser 
det ned i passene frostposer.
Så tager det op som jeg skal bruge det. 
Det fås ikke bedre.

 
 Velbekomme
Torben Moss 

Pedersen, 
Randers

Medlemsindlæg om rygning 
af fisk og andet godt!

Medlemsindlæg	  om	  rygning	  af	  fisk	  og	  andet	  godt!	  
Redaktionen	  har	  modtaget	  to	  meget	  positive	  indlæg	  fra	  Torben	  Moss	  Pedersen	  
om	  noget	  der	  mangler	  i	  bladet!	  
	  
Til	  Torben	  retter	  vi	  en	  tak	  for	  det	  friske	  input!	  
Jeg	  bringer	  det	  ene	  her	  og	  det	  andet	  sætter	  vi	  på	  forbundets	  Hjemmesiden!	  
Bruno	  Müller	  	  
	  
Hej!	  
	  Jeg	  vil	  gerne	  bidrage	  med	  et	  lille	  indlæg	  til	  vores	  medlemsblad.	  	  

	  
Jeg	  syntes	  at	  der	  mangler	  noget	  i	  bladet,	  noget	  som	  eksempelvis	  fra	  andre	  medlemmers	  
fisketure,	  gode	  råd	  og	  fif.!	  Det	  er	  gode	  opskrifter	  på	  hvordan	  man	  tilbereder	  fisk	  og	  andre	  
oplevelser	  som	  andre	  medlemmer	  har	  haft.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Hvis	  der	  er	  en	  der	  kan	  give	  gode	  råd	  om	  påhængsmotor	  ,-‐	  og	  om	  hvordan	  den	  skal	  	  
vedligeholdes	  og	  sådan.	  Sådanne	  ting	  mangler	  vi	  i	  vores	  blad!	  
Så	  nu	  vil	  jeg	  selv	  komme	  med	  et	  indlæg	  til	  næste	  nr.	  af	  bladet.	  
	  	  
Til	  dette	  nummer	  af	  FRITIDSFISKEREN	  vil	  jeg	  skrive	  lidt	  om	  hvordan	  jeg	  røger	  fisk,	  vildt	  og	  
kød.	  
Til	  det	  har	  jeg	  har	  muret	  en	  fantastisk	  murstensovn,	  -‐	  og	  da	  jeg	  er	  murer	  så	  er	  det	  ingen	  sag.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	   	   	  
KOLDRØGNING	  AF	  	  BACON.	  
Jeg	  	  bruger	  	  ribbenstege,	  skærer	  benene	  	  fra,	  laver	  en	  salt	  lage	  	  ,1	  liter	  vand.	  	  100	  g,	  groft	  salt,	  	  
30	  gram	  nitrit	  salt.	  	  gør	  kødet	  rødt.	  	  	  
Husk	  at	  alt	  kødet	  skal	  være	  dækket.	  	  Kødet	  	  skal	  saltes	  i	  2	  døgn.	  
Efter	  2	  døgn	  tager	  jeg	  kødet	  op	  og	  skylder	  det	  godt	  i	  koldt	  vand.	  
Derefter	  hænger	  jeg	  kødet	  op	  på	  tørresnoren,	  kun	  vinter.	  Lader	  det	  tørre	  i	  	  et	  døgn	  eller	  to.	  	  
Hvis	  det	  er	  	  for	  varmt	  kommer	  jeg	  det	  i	  køleskab.	  
Så	  kommer	  vi	  til	  selve	  røgningen.	  	  	  
	  
Jeg	  har	  en	  bradepande	  	  20	  cm	  	  gange	  35	  cm.	  som	  jeg	  fylder	  mit	  bøgesmuld	  i,-‐	  og	  	  husk	  det	  skal	  
være	  det	  	  fineste	  man	  kan	  få!	  Hvis	  det	  er	  for	  grov,	  kan	  man	  ikke	  få	  det	  til	  at	  uldme.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Jeg	  lægger	  det	  i	  et	  ”U”,	  ca.	  5	  cm	  bred	  og	  5	  cm	  høj.	  	  Tænder	  op	  med	  sprit	  i	  den	  ene	  ende.	  og	  når	  
spritten	  er	  brændt	  af,	  	  stiller	  jeg	  bradepanden	  ind	  i	  	  kassen	  som	  jeg	  har	  ved	  siden	  af	  selve	  
røgeovnen	  og	  som	  har	  forbindelse	  til	  min	  	  ovn	  i	  form	  af	  et	  rør.	  
Så	  passer	  det	  hele	  sig	  selv	  de	  næste	  12	  timer,-‐	  og	  denne	  proces	  gentager	  jeg	  3	  gange.	  	  
så	  skærer	  jeg	  bacon	  i	  skiver.	  og	  fryser	  det	  ned	  i	  passene	  frostposer.	  
Så	  tager	  det	  op	  som	  jeg	  skal	  bruge	  det.	  Det	  fås	  ikke	  bedre.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Velbekomme	  
Torben	  Moss	  Pedersen,	  Randers	  
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Hej!	  
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oplevelser	  som	  andre	  medlemmer	  har	  haft.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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spritten	  er	  brændt	  af,	  	  stiller	  jeg	  bradepanden	  ind	  i	  	  kassen	  som	  jeg	  har	  ved	  siden	  af	  selve	  
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ANNONCEUDKAST	  til	  korrektur	  
Sættes	  	  m.	  ramme	  omkring/	  	  Størrelse:	  90	  m.m.	  høj	  x	  110	  m.m.	  bred	  

MARINE SERVICE 	  	  
SALG	  –	  SERVICE	  -‐	  RESERVEDELE	  
ALLE	  MÆRKER	  OG	  STØRRELSER	  AF	  BÅDE	  OG	  MOTORER	  
MONT.	  /	  INSTALLATION	  AF	  ELEKTROTEKNIK	  	  12V.&24V.	  
DREV	  –	  GEAR	  –	  AKSLER	  –	  PROPELLER	  -‐	  	  SERVICEBIL	  
SALG	  AF	  BÅDUDSTYR	  –	  DELE	  –	  DAGLIGE	  FORSENDELSER	  

	  
LIMFJORDSGADE	  44	  ·	  9440	  ÅBYBRO	  ·	  Tlf.:	  98	  27	  75	  15	  	  	  
gjoel-‐marinecenter.dk	  	  	  e-‐mail:	  gjoel-‐marinecenter@mail.dk	  
YAMAHA-‐LOMBARDINI-‐MERCURY-‐MARINER-‐PIONER	  
HONDA-‐MERCRUISER-‐YANMAR-‐	  YAMARIN-‐VOLVO-‐BUKH-‐VETUS	  

	  

	  

MARINE SERVICE 
SALG – SERVICE - RESERVEDELE

ALLE MÆRKER OG STØRRELSER AF BÅDE OG MOTORER

MONT. / INSTALLATION AF ELEKTRONIK  12V. & 24V.
DREV – GEAR – AKSLER – PROPELLER – SERVICEBIL

SALG AF BÅDUDSTYR – DELE  
 DAGLIGE FORSENDELSER

YAMAHA-LOMBARDINI-MERCURY-MARINER-PIONER-SUZUKI
HONDA-MERCRUISER-YANMAR-YAMARIN-VOLVO-BUKH-VETUS

Limfjordsgade 44 · 9440 Åbybro · Tlf.: 98 27 75 15  
gjoel-marinecenter.dk · e-mail: gjoel-marinecenter@mail.dk



- af Bruno Müller 
 
For en stor del af dem som fravalgte et 
politisk 1. maj møde,- var der mulighed 
for både  søfolk , landkrabber og andet 
godtfolk at snuse til en del af den mari-
time verden! 

FRITIDSFISKEREN deltog denne dag!
Det var i en god atmosfære og med 
masser af liv og mange aktiviteter på 
havnen, hvor foreningen Havnen holdt 
det tilbagevendende arrangement 
”Åben Havn” med et væld af aktiviteter. 
Ligeledes var der muligheden for i den 
Maritime verden at høre om uddannel-
se og jobmuligheder!
De besøgende havde ligeledes chancen 
for at komme helt tæt på for eksempel 
et fiskefartøj, miljøskibskib, et fiskein-
spektionsskib og en redningsbåd der alt 
sammen fik lokket rigtig mange menne-
sker af huse til Hvide Sande Åben Havn.

Foruden alt 
dette måt-
te jo ikke 
glemme at 
det er en fi-
skerihavn,- , 
hvor man på 
den populæ-
re fiskeauk-
tion  kunne 
købe frisk-
fanget fisk til 
den helt rigti-
ge pris, -,- og hvor man denne dag skub-
bede de ”blå kedeldragter” lidt til side 
og bød på en pose fisk til at tage med 
hjem! Så selv om byens butikker holdt 
længe åbent, var det nok ikke her at det 
var fisk der blev langet over disken den-
ne dag!  I øvrigt gik man ikke forgæves 
efter en god handel på Store Bededag i 
Hvide Sande. 

En af virksomhederne viste frem og 
havde store tilbud
Der var mange virksomheder og skibe 
der deltog og viste deres ”grejer” frem,-
så vi kiggede ind til en af dem som vi 
også kender - Frydendahl Fiskenet!
Traditionen tro havde Frydendahl Fiske-
net slået dørene op til årets Åbent Hus 
arrangement hvor der dagen igennem 
var sprængfyldt med gode tilbud og  
med ”Top Rabat” på meget forskelligt 
fiskegrej, -der medvirkede til et tilløbs-
stykke!
Som det er mange af vore medlemmer 
kendt er de en af FRITIDSFISKEREN´s an-
noncører -  Frydendahl Fiskenet - eller 
som fritidsfiskerne mest kender dem,- 
nemlig DACONET! 
Der var stor aktivitet  med sælgere og 
øvrigt personale der havde åbnet hele 

virksomheden,- og hvor der blev serve-
ret ”Godt” til ganen, imedens man kun-
ne får en god ”Fiskesnak ”,- og om det 
grej der bruges 

I spidsen for Daconet  fandt vi chefen 
Mogens Frydendahl der stolt fortalte 
om virksomheden og havnens historie 
og udvikling!     
-  Det er altid for os alle,-uanset om vi 
er opvokset eller gæster her på havnen, 
dejligt at se dette storslåede arrange-
ment med  de mange gæster udefra  og 
med  den store  lokale opbakning! 
  -   Vi gør meget ved det for at vise vo-
res havn og for mange af gæsterne er 
en havn en næsten ”ukendt verden” 
og vi er glade for alle de der benyttede 
muligheden at komme til Åben Havn,- 
som årligt  har været afholdt siden 2007 

Dejligt overraskende at møde så mange 
fritidsfiskere fra lokalforeningerne i for-
bundet! Mogens fortsætter med at for-
tælle
-  jeg vil gerne understrege at det er 
fantastisk når så mange fritidsfiskere  
besøger os når vi kalder med gode til-
bud! Endda når det samtidig er så hel-
digt at de meteorogiske forhold har væ-
ret så perfekt!

Foruden de mange fritidsfiskere trak 
det i øvrigt mange erhvervsfiskere og 
andet godtfolk af gårde og huse for at 
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Åben Havn arrangementet 
trak mange til!

Så var der åbent skib

Publium viste stor interesse

”Motor - Historie” blev vist frem

 – og der blev købt

Medlemmer fra Hals

Der blev budt godt af de besøgende

Fiskemutter fik sig en 
smøg



drage til Åben Havn Arrangementet.
Besøget som Mogens omtalte af de 
mange fritidsfiskere kan undertegnede 
bekræfte,- i det at der blev hilst på flere 
af vore medlemmer fra Nordenfjords og 
det sønderjyske. Selv fra vores lokalfor-
ening i Skive ankom der en hel busfuld 
til arrangementet,- med lokalforman-
den Jørgen Jeppesen i spidsen!
Fra Dansk Amatørfiskerforening fik vi 
hilst og fik en snak med formand Kaj 
Poulsen der var kommet fra Juelsminde!

Virksomheden udvikler sig!
Frydendahl Fiskenet har siden 1933 op-
bygget en solid viden indenfor fiskenet 
og relaterede varer,- de importerer selv 
fiskenet til videresalg som både monte-
rede og umonterede garn og kan der-
med tilpasse nettene til fiskernes øn-
sker.

-  Som sagt kommer der mange udefra 
også til daglig og handler hos os! Men  i 
dag  er der  mellem de mange hundre-
de der besøger for at få en handel,- og 
jeg må igen sige at det er flot at se de 
mange fritidsfiskere, siger Mogens Fry-
dendahl!
- Vi har i dag og i øvrigt altid gjort me-
get ud af at markedsføre føre vore pro-
dukter og det er helt fra 60´erne hvor vi 
havde en skibsprovianteringshandel!
- Dengang var det sådan at de lokale 
fiskere der normalt fiskede på havet,- 
blev inden for i fjorden når det var dår-
lig vejr ”der ude”. Vi har i forløbet af vo-
res udvikling i firmaet undervejs  valgt 
en del af vores udbud af trawl- artikler  
fra og har satset utrolig meget på eks-
port,- som gør en stor del af vores om-
sætning i dag.

Mogens viste FRITIDSFISKEREN på et 
kort hvor deres salgsområde ligger i 
hele Skandinavien og nævnte f.eks. at 
mange Tejner går til Svalbard og efter-
følgende pegede Mogens igen ned i 
kortet på Polen, hvor salget er godt og 
stigende!
 
Ikke nok med det ,- men og så i Malay-
sia eksporteres der ruser til.   
Det har været en god dag og det er van-
skelig så tidligt at sige lige nu om der 
kan meldes om rekord-besøg med de 
glade mennesker i de ca. fem timer hav-
nearrangementet  varede.

Mogens siger en sen eftermiddag,- en 
træt, men glad mand der kunne se til-
bage på et virkeligt flot arrangement. 
    - Jeg er ovenud tilfreds med det he-
le og mine medarbejderes indsats både 
med forberedelserne og dagens forløb,- 
og klart  med de mange der har besøgt 
os, siger han.

Afslutningsvis på en herlig samtale, der 
gav et godt indblik i en sund og god 
virksomhed med en god atmosfære og 
gode medarbejdere, siger Mogens:
-  Vi er to brødre og en kompagnon  der 
driver virksomheden med de mange an-
satte  og  jeg har to brødre der før var 
med,- men de nu har valgt at gå på pen-
sion!
 - Om min egen person og fremtid kan 
jeg fortælle, at jeg bliver 70 år til som-
mer i år og har ikke tænkt mig at stop-
pe lige nu! Slutter en glad og frisk Mo-
gens Frydendahl samtalen af!
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CENTER
Udviklingsvej 1 . 9900 Frederikshavn
Tlf. 9843 8700 . www.pavacenter.dk

UNDERVOGNSBEHANDLING

DANSK
KVALITET

UNDERVOGNSBEHANDLING

PAVA - NR. 1
i effektiv rustbeskyttelse
Danmarks mest anvendte og gennem-
prøvede rustbeskyttelsesmidler i biler.

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

Center
Frederikshavn

DANSK KVALITET

PAVA - en go’ behandling

PAVA SIKRER DIG EN
GRUNDIG OG EFFEKTIV
RUSTBESKYTTELSE AF DIN BIL
Vi afmonterer hjul, inderskærme,
bundplade og motorskjold, og
giver en grundig afrensning
inden behandlingen.

– Og der blev stadig købt

Jens Rasmussen, salg i Danmark

Jens Christensen, sælger i det nordllige 
Danmark

Mogens viser salgsområderne på kortet
Mogens - Still going strong



   

Nordenfjords & Nordjylland

Hals og omegns Fritidsfiskerforening

Formand: Henning Pedersen Kasserer: Bjarne Dam Jensen 
 Gl. Kongevej 34 · 9362 Gandrup  Svalevej 2 · Vester Hassing · 9310 Vodskod
 Tlf. 64 66 09 60 · Mobil 51 52 80 51   Tlf. 98 25 68 12
 glkvej@gmail.com

Læsø Fritidsfiskerforening

Formand: Mogens Simonsen Kasserer: Ib Petersen
 Vesterø Havnegade 66. Vesterø Havn · 9940 Læsø  Gl. Kirkevej 35 · Byrum · 9940 Læsø
 Tlf. 98 49 82 23 / 23 30 89 23  Tlf. 98 49 11 84
 mogens-simonsen@live.dk

 
Vendsyssel Fritidsfisker Forening

www.vendsysselfritidsfisker.dk

Formand: Bjarne Christensen Kasserer:
 Ribegade 35 · 9900 Frederikshavn
 Tlf. 21 80 36 12
 bcnr1@webspeed.dk

Thy-Mors Fritidsfiskerforening 

Formand: Karsten Willemann Kasserer: Søren Kvolsgård Lynge
 Brombærvænget 9 · 7700 Thisted  Kjelstrupvej 49 · Kjelstrup · 7700 Thisted
 Tlf. 23 24 04 40  Tlf. 97 98 55 70
 willemann.karsten@gmail.com  sly@sparthy.dk  

Virksund og omegns Fritidsfiskerforening

Formand: Peder Lajgaard Pedersen Kasserer: Tage Jensen 
 Virksundvej 49 · 8831 Løgstrup  Enerico Dalgasvej 7 · Sparkær · 8800 Viborg  

 Tlf. 3029 2886  Tlf. 8664 5292 & 4035 1420
 pederlajgaard@gmail.com  tage.jensen@mail.tele.dk

Referat fra generalforsamlingen i Virksund og Omegns Fritidsfiskerforening - Marts 2015
Afholdt torsdag den 27. Februar 2015 i Sparkær Medborgerhus.
Formanden bød velkommen til de fremmødte. 
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
Lindy Gandrup blev valgt.

2. Beretning ved formanden.
Formanden omtalte, at livsforsikringen for medlemmer er nedsat til 100.000 kr. til samme præmie. Hvis forsikringssummen skul-
le være 200.000 kr. ville der være en kontingentforhøjelse på 40 kr.. Der er medlemmer, der ikke har modtaget bladet, hvilket 
nu skulle være bragt på plads. Der er udsat 8000 helt samt 5000 skrubber i Hjarbæk Fjord. 
Der er etableret en vaske- og renseplads ved Fælleshuset i Virksund. Samtlige formænd fra fritidsfiskerforeninger omkring Lim-

LOKALFORENINGER
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Nyt fra Kolding. 
Så er denne skønne varme dejlige sommer slut.                                                                                           
Vi har haft en skøn sensommer, og vinteren står for døren. Bådene skal snart på land, og de fleste 
holder stille med fiskeriet.  

 
 
Jeg håber at alle har haft et godt fiskeri, og at i har nydt alle de gode timer på vandet.                          
Vi skulle have været i gang med renovering og udskiftning af broer, men projektet er udskudt til 
2015. Jeg håber, at når foråret kommer, kan vi stille med friske folk, der vil gøre en indsats.                   
Kaj er holdt som pladsmand. Det skyldes helbredsmæssige årsager. Han skal have stor tak for en 
god og stabil indsats for vores forening. Kim og Finn Quist arbejder videre indtil 
generalforsamlingen. 
Da dette er sidste blad i år, vil jeg lige oplyse jer om hvornår pladsmøde og generalforsamling er. 
Pladsmødet er den 21/2-15 kl. 10.00 i Kvarterhuset. 
 

 
Generalforsamlingen er den 28/3-15, også fra kl. 10.00 i Kvarterhuset. 
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 20/3-15. Da vi plejer at få lidt 
spiseligt til møderne, vil der være tilmeldingssedler i fællesskuret ved åen i god tid. 
Vi har ikke noget festudvalg, så jeg håber at der er nogen der vil tage over, og fortsætte det gode 
arbejde. Tænk over det, og lad os få et udvalg op at stå i 2015. 
 

 
 
Jeg håber at i alle må bevare godt helbred, og jeg ønsker så nu alle en glædelig jul samt et velsignet 
godt nytår. Jeg ønsker alt godt for jer og vores dejlige forening, 
                                            Bjarke Thiessen. 
 



   

fjorden, har deltaget i et møde i Skive foranlediget af sportsfiskerforeningen om restriktioner af ørredbestanden, herunder 
forslag til forbedringer af gydepladser m.v.. 
Peder Hald Jacobsen er blevet valgt som repræsentant i Limfjordsgruppen. Orientering om Havnens negative stillingtagen til 
losning af redskaber/fisk i den gamle fiskerihavn i Virksund. Borgerforeningens slæbested kan evt. anvendes. Efter en debat, 
blev beretningen godkendt.

3. Revideret regnskab
Kassereren aflagde regnskab og budget for 2015. Indtægter i alt 45.413,- kr.. Årets driftsresultat i alt 4.381,29 kr.  Årets regn-
skab og budget 2015 blev godkendt.

4. Valg kasserer: Tage Jensen blev genvalgt

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Arne Præstegaard blev genvalgt. John Bertelsen blev valgt.

6. Valg af suppleanter: 1. suppleant: Frank Kristoffersen. 2. suppleant: Hans Andersen
Valg af revisor og suppleanter: Revisor Karl Laigaard. Revisorsuppleant Lindy Gandrup.  
2. revisorsuppleant: Kurt Bertelsen
  
7. Indkomne forslag.
Sigvald Fihl sender ”Nye regler ved ruse- og garnfiskeri for fritidsfiskere” fra Naturstyrel   sen, der ønskes drøftet. Der er blandt 
andet ved at blive lavet klare regler for bøjeflag, således det skal være farven der fortæller hvilken redskab der står i vandet 
o.s.v.. Forslaget gav anledning til en god debat. Formanden og kassereren deltager i mødet i hovedbestyrelsen.

10.  Eventuelt.
Lindy fik ros for græsslåning af arealet omkring fiskerhusene. Der blev spurt om generalforsamlingen eventuelt kunne afholdes 
et andet sted end i Sparkær? Der blev svaret, at det var det mest praktiske samt det billigste sted. Der blev spurt om toiletfor-
hold ved Fiskerhusene. Toiletterne ved havnen må benyttes for alle. Der afholdes kræmmermarked i Virksund, torsdag, fredag, 
lørdag og søndag i uge 29. Formanden takkede for godt samarbejde i det forløbne år. En særlig tak til Villy Bak for hans indsats 
i bestyrelsen i mange år. 

Vesthimmerland og Han Herred Fritidsfiskerforening

www.vhimhanh.dk
  
Formand: Erik Andersen Kasserer: Svend Damsgaard
 Ullerupvej 130 · Aggersund · 9670 Løgstør  Brogade 42 · Aggersund
 Tlf. 98 22 10 64  Tlf. 98 22 10 43
 erik.andersen.epost@mail.tele.dk  svend@damsgaard-jensen.dk

Skive Fritidsfiskerforening

www.skive-fritidsfiskerforening.dk

Formand: Jørgen Jeppesen Kasserer: Børge Brøns
 Kastanievænget 64 · 7800 Skive Liselund 5 · 7800 Skive
 Tlf. 40 19 36 33 Tlf. 97 52 03 17
 j.skytte@mail.dk bbroens@mail.dk

Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

Formand: Arne Rusbjerg
 Engvej 42 · 7490 Aulum
 Tlf. 97 47 19 18/25 35 62 98
 E-mail: teamstr@gmail.com
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Østjylland

Mariager Fjord Fritidsfiskerforening

www.dinforening-mariagerfjord.dk/Mariager_Fjords_Fritidsforening.html

Formand: Finn Frandsen Kasserer: 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
 E-mail: finn@frandsennet.dk  E-mail: hensol@mail.tele.dk

 

Randers Fjord Fritidsfiskerforening

www.randersfjordfisk.dk
 
Formand: Leif Jepsen Kasserer: Kristian Smedegård
 Villavej 4 · Gjesing · 8963 Auning  Demstrupvej 45 · 8930 Randers NØ
 Tlf. 86483479/24235202  Tlf. 86 43 7219 - 28 93 73 93
 ljepsen@mail.tele.dk  E-mail: kr.smedegaard@gmail.com

Nyt fra Randers FF  
Vi har været på en dejlig Torsketur igen fra Hirtshals, trods blæst og høj sø sejlede vi 12 mand ud på torskeeventyr. 
  Der blæste en god bølge,- og  alle på nær en klarede det uden at skulle ha Ulrik i hånden! Vi fangede gode store torsk -206 stk 
i alt -  ikke så ringe og en skam vi ikke var flere! Håber det bliver bedre næste gang.

Sildeturen på Randers Fjord var igen i år en succes ,- men det var blæsende og koldt! Men sild var der dog ikke i store stimer! 
Men alle fik da fisk med hjem en kold,- men dejlig dag

HUSK Klubaften starter igen 24. September og  mød op til en rigtig god aften!
Det forsætter hver torsdag vinteren igennem.

HUSK! Mellerup! Det er kun for små både der anvendes til fiskeri på fjorden 

God sommer til alle! HUSK Redningsvesten!

Kalø Vig

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

LIVET PÅ BRYGGEN- se hele bladet på forbundets hjemmeside!
 

 Fiskekonkurrencen 

Der blev fanget ca. 150 flade i årets fiskekonkurrence. Ordet flade skal forstås 
bogstaveligt. De fleste var ikke tykkere end en skive rugbrød. Vi skal på havet 
igen efter flere. 
Og vinderne blev: Bent og Ejvind som blev behørigt fejret under den traditionsri-
ge morgenkaffe efter fiskeriet.

LIVET PÅ BRYGGEN-‐	  se	  hele	  bladet	  på	  forbundets	  hjemmeside! 
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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 !
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Vestjylland

Nissum Fjord Fritidsfiskerforening

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

Så er der nyt fra NISSUM FJORD FRITIDSFISKERFORENING!
Udsætning af Heltyngel       
Fritidsfiskerforeningen udsætter igen i år 85.000, stk. heltyngel, dato for udsættelsen ken-
des endnu ikke, men bliver nok midt i juni.
Bestyrelsen har på sidste møde blevet enige om ,at sætte samarbejdet med det nedsatte 
dialogforum for fiskeri i Nissum Fjord  i bero indtil videre! Der er opstået en uoverensstem-
melse mellem os og de biologer fra DTU Aqua fra Silkeborg, de er begge 2 ivrige sportsfiske-
re. Sagen drejer sig pt. om 58 mm. Skrubbegarn.
Der vil i næste blad være en orientering om hvad der er sket på de 5 møder der har været i dialogforum for fiskeri i fjorden,- og  
samtidig vil der være en afklaring om vi forsat skal udsætte helt yngel.

I april måned blev der landet 1480 kg. Helt,- og det var til Thorsminde fiskeauktion! Og be-
mærk at vi må kun bruge e’t  helt garn.
Der vil forsat blive arbejdet på at få genindført 58 mm. Skrubbegarn, 3 heltgarn og 3 silde-
garn som var i bekendtgørelse 2008 til 2013.
  Der er kommet en ny bekendtgørelse med ændring af maskestørrelser, og det  kan findes på 
hjemmesiden.
Ønsker man yderlig information kan der ringes eller sendes en mail til mig

God sommer til alle!  Venlig hilsen Jens Ole Nielsen, formand

	  

	  

	  	  	  	  	  -‐	  den	  med	  kronen!	  
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Penna´s	  Restaurant	  	  
Rønnerhavnen	  

 
Nordre Strandvej 48   

   9900 Frederikshavn   
9843 8298  penna@pennas.dk	  

                 

 

 

 

	  

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 !

Så store kan de blive

Så	  er	  der	  nyt	  fra	  NISSUM	  FJORD	  FRITIDSFISKERFORENING!	  

Udsætning	  af	  Heltyngel	  	  	  	  	  	   	  
	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  Så	  store	  kan	  de	  blive	  

Fritidsfiskerforeningen	  udsætter	  igen	  i	  år	  85.000,	  stk.	  heltyngel,	  dato	  
for	  udsættelsen	  kendes	  endnu	  ikke,	  men	  bliver	  nok	  midt	  i	  juni.	  

Bestyrelsen	  har	  på	  sidste	  møde	  blevet	  enige	  om	  ,at	  sætte	  samarbejdet	  
med	  det	  nedsatte	  dialogforum	  for	  fiskeri	  i	  Nissum	  Fjord	  	  i	  bero	  indtil	  
videre!	  Der	  er	  opstået	  en	  uoverensstemmelse	  mellem	  os	  og	  de	  
biologer	  fra	  DTU	  Aqua	  fra	  Silkeborg,	  de	  er	  begge	  2	  ivrige	  sportsfiskere.	  
Sagen	  drejer	  sig	  pt.	  om	  58	  mm.	  Skrubbegarn.	  

Der	  vil	  i	  næste	  blad	  være	  en	  orientering	  om	  hvad	  der	  er	  sket	  på	  de	  5	  
møder	  der	  har	  været	  i	  dialogforum	  for	  fiskeri	  i	  fjorden,-‐	  og	  	  samtidig	  
vil	  der	  være	  en	  afklaring	  om	  vi	  forsat	  skal	  udsætte	  helt	  yngel.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
I	  april	  måned	  blev	  der	  landet	  1480	  kg.	  Helt,-‐	  og	  det	  var	  til	  Thorsminde	  
fiskeauktion!	  Og	  bemærk	  at	  vi	  må	  kun	  bruge	  e’t	  	  helt	  garn.	  

Der	  vil	  forsat	  blive	  arbejdet	  på	  at	  få	  genindført	  58	  mm.	  Skrubbegarn,	  3	  
heltgarn	  og	  3	  sildegarn	  som	  var	  i	  bekendtgørelse	  2008	  til	  2013.	  

	  Der	  er	  kommet	  en	  ny	  bekendtgørelse	  med	  
ændring	  af	  maskestørrelser,	  og	  det	  	  kan	  findes	  på	  hjemmesiden.	  

Ønsker	  man	  yderlig	  information	  kan	  der	  ringes	  eller	  sendes	  en	  mail	  til	  
mig	  

God	  sommer	  til	  alle!	  	  Venlig	  hilsen	  Jens	  Ole	  Nielsen,	  formand	  
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Ringkøbing og Stadil Fjordes Fritidsfiskerforening

Formand:  Arne Mogensen Kasserer:  Erik Bahnsen
 Kløvervænget 5 · 6900 Skjern  Holmehaven 13 · 6990 Ulfborg 
 Tlf: 30350862  Tlf. 24 27 03 39 
 E-mail: arne.mogensen@3f.dk  E-mail: eriks.trafikskole@mail.com

Syd- og Sønderjylland

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

www.ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk

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

Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening

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

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

Nyt fra Kolding
Så er de fleste både i vandet igen, og man er klar til at drage på søen, og må-
ske være så heldig at fange en fisk eller to. Ja, sommeren er på vej med forhå-
bentlig godt vejr og mange fisk.  

Generalforsamlingen
 Vi har afholdt vores årlige generalforsamling den 28/3-15. 
Til min store glæde fik vi igen valgt en kasserer. Det blev Ulrik Nielsen, og vi 
byder ham velkommen i bestyrelsen. Der blev vedtaget ændringer i vedtæg-
ter og ordensregler. Ulrik har påtaget sig arbejdet med at rette til m.m. Det 
skal han have stor tak for. Jeg ønsker alle i den nye bestyrelse velkommen til 
et år med store opgaver. Jeg vil samtidig sige stor tak til Jeanette for sin ind-
sats for foreningen det seneste år. Hun har varetaget foreningens midler og 
ført medlemskartotek, og det skal hun takkes for. Hun stod altid klar med 
hjælp hvis det var nødvendigt. 
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Sommeren er på vej
Her er fra indvielse af fiskeskurene

Al vores is bliver
leveret af 

Vi gør is til
noget særligt!

Åbningstider:
Mandag-fredag
kl. 13.00-22.00

Lør.-, søn-
og helligdage

kl. 11.00-22.00

Palmestrandens Ishus

på nordstranden • Frederikshavn 

HUSK!
ÅBENT ALLE DAGE



Ny Pladsmand
Vi fik også valgt en pladsmand. Det blev Jens Jensen. Der venter et stort arbejde med at få renoveret og udskiftet broer. Vi hå-
ber der er mange der vil give en hånd med, og i det hele taget hjælpe ham og støtte ham i arbejdet fremover. Der er jo meget 
andet der skal ordnes. 

Festudvalget
Vi fik igen et festudvalg op at stå. Hele 2014 var der ikke nogle sociale tiltag. Det har folk efterspurgt. Jens (bror) har lovet at væ-
re tovholder.     
Udvalget starter allerede op den 20/6-15 med en sommerfest. Husk tilmelding på tavlen i fællesskuret. Det er rart at der igen 
sker noget, så støt dem i fremtiden. 
Nu vil jeg slutte. Hvis der sker noget kan i altid følge med i bladet eller på opslagstavlen i fællesskuret. 
Der har desværre været problemer med omdeling af bladet. Vi har igen skiftet til Post Danmark, så problemet er forhåbentlig 
løst nu. 

M.V.H. 
Bjarke Thiessen

Fritidsfiskerforeningen for Als og Sundeved

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

Kære medlemmer ! Hvis I har en mail adresse! Vil i så ikke godt sende den til mig! På mail ( lundsgaardsvej10@gmail.com ),
Bent Alnor, formand

Aabenraa Og Omegns Fritidsfiskerforening

Formand: Jørgen Kvist Christensen Kasserer: Kurt Callesen
 Kirkegade 39 · Hjordkær · 6230 Rødekro  Skibbrogade 19 · 6200 Aabenraa
 Tlf. 74 66 69 54 / 61 11 04 20  Tlf. 26 23 32 75
 aab.fff@gmail.com  aab.fff@gmail.com

Nyt fra Aabenraa
Ordinær generalforsamling Torsdag den 12/3 - 2015 kl. 19.00
På Brundlundskolen i Aabenraa i barakken i skolegården.
Der var velkomst formanden.
Punkt .1. Valg af dirigent. Bent Knudsen blev valgt.
Punkt. 2. Formandens beretning. Se bilag nr. 1
Punkt. 3. Regnskab ved kassere Kurt Callesen.Regnskabet godkendt Se bilag. 2
Kontingentet er uændret i perioden 2015 - 2016
Der har været problemer med at få opkrævet kontingent fra medlemmerne.
Kurt Callesen har brugt meget tid på at sende rykkere ud til medlemmerne.    Der bliver foreslået at hovedbestyrelsen står for 
det.
Punkt. 6. Formand Jørgen Christiansen er på valg. Han modtager genvalg.
Punkt.7 Bestyrelsesmedlem Kurt Asmussen er på valg. Ønsker ikke genvalg.
Det bliver i stedet Jes Skov der overtager posten i bestyrelsen.
Punkt. 8. Valg af suppleant. Henry Nicolaisen modtager valg.
Punkt.9. Valg af revisor. Bent Knudsen/ Henry Stenholdt. Modtager genvalg.               
Punkt.10. Valg af revisorsuppl. Steen Strømbeck/ Knud Orbesen. Modt. genvalg.
Punkt.11. Evt. Der har været en diskusion om foreningens overlevelse.  
Der er ikke mange medlemmer der møder op til generalforsamlingen.           Der mødte 11 ud af 56 op.Dette er et problem, da 
det jo er mellem de medlemmer der er mødt op der skal vælges nye medlemmer til bestyrelsesarbejdet. 

Aktiviteter i Aabenraa Fritidsfiskerforening
Bødekurset starter torsdag den 22/10 2015 kl. 19.00, det bliver på Rukobbel skole/kongehøjskolen. 
 Den første aften på bødekurset er der planlagt at vi i fællesskab skal finde ud af hvilke aktiviteter der skal være i løbet af vinte-
ren. Vi vil fra bestyrelsen spørge om Kurt Asmussen vil stå for motorlære og samtidig invitere det nordlige med.
Der er bødekursus hver torsdag.

25
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Julefrokost
Den 17/12 2015 er der julefrokost og herefter er der juleferie.
Opstart efter julefrokosten den 14/1 2016
I uge 7 2016  holder skolen vinterferie så der er ikke bødekursus den torsdag.
Der er bødekursus hver torsdag frem til og med den 3/3 2016

Afslutning
Torsdag den 10/3 - 2016 er der afslutning med spisning, hvor det bliver er endnu ikke aftalt. Skulle der være nogen der har et 
forslag er de meget velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen.

Generalforsamling
Den 17/3 er der generalforsamling på skolen med kaffe og boller med pålæg.
 Med venlig hilsen bestyrelsen.

Varde Å og Ho Bugt Fritidsfiskerforening

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

 
Øerne

Nordsjællands Fritidsfiskerforening

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

Føns Vig Fritidsfiskerforening

www. Foensvigjollehavn.dk

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

Fritidsfisker!
Jeg kan også sælge

- din båd!
Lave omkostninger! 

Fritidsfisker! 
Jeg kan også sælge 

- din båd! 
Lave omkostninger! 	  	  
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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

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
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- af Bruno Müller

Fritidsfiskere fra både Dansk Amatørfi-
skerforening og vores forbund lagde en 
dag for noget siden beslag på svømme-
hallen i Nørresundby ved Aalborg!
PÅ denne lærerige dag blev alverdens 
sikkerhedsprocedurer blev gennemgået 
og det var modsat af at være på havet,- 
i godt opvarmet vand!
Vi kender alle gennemsnitsalderen for 
fritidsfiskere,- og her var det heller ikke 
nogen undtagelse!

Alligevel! Selv om det grå hår ”stritte-
de under hætten” klarede man det flot 
og man gennemførte med de forskelli-
ge typer redningsveste,- ved de til tider 
lidt anstrengende øvelser!

Men også brugen vaders blev afprøvet 
og med en konstatering af,- at de ikke 
er helt ufarlige ved et besøg i havet!
Trods gode klimatiske forhold i svøm-
mehallen var der ingen tvivl om at del-
tagerne efterfølgende tænkte på hvor 
vigtigt det er,- at være forberedt hvis 
ulykken skulle ske på havet og man be-
finder sig ”Udenbords”! 

Er man pludseligt og meget hurtigt rø-
get ud! Så er der ingen kære mor hvis 
vejret er dårligt og vandet koldt! Slet ik-
ke hvis man er alene og redningsvesten 
ligger i båden!
Så er der ingen tvivl om at man godt på 
vej til at ”Kysse Vorherre i rø…..”

Er det det værd! 
Det kan du gå hjem og snakke med fa-
milien og dine kollegaer om,- og ligele-
des om ikke ”Verdens bedste livsforsik-
ring” – er redningsvesten!

I det nordjyske træner 
fritidsfiskerne i overlevelse!

 
Træffetid:
Bjarne Christensen
træffetid: mandag 
til torsdag mellem 
17.00 og 19.00

98 42 83 06 – 21 80 36 12
eller på mail: 
bcnr1@webspeed.dk

Husk at oplyse forening og kode! 

Der er siden sidste blad kom-
met 26 nye medlemmer.

Hilsen Bjarne Christensen
 Medlemskontoret

Nyt fra 
Medlemskontoret

 

Side 4 
Udsætning af 15.000 Pigvarer i Århusbugten  
I baggrunden Studstrupværket – Skal væk 
Foto: Ejvind Jensen, Kalø Vig 

Side 22  
Sidste opdateringer på Hjemmesiden! 
Denne sættes øverst 
12,10,13 NaturErhvervstyrelsen indfører bilagskontrol i alle sager om projekttilskud under 
Landdistriktsprogrammet og ordningen Bæredygtig udvikling af fiskeriområder fra den 15.10. 2013 

 
Ham her skal med hver gang 
Side 25 
Der kommer en dagsorden omkring 1. december.  
Bestyrelsen 

Denne står øverst for sig selv 
Kan du flytte den over i venstre spalte som afslutning 

Side 27 

 
Denne sættes hver gang v. medlemskontoret  

Side 29 
Hanne skal med i.f.m. artiklen 

 

 

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

Det var rimeligt nemt i svømmehallen! Men… 

 Så er det med at tage den med ro til 
hjælpen kommer!
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	  Blad	  2.	  2014	  _______________________________________________________________________________________	  Handlingsplan	  for	  fiskepleje	  2014	  -‐1	  Handlingsplan	  for	  fiskepleje	  2014	  -‐2	  Handlingsplan	  for	  fiskepleje	  2014	  bilag	  __________________________________________________________________________	  Fritidsfisker!	  Sejlsæsonen	  er	  fuld	  gang!	  Brug	  din	  iphone	  eller	  android	  
__________________________________________________________________________	  Dansk	  Åleekspedition	  2014:	  Første	  del	  gennemført	  med	  succes	  
__________________________________________________________________________	  

Mindstemål	  
link	  til	  den	  endelige	  bekendtgørelse	  om	  mindstemål	  og	  fredningstider	  for	  fisk	  og	  krebs	  i	  
ferskvand.	  

I	  forhold	  til	  den	  hidtil	  gældende	  bekendtgørelse	  er	  der	  følgende	  nye	  bestemmelser:se	  her	  
_________________________________________________________________________________________________	  

	  	  

	  
Se	  billeder	  fra	  Dansk	  Åleekspedition	  2014	  	  DTU's	  havforskningsskib	  Dana	  er	  i	  marts	  og	  april	  2014	  i	  Sargassohavet	  for	  at	  undersøge,	  	  

hvilken	  rolle	  klimabetingede	  ændringer	  i	  ålens	  gydeområder	  spiller	  for	  ålens	  voldsomme	  tilbagegang	  i	  Europa.	  	  	  ____________________________________________________________________________________________________________	  

	  
Ålen	  -‐	  Et	  overblik	  	  

Sidste opdateringer på Hjemmesiden!	  

                           
Meget nyt på Hjemmesiden! 

Se de sidste opdateringer på Hjemmesiden siden sidste blad 2. 2014! 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.fritidsfiskerforbundet.dk	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ansøgningsrunde	  for	  vandløbsrestaureringsprojekter	  åbner	  d.	  15.maj	  2014	  

________________________________________________________________________________	  

Møde	  i	  den	  rekreative	  gruppe	  
__________________________________________________________	  

Dansk	  Åleekspedition	  2014	  	  	  	  	  	  
Dansk	  Åleekspedition	  2014	  er	  retur	  	  
efter	  fem	  ugers	  togt	  i	  Sargassohavet	  

____________________________________________________________________________	  

	  	  	  	  	  	  	  	  

“Hvis	  jeg	  falder	  over	  bord	  	  	  	  
skærer	  jeg	  bare	  mine	  vaders	  i	  stykker	  

med	  min	  lommekniv”…	  og	  andre	  søforklaringer	  
Læs	  her	  den	  spændende	  rapport	  	  

om	  en	  kvalitativ	  undersøgelse	  af	  fritidsfiskers	  og	  	  
lystsejlers	  brug	  af	  redningsvest!	  

__________________________________________________________________________	  

Fiskeriinspektorat	  Vest	  	  	  	  	  	  	  	  
Referat	  af	  mødet	  d.	  29.april	  2014	  	  
i	  kredsen	  omkring	  rekreativt	  fiskeri	  

__________________________________________________________________________________	  

INFO	  
Næste	  møde	  i	  §	  7-‐udvalget	  er	  den	  25.	  juni	  2014	  kl.	  10.00	  hos	  DTU	  Aqua	  i	  Silkeborg.	  

Referat	  fra	  mødet	  lægges	  efterfølgende	  her	  på	  Hjemmeside.	  
_________________________________________________________________________	  

	  

•  Bekendtgørelsen om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord. Træder i kraft den 9. maj 2015. 

• Varmrøgning af ørred. 

• Formanden kommenterer vedrørende de udeblivende blade! 

• Stort fald i antal af alvorlige fiskeriovertrædelser i 2014 

• Fredningstider over fisk og krebsdyr i saltvand 

• Mindstemål i saltvand 

•  Kystfiskerne tildeles ekstra mængder til fiskeriet i 2015. 

• Blad nr. 2 2015 er udkommet 

• Omkomne i forbindelse med fritidssejlads i Danmark i 2009 til 2014 

•  Åbent Hus! Nordvestjysk Fritidsfiskerforening. Der inviteres hermed til Åbent Hus hos: 
Venoesund Fisk og Skaldyr Aps. 

•  Danmarks Fiskeriforening vil på vegne med andre fiskeriforeninger have et møde med 
ministeren! 

•  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen bruger ekstra 
kræfter på kontrol af lyst- og fritidsfiskeri den næste halvanden måneds tid. 

• Søsportens Sikkerhedsråds oversigt over omkomne sidste år – 2014! 

•  Høring vedr. udkast til ændring af § 6 i bekendtgørelsen om fiskeri og fredningsbælter i Nissum Fjord vedr. fritidsfi-
skeres garnfiskeri. 

• Fritidsfisker! - Havet har brug for vores hjælp! Bliv Havmiljøvogter! 

FRITIDSFISKEREN

MEDLEMSBLAD FOR DANSK FRITIDSFISKERFORBUNDwww.fritidsfiskerforbundet.dk

35. ÅRGANG FEBRUAR 2015 
NR. 1

 

Forbundsbladet 
fylder 35 i år!

- læs herom inde i bladet !

Fritidsfiskeren 1-15.indd   1

26/01/15   10.41

Nyt fra 
Medlemskontoret

	  

 

I	  forbindelse	  med	  dårlig	  vejr	  og	  især	  storme	  kan	  flere	  joller,	  andre	  både,	  drive	  til	  havs	  og	  med	  
en	  ejer,	  der	  ikke	  efterfølgende	  har	  vidst,	  hvor	  deres	  fartøj	  er	  havnet.	  TrygFonden	  og	  
Søværnets	  Operative	  Kommando	  har	  udviklet	  et	  mærkat:	  ”Operation	  Sømærkning”	  

	  Udover	  at	  identificere	  fartøjets	  ejer,	  vil	  den	  også	  forebygge	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
unødige	  eftersøgninger	  af	  herreløse	  fartøjer.	  

Mærkatet kan du gratis rekvirere på:	  
www.trygfonden.dk	  /Materialer/Operation	  Sømærkning	  

	  



30

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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...men med Personligt Sikkerhedsudstyr fra FURUNO er hjælpen aldrig langt væk. 
Få mulighed for hurtig og præcis alarmering - og skab samtidig tryghed for dem, der venter derhjemme.

På havet kan du nemt blive meget alene...

www.furuno.dk

3.078,-
easyONE

2.898,-
FastFind 220

easyONE
AIS Nødfyr

FastFind 220
Satellit Nødfyr

Llille og ekstremt effektivt personligt nødfyr, 

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

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

Personligt AIS nødfyr med 
indbygget GPS.

Passer i langt de fleste redningsveste og 
kan nemt og hurtigt aktiveres og udsende et 

AIS symbol, som kan ses på kortplottere/radar 
på eget og omkringliggende skibe. 

Sender med 1 Watt og har batteri til mindst 36 
timer, flyder og og har også en kraftigt SOS-Flash 
funktion til nær-signalering.

Pris inkl. moms Pris inkl. moms

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Fritidsfiskeren_annonce_FURUNO.pdf   1   20-05-2015   16:02:24
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De er blevet jaget med harpun og skyde-
våben, og er blevet slået ihjel med køl-
ler og hakker. Men i ruse blev sæler fan-
get ved Vesterholm, som er den vestlige 
ende af Rødsand, det cirka 10 kilometer 
lange sandrev imellem Falsters sydspids 
og sydøstspidsen af Lolland.
Fra 1848 til 1964 blev fangsten udøvet af 
fire generationer af fiskerfamilien, Landt 
i Nysted: Hans Landt (1792-1855), Johan 
Ludolf Friderich Landt (1827-1894), Claus 
Christian Landt (1855-1921) og sidst af 
brødrene Niels Landt (1894-1984) og Al-
fred Landt (1891-1981), der tog over ef-
ter faren, Claus Christian Landt og hans 
tidligere fiskemakker, Christian Ander-
sen, i 1921.
Fangsten blev udøvet med en spektaku-

lær ruse, introduceret af brødrenes ol-
defar, Hans Landt, der foruden fisker var 
gartner i Nysted og indvandret fra Möl-
ln, Oldenburg i Tyskland. Før han indled-
te sælfangsten, angiveligt i 1848, hav-
de et fiskeriselskab, oprettet i 1801, haft 
privilegium til at fange sæler ved Røds-
and. Fangsten blev praktiseret ved Ve-
sterholm, fordi kun her er der på inder-
siden dybt vand helt ind til sandrevet, så 
sæler ubesværet kan svømme til og fra. 
Fiskeriselskabet gjorde sin største fangst 
i 1802, hvor fire mand ifølge overleverin-
gen angiveligt skulle have dræbt 915 sæ-
ler, flest voksne, med køller og hakker.
Når dette kunne lade sig gøre, så var 
det, fordi sælerne ved kraftig storm fra 
vest søgte op på sandet i stort antal, og 

når vandet faldt på grund af vestenvin-
den, så gav den større afstand for sæler-
ne ud til havet det muligt for fangstfol-
kene at dræbe dem, før de nåede frem 
til det våde element. En driftig mand, 
strandingskommissær, borgerkaptajn 
og købmand Kielsen, tillægges at have 
udtænkt denne strategi, og den store 
fangst i 1802 betegnedes som fordelag-
tig på enhver tænkelig måde, fordi tran-
nen var kostbar, og således har indbragt 
et kærkomment økonomisk supplement 
for adskillige mindrebemidlede familier i 
og omkring Nysted. 

600 kroner for et fad tran
Så høje fangsttal som fiskeriselskabets 
nåede Landterne aldrig op på. Niels og 

Sælfangerne
I 2014 var det 50 år siden, sælfangst i ruse ved Rødsand, indledt i 1848, indstilledes. Sælfangsten blev ud-
øvet af fire generationer af fiskerfamilien Landt, Nysted, og de sidste udøvere var brødrene Niels og Al-
fred Landt, der opnåede at blive trukket i retten, tiltalt for dyrplageri ved fangst af sæler i ruse.

Under sæljagt på Vesterholm på Rødsand lå jægere, som 
Niels med kikkerten og Alfred Landt med riflen her demon-
strerer i skjul bag tang, en fiskekasse eller gravede sig ned i 
sandet. Især var Alfred dygtig til at lokke sæler til sig ved at 
efterligne deres bevægelser på land.
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eringen der var indført i 1889, afskaffet. 
Præmieringen var blevet indført, fordi 
sæler blev anset som fiskerierhvervets 
værste fjende, og da sæler således var 
skadedyr, måtte de jages året rundt.
Udover præmieringen for hver druknet 
sæl fik brødrene Landt tilskud til selve 
rusefangsten, og de benyttede sig også 
af Dansk Fiskeriforenings udlån af Rem-
ingtonrifler model 1867 til sæljagt. Pa-
tronerne til Remingtonriflen kostede 
seks øre stykket, men når hylstrene blev 
gemt og genbrugt, kunne de genlades, 
og derved kom prisen ned på tre øer per 
patron. Mens Dansk Fiskeriforening yde-
de denne service over for fiskerierhver-
vet, var flest rifler på landsbasis, nem-
lig 22, udlånt til fiskere i det daværende 
Maribo Amt.
Sælrusen, som det ikke vides, om Landt-
brødrenes oldefar, Hans Landt, havde 
kopieret fra andre sælfangere eller selv 
havde designet, var af seks millimeter 
ungarsk hamp. Den var 17 meter lang, 
og største diameter var 2,20 meter. Ma-
skestørrelsen var 14 centimeter. Når sæ-
ler efter hvil på Vesterholm på Rødsand 
søgte tilbage til det våde element, var 
der – mens sælfangsten verserede – mu-
lighed for, at de herunder fulgte rusens 
udspændte arme for til sidst at ende i 
bunden af rusen med druknedøden som 
usvigelig følgevirkning. Når en sæl gik i 
rusen, så ville den forsøge at komme fri 
ved at søge op ad mod overfladen. For 
at undgå, at rusen derved sprængtes, 
var den ikke fastgjort til pæle, men blev 
derimod holdt på plads af ankre og en 
stor sten. Før hver fangstsæson fra slut-
ningen af august, og indtil isdannelse 
lande hindringer i vejen for Landternes 
sejlads til og fra Rødsand, blev den be-
handlet med tjære for at øge holdbar-
heden. Alligevel blev rusen dog fornyet 
med jævne mellemrum.

33 ålekroge i sælens mave
Fangstforholdene var optimale, når vin-
den var sydvestlig, men størrelsen af 
fangsten varierede efter antallet af da-
ge, brødrene Landt lod rusen stå, før 
den blev røgtet. I farens tid blev der fan-
get 36 sæler i ét røgt, efter rusen hav-
de stået i nogle få dage, og det skulle 
efter brødrenes udsagn være det høje-
ste antal sæler, som er fanget i rusen på 
én gang. Selv kom Niels og Alfred Landt 
som det højeste antal nogen sinde selv 
til at fange 18 sæler på én gang. Stør-

gengæld profitabel og et godt supple-
ment til det øvrige fiskeri efter ål, rejer, 
sild, hornfisk, fladfisk og torsk. I begyn-
delsen af 1900-tallet havde en dræbt 
sæl en gennemsnitlig værdi af syv kro-
ner. Senere blev den større. Brødrene 
Landt har i 1969 til denne artikels forfat-
ter fortalt, at de på et tidspunkt fik 65-
90 kroner for et sælskind til beklædning, 
og de har endda eksporteret sælskind til 
Grønland. Rævefarme i Danmark købte 
i en periode sælkødet til foder til deres 
ræve for 40 øre kiloet. Sælkød blev nu 
og da også spist af Landtbrødrene, hvor-
af Alfred var ungkarl, og i mange år bo-
ede i den østlige ende af Rygehuset på 
havnen i Nysted, som Niels Landt i 1982 
skænkede frit og kvit til den daværende 
Nysted Kommune, men til trods for flere 
forsøg på at overbevise folk om, at sæl-
kød var velsmagende, blev det aldrig en 
populær spise i danske hjem.
Trannet, som brødrene selv udvandt i 
Rygehuset, der i dag er fredet, indbrag-
te i 1940-erne 600 kroner for et fad med 
200 liter. Tran blev blandt andet brugt 
som brændstof til lamper og som smø-
relse til hesteseletøj og træskostøvler. 
Under Anden Verdenskrig, hvor der var 
mangel på de mest basale dagligvarer, 
blev tran også anvendt til fremstilling 
af margarine, og fra landbrugs- og fi-
skeriministeriets side blev brødrene op-
fordret til at øge fangsten af sæler, men 
fangsten nåede dog aldrig igen op på et 
omfang som i første halvdel af 1900-tal-
let. Selv mente brødrene, at nedgangen 
i antallet af sæler ved Rødsand påvirke-
des af, at stadig flere jægere fik smag 
for sæljagt, og jagt- og forstyrrelsestryk-
ket således var en grænsende faktor, 
fordi det holdt sæler borte fra Rødsand.

Fifleri med haleluffer
Fangst såvel som jagt på sæler blev i en 
årrække stærkt tilskyndet af, at der blev 
betalt en præmie for hver skudt og fan-
get sæl. I 1914 var niveauet fire kroner 
per dræbt eller druknet sæl. Som doku-
mentation skulle den, jæger og fisker, 
der enten havde skudt eller fanget sæ-
ler, indsende en luns af den fangne eller 
skudte sæls haleluffe. Men nogle snød 
ved at lave haleluffer af forluffer, og da 
det blev opdaget, krævede fiskeridirek-
toratet, at sælers kæber i afkogt stand 
blev indsendt sammen med haleluffer-
ne. Det må formodes, at dette tog top-
pen af fifleriet, men i 1927 blev præmi-

Alfred Landt skønnede således, at der 
indtil 1910 årligt blev fanget 280-320 sæ-
ler i rusen, før udbyttet dykkede til cirka 
120 stykker, men i årene efter 1940 blev 
der per sæson kun fanget 40 sæler, og 
nedturen fortsatte. I den sidste sæson i 
begyndelsen af 1960-erne, efter al sand-
synlighed 1964, gik kun 14 sæler i rusen, 
før fangsten blev indstillet definitivt. Ik-
ke kun fordi bestanden af såvel spætte-
de sæler som gråsæler i farvandet om-
kring Rødsand og Lolland-Falster i det 
hele taget havde nået bunden, men og-
så fordi der ikke længere var penge i 
sæler. Dels var tran ikke længere efter-
spurgt, og dels var priserne på sælskind 
nået så langt ned, at salget af skind hel-
ler ikke længere var motiverende for 
fortsættelse af sælfangsten.
Mens sælfangsten var god, var den til 

I Rygehuset på havnen i Nysted opbevarede 
Landterne deres fiskeredskaber og alt, hvad 
der hørte til sælfangsten. Jernbanespo-
ret i forgrunden er et godsspor fra den for 
længst nedlagte Stubbekøbing-Nykøbing-
Nystedbanen. Når Landterne sendte tønder 
med sæltran til margarinefabrikken, holdt 
toget med en godsvogn ved Rygehuset, 
hvorfra tromlerne blev læsset på ved hjælp 
af en sliske.



33

øjne på, at en konkurrent satte sin ruse 
klods op af deres. Vestjyske fiskere viste 
også interesse for sælfangst, og brødre-
ne rejste derfor til Vestjylland for at de-
monstrere deres ruse for stedlige fiske-
re, men det førte dog ikke til, at vestjy-
ske fiskere indledte rusefangst af sæler 
i Vestjylland, formentlig Vadehavet. Ru-
sen havde i øvrigt fået medalje på en 
fiskeriudstilling i Bordeaux i Frankrig i 
1880, men de nærmere omstændighe-
der omkring præmieringen, meddelt 
mundtligt til denne artikels forfatter i 
1969, er ukendt.
Ved siden af fiskeriet og sælfangsten 
drev Landterne lejlighedsvis målrettet 
jagt på sæler med den Remingtonrif-
fel, som de havde fået stillet til rådighed 
af Dansk Fiskeriforening. Engang Al-
fred Landt havde gravet sig ned på Ve-
sterholm for at vente på, at sæler svøm-
mede ind på skudhold, fik han besøg af 
en nysgerrig ung sæl. Ved efterligning 
af sælens bevægelser lokkede han, der 

først med Jagtloven af 1967 – få år ef-
ter, at brødrene selv havde indstillet ru-
sefangsten af sæler, der gennem fire ge-
nerationer af Landsfamilien da havde 
stået på i 116 år.

Tyskeres ufine sæljagt
Selv om Landterne havde noget nær 
”monopol” på at fange sæler ved Ve-
sterholm ved Rødsand, så gik en fisker 
i Gedser, inspireret af brødrene, dem i 
bedene under Anden Verdenskrig ved 
at lave en tilsvarende ruse, der blev sat 
nær Landternes ruse ved Vesterholm. 
Den fangede ifølge Landterne kun to 
sælhvalpe, før den blev taget af havisen 
og forsvandt helt ud af billedet uden ef-
terfølgende at blive fornyet. Det er ik-
ke til at vide, om Landterne hjalp isen 
med at føre den konkurrerende ruse 
ud på rejsen mod det ukendte, men det 
er fristende at antage, at dens forsvin-
den måske hænger sådan sammen, for-
di brødrene næppe har set med milde 

steparten af fangsten udgjordes altid af 
spættede sæler, men af og til blev der 
fanget gråsæler. Den største af disse ve-
jede omkring 500 kg, og af spækket fra 
en sæl i denne størrelse blev der udvun-
det en hel tønde tran. Udover spættede 
sæler og gråsæler blev der fanget nogle 
få ringsæler, hvoraf nogle var helt sort-
farvede.
Mens brødrene Landt udøvede sæl-
fangst, fik de af fiskeridirektoratet til 
opgave at undersøge maveindholdet 
fra de fangne sæler. Formålet var at un-
dersøge, om der var hold i fiskernes på-
stand om sælers skadelige indvirkning 
på fiskeriet i danske farvende. Ved un-
dersøgelsen blev indholdet i den en-
kelte sæls mavesæk nøje registreret, og 
det vides derfor, at brødrene Landt i en 
sæls mavesæk stødte på 72 sildeskelet-
ter, 18 torskeskeletter, 12 ålekvabbeske-
letter og 33 ålekroge. Et fund, som de 
altid brugte til anskueliggørelse af, hvor 
skadelige sæler er i forhold til fiskerier-
hvervet.
I tiden efter Anden Verdenskrig blev der 
for første gang nogen sinde sat spørgs-
målstegn ved dyreetikken i brødrenes 
sælfangst ved Rødsand. Dyreværnsor-
ganisationer satte fokus på den, og der 
dukkede nu kritiske skriverier op i dag-
bladene. Men ikke endt med det. Brød-
rene blev også slæbt i retten, tiltalt for 
dyrplageri ved at lade fangede sæler li-
de druknedøden i rusen. Niels Landt, 
som var kendt for at have at have ordet 
i sin magt, fik dog overbevist dommeren 
om, at sæler var alvorlige skadedyr for 
fiskerierhvervet. Det lykkedes også for 
ham at overbevise dommeren om, at det 
ikke var værre for sæler at lide drukne-
døden end blive skudt med kugle eller 
hagl. Han og broren var overbevist om, 
at druknedøden var hurtig og smerte-
fri. Et argument, der byggede på deres 
mangeårige erfaring for, at en sæl efter 
at være gået i rusen blev stille i løbet af 
cirka to minutter.
Brødrene forstod derfor heller ikke, 
hvorfor det i indtil flere bøger stod at 
læse, at en sæl kan opholde sig under 
vandet i 10-20 minutter. Over for den-
ne artikels forfatter betegnede brødre-
ne i 1969 denne oplysning som bras. De 
gav derfor ikke meget for videnskaben, 
og retssagen resulterede da heller ikke i 
hverken domfældelse for dyremishand-
ling eller et øjeblikkeligt forbud mod 
fangst af sæler i ruse. Forbuddet kom 

Alfred (til venstre) og Niels Landt røgter sælrusen ved Vesterholm på Rød-
sand og ses her med en af de spættede sæler, der var gået i den og havde 
lidt druknedøden.
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lent Viggo M. Fynboe (1913-1989) havde 
skrevet manuskript og drejebog til, en 
sekvens om brødrenes metier på Røds-
and som både sælfangere og sæljæge-
re. Filmen blev optaget af filmfotograf 
Knud Elmdahl, og ved den lejlighed blev 
de fotos af brødrene som sælfangere og 
sæljægere, der illustrerer denne artikel, 
taget.
Relativ let er det derfor for interessere-
de at finde supplerende information om 
brødrene Landts sælfangst, som der og-
så findes et righoldigt materiale om på 
Lokalhistorisk Arkiv, Nysted. Hvor op-
lagt og relevant, det end ville have væ-
ret for eftertiden, hvis sælrusen havde 
befundet sig på et museum, så blev det 
desværre ikke sådan. Dr. Phil og cand. 
med. Knud Paludan, der på det tids-
punkt var leder af Jagt- & Skovbrugsmu-
seet i Hørsholm, som siden hen har æn-
dret navn til Dansk Jagt- & Skovbrugs-
museum, havde ifølge Niels og Alfred 
Landt ganske vist besigtiget og vist in-
teresse for at indlemme det særegne 
fangstredskab i museets samling, for-
di rusen var den eneste af sin art i lan-
det. Men da Landterne to år efter mu-
seumsinspektørens besøg endnu ikke 
havde fået en tilbagemelding fra ved-
kommende om, hvorvidt museet øn-
skede at overtage rusen, som brødre-
ne tilmed havde tilbudt at ville restau-
rere frit og kvit, før den skiftede ejer, 
lod de den i sommeren 1968 gå op i røg 
uden for Rygehuset. Et par år før sin 

skyde hen over hovedet på dem, hver 
gang de kom op, så de ikke fik tid til at 
trække tilstrækkeligt med luft. Når de 
var kørt trætte og blev nødt til at bli-
ve længere oppe for at trække luft, var 
det derfor let for tyskerne at skyde, ar-
gumenterede brødrene, som også men-
te, at tyskerne havde frit spil, fordi der 
fra dansk side blev set stort på, at ty-
ske jægere nu og da jagede sæler ved 
Rødsand. Brødrene Landt har fortalt, at 
det under Anden Verdenskrig nu og da 
desuden forekom, at sæler på Rødsand 
blev beskudt fra tyske fly, hvilket dog ik-
ke bekræftes af andre samtidige kilder.

Sælrusen op i røg
Brødrene Landt forstod godt, at jæge-
re følte sig draget af Rødsand. Ofte slog 
jægere sig ned på Rødsand i telt og bo-
ede der i dagevis. Selv om den megen 
trafik og menneskelige aktivitet på ste-
det reducerede antallet af sæler i en 
kortere periode, så Landterne som ud-
prægede naturmennesker alligevel med 
sympati på, at Rødsand virkede dragen-
de på andre mennesker. De betegnede 
nemlig selv opholdet på det berømte 
sandrev som en lise for sjælen.
Sælfangsten ved Rødsand er beskrevet i 
Ludvig Svendsens opslagsværk fra 1945 
”Jagthåndbogen”, udgivet af J.Fr. Clau-
sens Forlag. Desuden rummer det tid-
ligere Jagtkonsulentvæsens film ”Ha-
vets fauna” fra begyndelsen af 1950-er-
ne, som daværende strandjagtkonsu-

var ekspert i dette kneb, den unge sæl 
helt op på siden af sig, men da det kom 
til stykket, kunne han ikke få sig selv til 
at dræbe det tillidsfulde dyr. I stedet for 
strøg han sælen over ryggen med hån-
den, mens han sagde:
- Se du at komme ud, hvor du hører 
hjemme, min lille ven, men kom ikke 
igen!
Beretningerne om sælfangsten, og ryg-
tet, at der var godt med sæler ved Rød-
sand, lokkede mange jægere til. Der 
kom endda jægere til Rødsand fra Jyl-
land, og engang kom der en jæger, som 
havde hørt, at sælerne gik i land og åd 
bønderne. Men omkostningsfri var den 
sportsbetonede jagt ikke, kunne brød-
rene Landt konstatere, idet flere af de 
sæler de fangede i deres ruse, var an-
skudte.
Det hændte også, at brødrene mod 
behørig betaling sejlede jægere ud til 
Rødsand for at jage sæler, og de assi-
sterede ofte disse under jagten. Blandt 
de mest fremtrædende jægere, de sej-
lede ud til Rødsand, var den daværende 
ejer af Jagt- & Fiskerimagasinet i Køben-
havn, Ludvig Svendsen, der var passio-
neret jæger og jagtlejer på Saltholm, og 
dennes nære jagtven, dr. Bøje Benzon 
(1894-1976). På en tur til Rødsand skød 
Bøje Benzon syv sæler, betroede Land-
terne denne artikels forfatter i 1969.
Nordtyske jægere fandt også vej til 
Rødsand. De kom i hurtiggående både 
og jagede ifølge Landterne sæler ved at 

Alfred, der bærer på Remingtonrif-
len, og Niels Landt ses her inde på 
Rødsand. De betegnede begge det 
som en lise for sjælen at besøge san-
drevet.

Læsere, der studerer dette foto nærmere, vil opdage, at en pind holder den 
forreste sæls hoved oppe for at illudere, at den er levende. Sælerne er imidler-
tid druknede i sælrusen og blev lagt sådan for at illudere levende, da strand-
jagtkonsulent V,M. Fynboe og filmfotograf Knud Elmdahl først i 1950-erne be-
søgte Rødsand for at filme brødrenes sælfangst og sæljagt til jagtkonsulent-
væsenets film, ”Havets fauna”, der for længst er blevet museal.
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fisk befandt sig inden for mange sømil. 
Han og broren lagde kimen til fiskertil-
værelsen, mens bådene var sejlførende, 
og Alfred mente, at sejl gav båden ba-
lance og skipperen en bedre føling med 
skibet, og at sejlet hjalp båden, hvori-
mod en motor nærmest tvinger båden 
fremad. Kun afbrudt af en sygdomspe-
riode i 1980, og nogle få måneders op-
hold på Solgården, hvor han døde i juli 
1981, havde Alfred Landt livet igennem 
boet i Rygehuset, der nu fremstår som 
et monument på Nysted Havn over fami-
lien Landts virke i fire generationer som 
fiskere og sælfangere.
Ligeså trofast var Niels Landt mod sine 
rødder. Han var født i Fiskergade 11 og 
boede her i det meste af sit liv. Han var 
kun 20 år, da han fik bygget sin første 
fiskerbåd, og han fik krisen i 1930-erne 
tæt på. Mange opgav fiskeriet, fordi der 
ikke længere var økonomi i det, men 
Niels Landt holdt stand og slæbte sig 
igennem med hårdt arbejde fra morgen 
til aften. Udover medfødte oratoriske 
evner havde Niels Landt tæft for organi-
sationsarbejde, og i 1924 blev han valgt 
ind i bestyrelsen for Nysted og Omegns 
Fiskeriforening. Fire år senere overtog 
han formandsposten og varetog den 
i 50 år, før han gik af i 1978. Han hav-
de da siddet i bestyrelsen i 54 år. Niels 
Landt var en karismatisk person, som ik-
ke var til at overhøre, og det fortælles, 
at han har talt Stauning et øre af. I for-
handlinger med fiskeriministeriet holdt 
han med sin faglige kompetence på sit 

De var selvpromoverende
Niels og Alfred Landt har sat sig varige 
spor i Nysted. De var begge gode til at 
komme i avisen, hvilket vil sige Lolland-
Falsters Folketidende og således promo-
vere sig selv. Alfred Landt, den ældste 
af de to brødre, forblev ugift hele livet, 
men spøgte med, at han tit blev forel-
sket om sommeren, når han stagede ud 
for at røgte sine fiskegarn i farvandet 
syd for Nysted, og herunder spottede 
badenymfer i vandet. Han kunne godt 
lide det feminine køn og kom meget på 
forskellige hospitaler, vel sagtens for at 
besøge sygeplejersker. Efter anbefaling 
fra broren, marinemaler og lods Frants 
Landt (1885-1975) rejste han med et eks-
peditionsskib til Grønland for at delta-
ge i havundersøgelser. Når skibet kom i 
havn, fik besætningen en god behand-
ling, og Alfred Landt beskrev det i Lol-
land-Falsters Folketidende som en god 
service, at de unge koner blev stillet til 
de besøgende mænds rådighed. Han 
husker ikke årstallet for Grønlandstog-
tet, men siger i avisartiklen, at det var 
det år med Alberti (1851-1932). Hvis han 
mener det år, Alberti gik af som justits-
minister og meldte sig til politiet for un-
derslæb, så var det 1908. Alfred Landt 
var på det tidspunkt blot 17 år. Alfred 
Landt boede i et lille primitivt, bræn-
deovnsopvarmet kammer i den østli-
ge ende af Rygehuset på havnen i Ny-
sted, og fra vinduet havde han overblik 
over skibsfarten. Efter eget udsagn vid-
ste han omtrent, hvor hver ål og flad-

død i 1984 fremstillede Niels Landt imid-
lertid en miniudgave af rusen, der kan 
ses på Lokalhistorisk Arkiv i Nysted, der 
også ligger inde med den garnnål, som 
blev brugt til løbende udbedring af den 
spektakulære ruse og fremstilling af nye 
ruser efter behov.   

Fredløse indtil 1967
Sæler i danske farvande kunne jages og 
fanges året rundt indtil 1967. Foruden 
spættet sæl, der var og stadig er den 
almindeligste sælart i vores farvande, 
fandtes og findes nu igen en mindre be-
stand af ynglende gråsæler, blandt an-
det på Rødsand. Desuden gæster strej-
fende ringsæler, der er arktiske dyr med 
en cirkumpolar udbredelse, nu og da 
danske farvande.
Med Jagtloven af 1967 blev gråsælen 
og ringsælen totalfredet, og fangst af 
sæler i ruse blev forbudt. Kun spættet 
sæl fik fra det tidspunkt en jagttid fra 
1. september til 31. maj, hvilket gav dem 
fred til at føde og opfostre deres unger 
i sommermånederne.
Det årlige jagtudbytte af sæler lå før og 
efter 1967 på 200-400. Jagten udgjor-
de således ingen trussel mod bestan-
den, men på grund af sygdom og uro på 
ynglepladserne veg antallet, og da be-
standen nåede ned på 2.000-3.000, blev 
spættet sæl i 1976 fredet i en række 
danske farvande, mens den i andre far-
vande fik en afkortet jagttid fra 1. no-
vember til 29. februar. Denne jagttid var 
dog kun i kraft i et år, og blev i 1977 af-
løst af jagtfredning af spættet sæl, som 
har været gældende lige siden.
I mellemtiden er bestanden af sæler i 
danske farvande øget til cirka 20.000, 
og herudover findes i hele Østersøen 
40.000 sæler. I danske farvande kan er-
hvervsfiskere få tilladelse til at skyde 
skadevoldende sæler, men da det kyst-
nære fiskeri er kommet under yderli-
gere pres, overvejes igen, hvilke skridt, 
der skal tages for at sikre dets fremtid. 
Helt sikkert er det dog, at rusefangst ik-
ke vender tilbage, og det må også an-
ses for helt utænkeligt, at sæljagt igen 
bliver almen tilgængelig for alle dan-
ske jægere. Mere sandsynligt er det, 
at ny teknologi i fiskeredskaber, så dis-
se fremadrettet fremstilles af materia-
ler, som sæler ikke kan bide i stykker for 
at tage fangsten, vælges som løsning i 
kombination med nye afværgeforan-
staltninger på fiskeredskaberne. 

Den spættede sæl, som Niels og Alfred Landt her poserer med, blev til for fo-
toets skyld. Sælen er nemlig ikke skudt med den uhåndterbare Remington-
riffel, men fanget i sælrusen. Alligevel giver fotoet et indtryk af, hvordan det 
kunne have taget sig ud, når brødrene drev sæljagt.
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talrige sælhunde, der bortjager og æder 
fiskene og fordærver (beskadiger, red.) 
fiskernes garn.
Hvordan sæljagten blev udøvet på den 
tid, foreligger beskrevet i detaljer: Når 
husmænd på Lolland så sæler ligge på 
en sten for at varme sig i solen, hvorun-
der de ofte faldt i søvn, skød de vaden-
de i vandet deres båd foran sig, og hvis 
de skulle ro, stræbte de meget stille ef-
ter at komme sælhunden så nær, at de 
med et godt gevær kunne aflive den. 
Det kan, gættes der på, være sådan, Ra-
benslægten på Ålholm drev sæljagt.
Sæljagt ved Sydøstlollands kyst var for-
beholdt Rabenslægten på Ålholm. Af 
dagbogen fremgår det således, at Otto 
Ludvig Rabens mor så tidligt som 1737 
havde klaget over, at Nystedborgere 
uberettiget skød sæler på havet ud for 
Sydøstlollands kyst, fordi jagten forstyr-
rede svaner, gæs og ænder.

Rabens sæljagt
Selv om Emerentia von Levetzow hav-
de købt Ålholm Gods af Kronen i 1725, 
og Rabenslægten således havde gode 
muligheder for at drive jagt i det sto-
re godsrevir, så drev familien ikke desto 
mindre også jagt på sæler i Østersøen, 
berettes det i ”Grev Rabens Dagbog” 
(Syddansk Universitetsforlag 2007).
I august 1765 red grev Otto Ludvig Ra-
ben således alene til Tågense på sin hest, 
hvorfra han sejlede ud med båd for at 
jage sæler, eller sælhunde, som de be-
tegnedes på den tid. Han jagede og-
så sæler tidligt om morgenen i juli 1768 
sammen med sine brødre og et par høje-
re godsfunktionærer. Men selv om jag-
ten var morskabsbetonet, så kunne den 
mageligt også have haft til formål at re-
ducere sælbestanden på grund af sæler-
nes skadelige indvirkning på fiskeriet. 
Byfogeden i Nysted anslog således om-
kring år 1800, at det tidligere gode fi-
skeri næsten var ophørt på grund af de 

og forhandlede sig ofte frem til bedre 
vilkår for lollandske fiskere, end andre 
forhandlere ville have kunnet opnå. Han 
kunne også være skarp i mælet over for 
Dansk Fiskeriforening, når lollandske fi-
skere ikke blev tilgodeset i tilstrækkelig 
grad. Niels Landt kastede sig med iver 
over at tegne og male, da bentøjet svig-
tede, og han i 1974 ikke magtede fiskeri-
erhvervet længere. Han hentede ofte si-
ne motiver fra erindringen, og de fore-
trukne var sejlførende skibe. Han holdt 
også meget af musik og elskede at spil-
le på sin harmonika. Kunst var i det hele 
taget ikke er fremmed disciplin for fami-
lien. Niels og Alfred Landts bror. Frants 
Landt, der var lods, blev nemlig en be-
rømt marinemaler, og Nysted Lokalhi-
storiske Arkiv fik i 1984 det største en-
keltarkiv om ham fra Lokalhistorisk Ar-
kiv i Helsinge, bestående af hans skitse-
bøger, som den purunge Frants Landt 
altid havde haft med sig som sømand på 
langfart.

A/S TRIGON ∙ Knivholtvej 45 ∙ 9900 Frederikshavn 

T: 98 42 66 77 ∙ E: trigon@trigon.dk ∙ www.trigon.dk  
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Sidste år er der gennemført næsten 6000 
kontroller af alle slags fiskeredskaber! 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Har I hørt! 

	  
Sidste	  år	  er	  der	  gennemført	  næsten	  6000	  	  
kontroller	  af	  alle	  slags	  fiskeredskaber!	  	  
	  
	  
	  

Har I hørt?
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Havneformand beretter 
om godt fiskeri…
Uddrag af beretningen ved Rønnerhav-
nens generalforsamling i marts 2015                   
Redigeret  v. Bruno Müller

Fiskeriet i 2014!
Fiskeriet i det forløbne år, har iflg. flere 
fritids- og bierhvervsfiskere, været godt. 
Det startede allerede først på året, hvor 
dem som fiskede efter kulsøer og sten-
bidere, var rigtig godt tilfredse.
Allerede fra foråret og helt hen på ef-
teråret, har garnfiskeriet efter fladfisk, 
især rødspætter været virkeligt godt, 
det skal dog erkendes, at det fiske-
ri foregik ude på temmelig dybt vand, 
men lad os håbe at den fremgang vil 
fortsætte, og lad os håbe, at ”spætter-
ne” også kan finde ind på lavere vand-
dybder.

I den forbindelse skal lige nævnes, at 
flere fritidsfiskere allerede i år 2015, har 
fanget rigtig mange rødspætter inde på 
lave vanddybder, så lad os håbe at den 
udvikling fortsætter!

Fiskeaffald på 
marken og i hav-
nen … Vi har op-
levet en del gan-
ge at der bliver 
smidt fiske affald 
på marken eller i 
havnen, vi vil ger-
ne påpege at det 
ikke er tilladt. Vi 
må alle hjælpe til 
med at dette bli-
ver overholdt.
Ny garnhaler til fritidsfiskerne / bier-
hvervsfiskerne. Der har været et ønske 
fra fiskerne om at få hjælp til at investe-
re i en ny garnhaler til garnskuret, vi sy-

nes selv der er blevet fundet en god løs-
ning, i det at fiskerne betaler et årligt 
gebyr til havnen, mod at vi har lavet in-
vesteringen.

   
  
 

Lil le Bjørn 
  Kendt for spændende legepladser i de danske havne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ønsker I, samvær, hygge, leg og udfordringer på kajen 

Kontakt  
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Fiskeriet	  i	  det	  forløbne	  år,	  har	  iflg.	  flere	  fritids-‐	  og	  bierhvervsfiskere,	  været	  godt.	  Det	  startede	  
allerede	  først	  på	  året,	  hvor	  dem	  som	  fiskede	  efter	  kulsøer	  og	  stenbidere,	  var	  rigtig	  godt	  
tilfredse.	  
Allerede	  fra	  foråret	  og	  helt	  hen	  på	  efteråret,	  har	  garnfiskeriet	  efter	  fladfisk,	  især	  rødspætter	  
været	  virkeligt	  godt,	  det	  skal	  dog	  erkendes,	  at	  det	  fiskeri	  foregik	  ude	  på	  temmelig	  dybt	  vand,	  
men	  lad	  os	  håbe	  at	  den	  fremgang	  vil	  fortsætte,	  og	  lad	  os	  håbe,	  at	  "spætterne"	  også	  kan	  finde	  
ind	  på	  lavere	  vanddybder.	  
I	  den	  forbindelse	  skal	  lige	  nævnes,	  at	  flere	  fritidsfiskere	  allerede	  i	  år	  2015,	  har	  fanget	  rigtig	  
mange	  rødspætter	  inde	  på	  lave	  vanddybder,	  så	  lad	  os	  håbe	  at	  den	  udvikling	  fortsætter!	  
Fiskeaffald	  på	  marken	  og	  i	  havnen	  …	  Vi	  har	  oplevet	  en	  del	  gange	  at	  der	  bliver	  smidt	  fiske	  
affald	  på	  marken	  eller	  i	  havnen,	  vi	  vil	  gerne	  påpege	  at	  det	  ikke	  er	  tilladt.	  Vi	  må	  alle	  hjælpe	  til	  
med	  at	  dette	  bliver	  overholdt.	  
Ny	  garnhaler	  til	  fritidsfiskerne	  /	  bierhvervsfiskerne.	  Der	  har	  været	  et	  ønske	  fra	  fiskerne	  om	  at	  
få	  hjælp	  til	  at	  investere	  i	  en	  ny	  garnhaler	  til	  garnskuret,	  vi	  synes	  selv	  der	  er	  blevet	  fundet	  en	  
god	  løsning,	  i	  det	  at	  fiskerne	  betaler	  et	  årligt	  gebyr	  til	  havnen,	  mod	  at	  vi	  har	  lavet	  
investeringen.	  
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ind	  på	  lavere	  vanddybder.	  
I	  den	  forbindelse	  skal	  lige	  nævnes,	  at	  flere	  fritidsfiskere	  allerede	  i	  år	  2015,	  har	  fanget	  rigtig	  
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 Jon Kalman Stefánsson
Islænding skrivet til bladet
Fisket i bladet Livet på Bryggen, 
Kalø Vig

Torsken har svømmet rundt i havet i 
120 millioner år!
Den er gullig og kan lide at svømme, 
konstant på jagt efter nyt bytte, der 
sker ikke meget i dens liv, og en li-
ne der svæver ned med frisk fiske-
agn på en krog regnes for noget af 
en nyhed, det er en sensation. Hvad 
er nu det, siger torskene til hinan-
den, endeligt noget nyt, siger en og 
bider på uden videre, og så skynder 
de andre sig også at bide på , for in-
gen vil skille sig ud, fint nok at hæn-
ge her , siger den første ud gennem 
mundvigen, og de andre samtykker.

Tiden går, derefter begynder alt 
at bevæge sig, de bliver trukket af 
sted, en eller anden mægtig kraft 
trækker dem op, højere og høje-
re op i retning af himlen der snart 
flænges, og så tager en anden ver-
den over, fuld af underlige fisk. 

Se hele bladet Livet på Bryggen på 
forbundets hjemmeside

Bruno

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

Revisionsfirmaet
Martin Engbjerg A/S

Statsautoriseret revisor

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

Torske-
dumt	  

 
	  
	  Jon	  Kalman	  Stefánsson	  
Islænding	  skrivet	  til	  bladet	  
Fisket	  i	  bladet	  Livet	  på	  Bryggen,	  Kalø	  Vig	  
	  

Torskedumt	  	   	  

Torsken	  har	  svømmet	  rundt	  i	  havet	  i	  120	  millioner	  år!	  
Den	  er	  gullig	  og	  kan	  lide	  at	  svømme,	  konstant	  på	  jagt	  efter	  nyt	  bytte,	  der	  sker	  ikke	  meget	  i	  
dens	  liv,	  og	  en	  line	  der	  svæver	  ned	  med	  frisk	  fiskeagn	  på	  en	  krog	  regnes	  for	  noget	  af	  en	  nyhed,	  
det	  er	  en	  sensation.	  Hvad	  er	  nu	  det,	  siger	  torskene	  til	  hinanden,	  endeligt	  noget	  nyt,	  siger	  en	  og	  
bider	  på	  uden	  videre,	  og	  så	  skynder	  de	  andre	  sig	  også	  at	  bide	  på	  ,	  for	  ingen	  vil	  skille	  sig	  ud,	  fint	  
nok	  at	  hænge	  her	  ,	  siger	  den	  første	  ud	  gennem	  mundvigen,	  og	  de	  andre	  samtykker.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Tiden	  går,	  derefter	  begynder	  alt	  at	  bevæge	  sig,	  de	  bliver	  trukket	  af	  sted,	  en	  eller	  anden	  mægtig	  
kraft	  trækker	  dem	  op,	  højere	  og	  højere	  op	  i	  retning	  af	  himlen	  der	  snart	  flænges,	  og	  så	  tager	  en	  
anden	  verden	  over,	  fuld	  af	  underlige	  fisk.	  	  
Se	  hele	  bladet	  Livet	  på	  Bryggen	  på	  forbundets	  hjemmeside	  
Bruno	  
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Gejlhavegård 23
6000 Kolding 
Tlf. 7552 7711
www.from-grafisk.dk



Til dig der overvejer 
at blive medlem:

Dit medlemskab er vigtigt!
•  Vi kæmper for vor 1000-årige ret 

til at fiske med garn m.v.
•  Vi kæmper imod urimelige fred-

ninger af bl.a. skarv og sæl
•  Vi kæmper imod sandsugning tæt 

på fiskenes opvækstområder
•  Vi kæmper imod bundslæbende 

fiskeredskaber i kystnære områ-
der

•  Vi ønsker enklere regler for det 
rekreative fiskeri

Kontakt Dansk Fritidsfiskerforbunds 
medlemskontor på tlf. 98 42 83 06 
eller gå til hjemmesiden www.fri-
tidsfiskerforbundet.dk

Kære medlem!
Deltag aktivt i Forbundets medlemskampagne! 

Klip denne annonce ud og tag den med på havnen, 
bådebroen o.s.v. 
hvor der evt. er en fritidsfisker 
– som ikke er medlem i din lokalforening!

Medlemskontoret
Att.: Bjarne Christensen

Ribegade 35
9900 Frederikshavn

Navn:

Adr.:

Postnr.:

By:

Tlf.:

Er du fritidsfisker? 
Så kontakt os og få del i de mange fordele vi har, 
ved at være sammen i en landsdækkende forening.

•   Vi er ca. 2100 medlemmer i Jylland
•   Vi har 20 lokalafdelinger
•   Vi har et godt organiseret forbund
•    Vi har landets billigste forbundskontingent
•    Kurser i syning af garn og ruser
•   Vi tilbyder en af landets meget billige bådforsik-

ringer
•    Alle medlemmerne er gratis livsulykkeforsikret 

for 100.000 kr. under fiskeri, og under transport 
til og fra

•   Varetager fiskeripolitiske opgaver i forskellige 
udvalg

•   Kontakt os på telefon 25 35 62 98 og få oplys-
ninger, eller send blanketten og du vil modtage 
al materiale vedr. medlemskabet.

Din lokalforening vil være:

Husk 
porto

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

✂
✂

✂
✂

✂

Skaf et nyt medlem
Alle fritidsfiskere bør være organiseret!


