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Lederen

Af Arne Rusbjerg
Formand

Godt Nytår. 
Hvis vi skal starte med et tilbage-
blik på året der gik, så gik det ikke 
helt så tosset for os. Forbundet 
har godt styr på sin økonomi, så 
der er ikke udsigt til kontingent-
stigninger til forbundet lige med 
det første. Vi har stadig de sam-
me muligheder for at fiske som 
vi har haft de sidste par år. Altså 
ingen indskrænkninger. I Decem-
ber var Ålen til debat i EU, og sce-
nariet var et totalt forbud mod at 
fiske Ål. Så galt gik det dog ikke. 
Det blev dog vedtaget at alle EU 
lande skulle vælge 3 måneder i en 
sammenhængende periode hvor 
Ålen ikke måtte fiskes, og de 3 
måneder skal placeres i perioden 
1. september og 31. januar. Det 
skulle undre mig meget om ikke 
den Danske periode bliver pla-
ceret i november, december og 

januar. Det skal dog bemærkes at 
forbuddet i 1. omgang kun gæl-
der for erhvervsfiskeriet, og såle-
des ikke for det rekreative fiskeri. 
Det er hovedtrækket i den Euro-
pæiske handlingsplan for Ålen. 
Vi afventer stadig en endelig 
udmelding fra Fødevareministe-
riet omkring fortolkningen af den 
fremtidige forvaltning af Ålen, 
så vi har som Fritidsfisker endnu 
ikke klaret helt frisag omkring 
vores fiskeri. Et er dog sikkert, vi 
kan stadig starte vores fiskeri op 
i foråret 2018, blot vi indstiller 
rusefiskeriet igen d. 10/5, som 
den nuværende plan foreskriver. 
Jeg håber at vi er blevet klogere 
inden deadline på blad 2. 2018.

Vi har som noget nyt i 2018, 
lavet et indlæg til bladet omkring 
generelle regler for fritidsfiskere, 
så i dette blad kan du på midter-
siderne finde et indlæg på 4 sider 
som du kan tage ud og gemme. 
Ligeledes er vi i gang med en fol-
der til en ny Medlemskampange. 
Folderen til Medlemskampangen 
bliver færdig til årsmødet, og 
sendes med deltagerne hjem til 
lokalforeningerne. 

På en generalforsamling i Als 
Sundeveds Fritidsfiskerforening 
d.12. oktober 2017 var jeg invi-
teret til at fortælle lidt om for-
bundets arbejde. Samtidig kunne 

jeg berette om at man stadig i 
perioden 10/5 til 31/7 kan fiske Ål 
helt legalt, da Ålen som bekendt 
jo ikke er fredet. Dette fiskeri 
foregår i såkaldte Tejner, som er 
helt legale at fiske med. Disse 
tejner kan til forveksling ligne 
ålerør. Men det er ikke ålerør, 
derimod bliver de betragtet som 
tejner. Der er en stor forskel på 
ålerør og tejner, da tejner er 
forsynet med en indgang ala den 
vi kender fra åleruser. Dette har 
efterfølgende resulteret i en del 
henvendelser til fiskerikontrollen 
omkring det lovlige i at bruge 
disse, og hjemtage de Ål, som 
måtte være fanget i tejner. Det 
er derfor vigtigt for mig at un-
derstrege, at fiskeriet med disse 
tejner er helt legalt, og ja du må 
hjemtage de Ål der er i tejnerne, 
blot de overholder mindstemålet 
for Ål, også i perioden 10/5 til 
31/7. Du skal bare være opmærk-
som på at det er tejner du fisker 
med, og ikke ålerør. En fritidsfi-
sker må anvende op til 6 tejner.                                                                                                                                          
Det er bekræftet over for ledel-
sen i Fritidsfiskerforbundet d.11. 
oktober 2017 på et møde med 
Fiskerikontrollen, at disse tejner 
er fuldt legale at anvende. 

Hilsen Formanden 

Redaktøren….
Godt nytår til alle!
 
På bladsiden vil jeg takke alle dem 
som nu i stigende omfang, sender 
indlæg til hvert blad.
Jeg selv har også haft den fornøjelse 
i 2017 at komme mere rundt til lokal-
foreningerne og andre arrangemen-
ter, for at lave en artikel og samtidig 
får hilst på medlemmer og andre!
Som noget nyt og lige til at ”Hive 
ud” af bladet vil du på midtersiderne 
finde de mest aktuelle regler og love 
for fritidsfiskerne! Det starter i denne 
udgave i bladet og evt. fremover!
I en tid med mere og mere beskæfti-
gelse og frihed, hvor vi efterhånden 
er mindre af den på arbejdsmarke-
det, men så kan bruge større resurser 
til at dyrke en hobby vi holder af! Så 

prøver jeg at gøre mig det forståeligt, 
hvorfor at tilgangen om vores fritids-
sysler, som fritidsfiskeri med garn og 
ruser ikke vokser i popularitet.
Vi kender den sædvanlige årsag at” 
Vi er gamle og grå i toppen og der 
kommer ingen unge til forbundet”
Det som skævvrider denne udvikling 
er også det problem, at der er ca. 
35.000 fritidsfiskere i landet der teg-
ner et fiskekort,- men kun ca. 5.000 
der ønsker at være indmeldt i en 
organisation!
Det er dem der ikke er organiseret vi 
skal skabe en kontakt til!
Det er ikke kun hos os af dette 
medlemsproblem har set dagens 
lys,- men da det nu først og fremmest 
er vores forbund vi skal varetage, 
glæder det mig, at det er vedtaget 

i Forretningsudvalget at vi tager 
udfordringen op og igen starter en 
medlemskampagne!
Det har vi prøvet før med et gunstigt 
resultat! Og det kan vi igen!
Bladets rolle i det er, - at na-
turligvis skrive om forlø-
bet der starter i foråret i år.                                                            
Samtidig er der i Forretningsudvalget 
besluttet at afsætte midler i budget 
2018 til formålet.
I skrivende stund er vi allerede i gang 
med at lave en folder om os!
Den er planlagt til at blive udleveret 
på kommende Årsmøde og ligeledes 
blive udleveret til lokalforeningerne 
som ønsker at deltage.
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Forretningsudvalget

Formand: 
Arne Rusbjerg Engvej 42
7490 Aulum 
Tlf. 97 47 19 18 / 25 35 62 98 
trsmdtr@gmsil.com 
Fiskeriudvalget (FU) 

Næstformand: 
Finn Frandsen                    
Haslevgaarde Bakker 36, Als 
9560 Hadsund           
Tlf. 21 42 36 37 
finn@frandsennet.dk 
Fiskeriudvalget 
Skarvudvalget 
P-7 udvalget (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  
bcnr1@webspeed.dk
Træffetid: 
Man-torsdag 17.00-19. (FU) 

Miljøudvalget 

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

Medlem Forretningsudvalg 

Jørgen Bork              
Sundhedsparken 4, Årøsund 
6100 Haderslev 
Tlf. 74 58 45 23 / 51 52 00 29 
j.bork@mail.dk (FU)

Livsforsikring & Bådforsikring      

Bjarke Thiessen 
Knud Hansensvej 16, st. tv. 
6000 Kolding 
tlf. 22 37 15 41 / 82 43 91 80 
btbt@stofanet.dk (FU)

Redaktion 
                 

Bruno Müller 
Viborggade 30
9900 Frederikshavn 
tlf. 23 45 81 87 
bruno@knudensvej82.dk

Hjemmesiden 

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

Forbundsfanen 

Rekvirering af fanen 
Jørgen Bork
Sundparken 5, Aarøsund
6100 Haderslev 
Tlf.: 74 58 45 23 Mobil: 51 52 00 29
j.bork@mail.dk (FU)

Hans Bomberg
Tavlbjergsvej 15, Hovslund
6230 Røde Kro 
Tlf.: 29 86 66 50
hbfisken@gmail.com

F R I T I D S F I S K E R E N
Nr. 1. feb ---indleveringsfrist til redaktionen 5. jan ----- Udkommer ultimo februar
Nr. 2. apr ---indleveringsfrist til redaktionen 15. mar -- Udkommer ultimo april
Nr. 3. juni  --indleveringsfrist til redaktionen 15. maj--- Udkommer ultimo juni
Nr. 4. sep ---indleveringsfrist til redaktionen 15. aug --- Udkommer ultimo september
Nr. 5. nov --indleveringsfrist til redaktionen 15. okt --- Udkommer ultimo november
Bladet sendes til alle medlemmer i Lokalforeningerne og forbundets samarbejdspartnere og annoncører. 
Ligeledes til landets fiskerirelaterede organisationer, aviser og lokale ugeblade, fiskeripolitiske ordfører, 
biblioteker og forhandlere af relateret grej til fritidsfiskeriet. Stof til bladet indsendes elektronisk. Eftertryk 
tilladt med kildeangivelse. Synspunkter og stof, der fremføres i bladet, kan ikke generel tages som udtryk for 
forbundets stilling. Injurierende stof bringes ikke i bladet! 
Oplag: 2500 - Layout og Tryk: Mads Lundberg - mads@madslundberg.dkVinterbillede på havnen –Foto: Bruno Müller
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HUSK! ÅRSMØDET 2018!
Den 10. marts 2018 i Mariager

- dagsorden udsendes                

Til daglig går det enkelte medlem egentlig ikke 
og tænker så dybt over hvor vigtigt det er at 
behandle en dagsorden på årsmødet.
Ved nærmere eftertanke, kan man i god tid 
tænke over hvad der faktisk kan ændres i ens eget Fritidsfiskerforbund!

Mange gange på vores årsmøder er ændringer i positiv retning, som vi alle deltager i og 
nyder godt af! 

Det er her at opfordringen ligger! At selve dagen og at det er her,-og kun her, at vi kan 
beslutte de overordnede beslutninger” som ”Forbundets  øverste myndighed”. 
Det er ikke uden grund den bærer denne titel, fordi den drejer sig om dig og dine fritids-
fiskerkollegaers virke nu,- og i fremtiden.
 
Når dagsordenen til Årsmøde 2018 modtages, så prøv at se lokalt derhjemme ,- om 
hvem der skal meldes til og følges med dig til Mariager!

Bruno Müller

Hvorfor deltager vi 
i Årsmødet?
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Store udfordringer med at få 
nye medlemmer - i udfordringen ligger hårdt arbejde

Tekst: Bruno Müller
Foto: Ingvardt Andresen

Vi står foran et nyt arbejdsår hvor 
flere af vore lokalforeninger igen 
forbereder en indsats op ad bakke.                                        
Denne indsats er for at skaffe nye 
medlemmer.

En stor del grånes
Vi ville være nogen ”Skarn” hvis vi ta-
ler ned, at vi ikke grånes! Der kommer 
alt for få nye og fritidsfiskere til, hvil-
ket har været mærkbart i en årrække.
 Gennem tiderne og lige nu, -hvor der 
i det sønderjyske og som et friskt initi-
ativ, gør man en ekstraordinær indsats 
ved at der uddeles en præmie for et 
nyt medlem der bliver skaffet!
Ligesom stort set i alle i lokalforenin-
gerne og vores forbund, må vi se i 
øjnene at der foran os ligger meget 
store udfordringer på området der 

hedder Medlemsrekruttering. 
Fra medlemskontoret er der i hvert 
blad oplysning om tilgang af nye 
medlemmer, - og hvor man ikke kan 
se hvilken lokalforeningen man har 
modtaget et medlem, hvilket i og for 
sig har mindre betydning, da det i sin 
helhed er en fordel for os alle, - ved at 
de er kommet i vores forbund..
Det som er op ad bakke for vores 
forbund er at, - antallet af de eksiste-
rende medlemmer der stadig fisker, 
falder tilsvarende i antal og endda lidt 
mere, end de nye kommer til.

Hvad kan årsagen være?
Jeg tror, måske ligesom andre med-
lemmer, at det ikke er forbundets 
økonomi der er årsagen og at det 
skulle være særligt bekosteligt at være 
hos os.

Økonomien er langt fra usikker, da vi 

ikke har haft en kontingentstigning i 
8 år!                                                
Dette er til dels fremkommet ved 
forretningsudvalgets forhandlinger 
omkring især forsikringer og bladet, - 
samt andre dispositioner, der alt i alt 
giver en god økonomisk optimisme.

Stadig en sund hobby
Vore medlemmer ved godt, at vi har 
en sund og dejlig hobby – og jeg tror 
alligevel at langt de fleste synes, at de 
samlet set får noget for deres kontin-
gent. 

På redaktionen ser vi fremad med et 
skulderklap til medlemmerne og at 
det er med at komme ”op på hesten” 
og deltage i arbejdet med at skaffe 
nye medlemmer!

God arbejdslyst
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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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FAKTA

Den 7. december sidste år var der 35. års jubilæumsfejring 
for fritidsfiskerforeningen, og det skete inde midt i Randers 
by, nærmere betegnet i Aktivitetshusets dejlige lokaler. Be-
styrelsen havde indbudt deres fritidsfiskerkollegaer til ”Kig 
ind til lidt øl og vand samt en god gang smørrebrød”.
”Bladet”  blev i døren budt velkomme af en travl, men glad 
Leif Jepsen der var formand. 
Her i dagene inden jubilæet havde der været lidt travlhed 
og nu sidder vi bænket mellem små 30 fritidsfiskere der 
var mødt op.

Randers FF ligger ikke på den lade side når det gælder 
andre aktiviteter end at være i jollen. De har besøg med 
foredrag af Fiskerikontrollen, Mads Christoffersen, DTU 
Aqua, Bankospil. Udendørs. med Torsketure fra Hirtshals, 

Sildeture på fjorden, Fjordens Dag og andet. Et af de be-
tydningsfulde og store aktiver i Randers FF startede for 5 år 
siden!

 - Vi overtog pasningen af 27 bådpladser ved færgen i Mel-
lerup af Randers kommune, og hvor vi administrerer dem 
og står for vedligeholdelsen.
Det ser vi som et godt aktiv for foreningen, da vi får alle 
indtægterne fra kommunen i vores kasse.
Afslutningsvis siger formanden til Bladet:  
 
-  Vi er 63 medlemmer lige nu og kunne godt ønske os nogle 
yngre!                                                                    
-Vi kan ikke løbe fra dåbsattesten! Det kan ses, at vi er ved 
at blive lidt,- eller meget grå i toppen!

Leif fortalte: 

Formænd for foreningen:

John Jensen .................... 1982 – 1985
Leif Børge Jensen ............ 1985 – 1995
Jan Borup Christensen .... 1995 – 2002
Lars Nielsen .................... 2002 – 2007
Kristian Smedegård ........ 2007 – 2010
Leif Jepsen ......................2010 – ........ 

Formanden i FrontTekst & Foto: Bruno Müller                                                                                      

Randers Fritidsfiskerforening blev 35 år

 Jeg kan sammen med medlemmerne simpelthen ikke lade være med at holde af fritidsfiskeriet her
lokalt, og der er ikke ingen tvivl om at jeg mener det! 
            - Men der var nogen der startede vores dejlige fritidsfiskerforening engang i 1982, hvor der var nogle 
driftige og fremadsynede fiskere som besluttede at danne en fritidsfiskerforening.
          - Da de havde tænkt et stykke tid, så der blev indkaldt til et møde den 7. dec. 1982 på Mellerup kro. 
Denne aften blev foreningen stiftet. Det er hvad vi kan se i protokollen, og med navnet ”Sport og Saltvands-
fiskere” De var ikke mindre en 10 mand i bestyrelsen,- så der var en del udvalg  som skulle tage sig af for 
skellige opgaver, som for eksempel ulovligt fiskeri ! Hvis det skete vankede der bøder og de penge der kom ind, 
skulle deles ud til fattige fiskere og enker. 
      - Vi skal frem til 1984 før vi kan se at Randers Fjord Fritidsfiskerforening bliver nævnt og ligeledes at i  
referaterne på de bestyrelsesmøder der er afholdt, der har altid været meget på dagsordenen.
         -Den gang som nu,- har man villet fjorden det godt og der er nævnt flere steder med udsætning af 
fiskeyngel, der var Helt og ål, som vi stadig gør.
       - Når vi kigger lidt tilbage i de 35 år i foreningens historie, har der været 6 -7 formænd og i den tid har vi 
haft vore klubaftner. De startede i fritidscenteret på Ymersvej og fra 2010 i fritidscenteret hvor vi kommer nu.  
Her kommer vi hver torsdag i vinter-halvåret, hvor der bliver syet garn og ruser. Selvfølgelig så går snakken 
om alle mulige andre aktiviteter som vi har haft siden sidst.
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Alt på 
et sted

Kom og se et
kæmpe udvalg - center

WWW.HTB.DK  

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

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

WWW.HTB.DK  

Alt på 
et sted

Kom og se et
kæmpe udvalg - center

WWW.HTB.DK  

Vand & Væske anlæg

ABA anlæg
ABDL anlæg
AIA anlæg
Alarm

Belysningsanlæg
Butiksinstallationer
EDB installationer

Energioptimering

Fabriksinstallationer
Husinstallation/landbrug
IHC Anlæg-IHC Net
Intelligent styring

IT-Løsninger
Jordvarme
Luft - Luft Varmepumpe
Luft -

Nybyggeri
Overvågning
Solcelleanlæg

Sommerhus Service

Vandskader
Varmepumper
Wireless installationer
m.m

DØGNVAGT

Hvad er kontingentet i lokalforeningerne?
Gennemsnitskontingentet var i 2017 ca. 275,- kr. årligt!

Årlige kontingenter 2018 i Lokalforeningerne
Læsø FF  220,-
Føns Vig FF 500,-
Virksund FF 245,-
Nissum Fjord FF 250,-
Mariager FF 300,-
Randers FF 300,-
Hals FF  230,-
Nordsjællands FF 310,-
Vendsyssel FF 240,-
Kolding FF 350,-
Kalø Vig FF 180,-
Thy-Mors FF 280,-
Varde FF 225,-
Als- Sundeved FF 300,-
Skive FF  250,-
Ndr. Sdr. Jyllands FF 275,-
Ringkøbing-Stadil FF 300,-
Nordvestjysk FF 200,-

Selvfølgelig er der en prisforskel med mindre justeringer, - og 
det skyldes forskellen på aktiviteterne i den enkelte forening! 
Men uanset, ud over det, modtager medlemmerne i lokal-
foreningerne andre ydelser fra forbundet, - og det skyldes 
til dels en god økonomi i forbundet. Så får alle medlemmer i 
vores forbund gennem deres kontingent i lokalforeningen, en 
dødsulykkesforsikring på 200.000,- samt et blad fem gange 
årligt!   
                                                                                                            
Hvis man kun vil være medlem i forbundet er kontingentet 
240,- kr. årlig og modtager samme ydelser som nævnt en 
lokalforening!
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Synkeliner med bly til fritidsfiskere?
Redaktionen har modtaget en henvendelse fra forman-
den for Nordlige Sdr. Jyllands FF, Jørgen Bork.

 ”Er redaktionen bekendt med at fritidsfiskere må bruge 
redskaber med blyliner som undertelle?”

Vi er kommet i besiddelse af et svar fra Miljøstyrelsen til 
Frydendahl Fiskenet i Hvide Sande.
Brevet har vi med tilladelse fra indehaveren af Mogens 
Frydendahl, gengivet på forbundets hjemmeside.
Et kort uddrag af svaret lyder ”Fritidsfiskere er ikke omfat-
tet af bly-bekendtgørelsen Import og salg af blyholdige 
fiskeredskaber, herunder synkeliner er derfor tilladt!”

EU-regulering af Havbars en hån mod lystfiskere 
Det skrev Danmarks Sportsfiskerforbund

Havbars kan i 2018 ikke hjemtages af lystfiskere. Det 
besluttede de 28 EU-lande på et møde i Bruxelles den 13. 
december. Erhvervsfiskerne begrænses også, men har 
stadig en kvote. En hån mod lystfiskere, mener Danmarks 
Sportsfiskerforbund. Læs det hele på vores hjemmeside.

 Bådtrailer med rustfri bremsekabler, samt vandtætte 
hjullejer og 14” hjul. Egenvægt 320 kg. Lasteevne 1180 kg.
Kan også leveres som: 1350 kg.  15.500,- egenvægt 310 kg.

Alle 3 med samme mål 631x210 til bådlængde op til 6,90 m.
Forhør om pris på to,-og treakslet  op til 3500 kg.

Alle trailere er på lager. Vi har også til sejlbåde, Håndværk og 
maskintrailere. Nysynet, ekskl. Lev. omkostn. 

Point S Kolding 
Ole Rømersvej 12 6000 Kolding

        Telefon: 75 52 53 00 

Mail: kolding@point-s.dk

Se på Bådtrailer hos os
     Bådtrailer 1500 kg - kr. 16.500,-
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Vejledende priser for kasko- og ansvarsforsikring 2018
A = Indenbordsmotor
B = Påhængsmotor

Ansvarsforsikring kr. 214 (ingen selvrisiko på ansvarsforsikringen)

Statsafgift på kaskoforsikringen er 1,34% af forsikringssummen!

Forsikringssum: Selvrisiko:
Kr. 20.000 90.000 Kr. 3.000
Kr. 100.000 175.000 Kr. 4.000
Kr. 200.000 Kr. 8.000

Forsikringssum A) Kasko- og ansvar inkl. afgift B) Kasko- og ansvar inkl. afgift
30.000 1.560 2.470
35.000 1.630 2.690
40.000 1.690 2.920
45.000 1.810 3.140
50.000 1.960 3.370
60.000 2.270 3.820
70.000 2.580 4.270
80.000 2.890 4.720
90.000 3.190 5.170

100.000 3.390 5.360
125.000 4.060 6.430
150.000 4.720 7.500
175.000 5.390 8.580
200.000 5.790 9.050

Der gives rabat på kaskopræmien hvis der er duelighedsbevis, hvis der er 
vagtordning på havnen, hvis båden er udstyret med tyverialarm og hvis
fartøjet ligger i en godkendt A-havn.

Priserne er gældende for motorbåde med en max-fart på 20 knob!

Kontakt os på tlf.: 7022 8070

Specialist i genoplivning af drukneulykker 
Det er meget sjældent, at folk drukner - og alligevel slipper levende fra det

Redigeret af Bruno Müller
 
Benedict Kjærgaard, der ikke blot er 
overlæge på Aalborg Universitetsho-
spital, men også førende specialist 
i at genoplive druknede i de mest 
vanskelige situationer, hvor næsten al 
overlevelse er umulig! 
Efter en bytur, før jul sidste år, i Aal-
borgs gader, faldt Jannick Hafenbeier 
i Østre Havnebassin og druknede. I 

næsten 15 minutter flød han rundt 
med hovedet under vand, inden han 
på mirakuløs vis blev reddet op - og 
genoplivet. Han blev reddet op af en 
redningsdykker fra Falck, der var hur-
tig til at springe i dybet, da alarmen 
om, at en person var faldet i havnen.  

Maskine varmede Jannicks blod
At Jannick Hafenbeier slap med livet i 
behold, kan han også takke overlæge 

Benedict Kjærgaard og Aalborg Uni-
versitetshospital for, der har en hjerte- 
og lungemaskine, som kan varme 
blodet op på et nedkølet legeme og få 
hjertet i gang igen. 
    -Det er lykkeligvis fordi, vi har 
landets bedste funktion for netop den 
behandling, siger overlægen. 
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Sejlsikkert blev startet i 2015, på grundlag af et samarbej-
de mellem Søsportens Sikkerhedsråd under Søfartsstyrel-
sen og Tryg Fonden. 
Begge organisationer arbejder fremadrettet for et stort 
samarbejde omkring sikkerhed til søs. Der har igennem en 

lang årrække været alt for mange drukneulykker og med et 
faldende antal ulykker med dødelig udgang blandt fritids-
sejlere, fritidsfiskere, kajak-, ro- og kanosejlere, er den 
indtil august 2017 allerede stigende igen. 
Hver eneste drukneulykke er en for meget, og det beslut-
tede de 2 organisationer sig for at yde en aktiv indsats for 
at reducere. 
Og hvor skal man starte for at fange alle brugernes interes-
se, jo blandt udøverne og risikogruppen. 
Ønsket var at der skulle findes ambassadører i alle havne 
hvor bare en af de ovennævnte former for sejlads blev 
udøvet.

Fakta om Sejl sikkert indsatsen.
I løbet af 3 år har det resulteret i at 323 sejlere og fri-
tidsfiskere i havne og klubber har meldt sig som frivillige 
ambassadører. Der er uddannet 23 instruktører, der uden 
beregning tager rundt til klubber og havne, hvor der 
fortælles om sikkerhed, nødudstyr, og hvad vi kan lave af 
tiltage for at forebygge drukneulykker. 
Der er 53 grejforretninger der har meldt sig som butiksam-
bassadører, hvor der bl.a. ligger materiale til fri afbenyttel-
se vedr. sikkerhed, forholdsregler, VHS-brug, samt mange 
andre gode oplysninger for at forbedre sikkerheden til søs.
 Du kan på Sejl Sikkert’s hjemmeside se om der er en 
forhandler i dit nærområde der har materiale liggende til 
uddeling.
Der er i 2016- og 17 afholdt over 300 aktiviteter i havne og 
klubber landet over og der har været 215 presseomtaler af 
indsatsen omkring Sejlsikkert.

Ulykkesstatistik. 
Fra 2009 til 2016 er der i snit omkommet 15 personer om 
året i forbindelse med udøvelse af fritidsaktiviteter til søs, 
I 2016 kom tallet helt ned på 6 omkomne personer ved 
fritidsaktiviteter til 
søs, og i 2017 indtil 21 august er allerede omkommet 17 
personer.
Det anslås at der i 2016 har været 70 alvorlige hændelser 
der kunne havde medført dødsfald hvis ikke redning var 
kommet frem i tide. Der er registreret 519 hændelser om-
kring overbordfald, 
kæntringer, motorstop, brand og grundstødninger mm.
75 % af de omkomne bar ikke vest, havde de bare haft den 
på kunne tallet for 2017 måske have været nede på 4-5 
omkomne.

Skipperansvar.
Observationsstudiet viser, at brugen af redningsvest er 
socialt betinget. Bærer skipperen redningsvest er der 
større chance for at resten af besætningen også tager den 
på. Observationer viser at det kun er i 43 % tilfælde at alle 

ombord bærer vest, og i 40 % tilfælde bærer ingen ombord 
vest, og i kun 17 % bærer mindst 1 ombord redningsvest.
I gennemsnit er det kun 54 % der bærer vest når de sejler 
på havet. Her er det voksne det er galt med, for hvor 91 % 
under 16 bærer vest, er det kun 52 % af personer over 16 
år der bærer den.

Kikker vi på fordelingen af Fritidsfiskere, lystsejlere og 
kano-, kajakroere, så er det kun 29 % af fritidsfiskerne der 
bærer vest, hvilket er alt for lidt, da en stor del af disse 
tit er ude alene, og ikke kan modtage hurtig hjælp hvis 
uheldet skulle være ude, blandt lystsejlere er det 55 % der 
bærer vesten, og kano og kajakroerne står for 73 %. Disse 
tal skulle til næste års tællinger gerne være meget større, 
så vi sammen kan mindske meningsløse drukneulykker 
blandt vores venner og kammerater i havnen. Påtal gerne 
havnens brugere hvis de ikke har vest på, det kunne være 
de ville tænke sig om en ekstra gang inden de begav sig ud 
på havet.

I Dansk Fritidsfiskerforbund har vi en kollektiv dødsulykke 
forsikring, med en udbetaling til de efterladte på 200.000 
kr., men, det er en betingelse at redningsvesten bæres 
hele året. Bliver du fundet omkommet og ikke har vest på, 
er der ingen udbetaling fra forsikringen. Vi har ikke blandt 
vores godt 2000 medlemmer haft nogen drukneulykker de 
sidste 3 år.

Bjarne Christensen, Sejl Sikkert Ambassadør

Hvad er ”sejlsikkert”
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Vil du have din 
annonce her?

Så ring til Bruno 
på 23 45 81 87

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

Ring for tilbud!
Bestillinger til foråret modtages!

Sydmors Jagt & Fiskeri
Fritidsfisker! Se her!

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

Selskabs og mødelokaler
Daniavej 60 E Assens 9550 Mariager

98 58 39 16

Dansk Fritidsfiskerforbund
– holder sine møder her

Rønnerhavnen
Frederikshavn

Tlf. 98 43 10 88

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

Gardinbussen
Hjørring-Frederikshavn

98 43 11 88
Hjørringvej 237, Frederikshavn

www.gardinmanden.dk

GLASEKSPERTEN

Frederikshavn
Tlf. 98 42 42 88

 

Penna´s	  Restaurant	  	  
Rønnerhavnen	  

 
Nordre Strandvej 48   

   9900 Frederikshavn   
9843 8298  penna@pennas.dk	  

                 

 

 

 

	  















• 
• 
• 
• 
• 
• PMU

Snedkeriet
Danmade

Tlf. 96780060

Vil du have din 
annonce her?

Så ring til Bruno 
på 23 45 81 87

2449 4716

Vil du have din 
annonce her?

Så ring til Bruno 
på 23 45 81 87

13



729 anmeldelser til Fiskerikontrollen
På 9 måneder i 2017 kom ikke mindre end 729 anmeldelser om formodet ulovlige garn og andet!
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BRUG FORBUNDETS FANE
 

Rekvireres ved

Jørgen Bork Tlf. 51 52 00 29

  og

Hans Bomberg Tlf. 29 86 66 50 
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Kilde: FiskerForum

Omfanget af ulovligt opstillede åle-
ruser, har taget til. Det konstaterer 
fiskerikontrollen, der i de sidste par 
uger har lukket flere hundrede kilo 
store og fede ål ud af ulovlig opstillet 
åleruser, alene på kyststrækningen 
langs Storebælt.
Myndighederne har konstateret, 
efter flere kontroller langs kysten, 
med inspektionsskibet »Havternen«, 
at der ulovligt også opstilles større 
åleruser, der enten havde manglende 
mærkning eller pga. størrelse samt 
teknisk indretning.
Selv om inspektionsskibet fandt og 
bjærgede ruserne nogle få timer 
efter, at de var blevet sat, var der 
flere hundrede ål i, fortæller skibsfø-
rer Bjarne Baagø Beck »Havternen«, 
nogle så store og tykke som armen 
på en voksen mand.

Fritidsfisker - men Ikke til eget for-
brug
Skibsføreren fra »Havternen« fortæl-
ler videre, at mistanken primært er 
rettet mod fritidsfiskere, der ulovligt 
sælger de fangede ål til tredjepart. 
Der fanges så mange ål i russerne, at 
det umuligt kan være til eget forbrug, 
konstaterer Bjarne Baagø Beck til 
webavisen Fyens.dk
Avisen skriver videre, at har du 
fisketegn og lovligt har erhvervet 
dit udstyr, er det lovligt at fange ål, 
hvilket også nogle få erhvervsfiskere 
har tilladelse til.
Fredning af ålen, måske lige om 
hjørnet
EU har barslet med totalt åleforbud, 
men vedtagelsen af dette er udskudt 
til en senere afgørelse. Men med en 
vigende bestand og et åleforbud lige 
om hjørnet, hjælper det ikke lige-
frem på situationen, når fritidsfiskere 

fisker ulovligt. Det presser erhvervsfi-
skerne unødigt.
At ålefiskeriet er en lukrativ forret-
ning, med høje priser i et marked 
hvor der er langt mellem ålene, skal 
fritidsfiskerne alligevel tage sig ge-
valdigt i agt. For en bøde for ulovlige 
åleruser, løber hurtigt op i 2.500 
kroner pr. ulovlig ruse, hvortil der 
løber tillægsbøder på for adskillige 
tusinde kroner. Så helt uden risiko og 
omkostninger er det ulovlige fiskeri 
efter ålen heller ikke.
Ålene i danske farvande er i øjeblik-
ket ved at påbegynde deres 6000-
7000 kilometer lange svømmetur til 
gydepladserne i Sargassohavet. De er 
store og fede forud for de lange rejse 
og derfor et attraktivt bytte.

Stort antal ulovlige åleruser

Myndighederne tømmer i hundredvis af ulovlige åleruser
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Møde i Kolding om vores fiskeri
Arne Madsen (AM) bød velkommen.  
Referent: Steen Nielsen
 
Dagsordenen:
1. Referatet fra sidste møde: 
Ingen bemærkninger til referatet. 
Men der var emner som skulle drøftes 
under eventuelt. 
2. Siden sidst. 
AM orienterede kort om den resort-
omlægning der var sket, hvor Fiske-
ristyrelsen nu er placeret i Udenrigs-
ministeriet (UM). Rigsrevisionens 
kritik af styrelsens administration 
af kvotekoncentrationsreglerne har 
endvidere medført, at kontroldirek-
tøren og kontrolchefen ikke følger 
med over i den nye Fiskeristyrelse.  
Den nye Fiskeristyrelses placering er 
i København, og den planlagte ud-
flytning af fiskerikontrolenheden til 
Augustenborg er stillet i bero. Den 
regionale kontrol er ikke ressource-
mæssig berørt af resortomlægningen 
udover, at AM bliver konstitueret chef 
for fiskerikontrolenheden, mens Claus 
Wille konstitueres som Fiskeriinspek-
tør for Fiskeriinspektorat Øst og Steen 
Nielsen konstitueres som Vicefiske-
riinspektør for afdelingerne i Kolding 
og Randers.
AM kunne på forespørgsel oplyse, at 
en af årsagerne til at den nye Fiskeri-
styrelse placeres i UM, var de meget
vigtige Brexit forhandlinger der pågår 
mellem EU og UK. En stor del af dansk 
fiskeri foregår på UK
fiskeriterritorie, og man herved kunne 
drage fordel af UM’s store ekspertise.
AM orienterede kort om de dele af 
den lige afsluttede fiskeriaftale for 
Østersøen, som er mest relevant for 
de rekreative fiskere, herunder be-
slutning om at forbud mod ålefiskeri 
udskydes til senere, mens i 2017 ind-
førte regel om begrænsninger i antal 
torsk der må hjemtages pr. dag ved 
rekreativt fiskeri i den vestlige Østersø 
videreføres i 2018.
Steen Nielsen orienterede om fiskeri-
kontrollens hjælp til DTU vedr. projekt 
om ålefiskeri i Storebælt.
Steen Nielsen orienterede kort om 
Søsportens sikkerhedsråd og deres 
kampagne for at hverve

Sikkerhedsambassadører.
3. Status kontrol, anmeldelser og 
overtrædelser (bilag udleveredes på 
mødet). 
Skema blev omdelt. AM oplyste, at 
der i tidligere skemaer over opgø-
relserne af kontrolresultater, udover 
rekreative redskaber også havde inde-
holdt kystnær kontrol af erhvervs- og 
bierhvervsredskaber. Denne gang er 
disse luset ud, og skemaet indeholder 
således kun resultater for rekreativ 
kontrol.
Skemaet blev gennemgået. Generel 
snak om tallene, bl.a. nedgangen 
af fiskeriaktiviteten rundt omkring i 
landet. Faldende indb. til fiskeplejen, 
som måske er et resultat af meget 
dårligt fiskeri lokalt. Samt dalende 
medlemsskare i grønne organisatio-
ner.
Snak rundt bordet vedr. ulovligt 
fiskeri, de ukendte redskaber og salg 
af egen fangst.
Der var 100 % kontrol af ålepas i 
2017, og der var et stigende antal 
anmeldelser af ulovligt fiskeri.
Finn Sivebæk spurgte til kontrol af 
åleudsætningerne. Der var plads 
til forbedring mht. meldingerne.                                                      
Der har været lidt misforståelser om 
hvem som skulle tilmelde åleudsæt-
ningerne, om det var leverandørerne 
eller foreningerne. Finn pointerede, at 
til 3 kr. pr. stk. var det vigtig at åleud-
sætningerne bliver kontrolleret.
4. Røgtning af hummergarn i 
Limfjorden/bøder ifm. tidlig udsatte 
garn/sen røgtning.
Arne Rusbjerg - Rygter siger, at 
Fiskerikontrollen havde givet langt 
over 100 bøder i år for overtrædelse 
af reglen vedr. røgtning af redskaber. 
Kim Paulsen afviste antallet, men der 
var skrevet et par bøder ud, men ikke 
i det omfang som blev nævnt. Det 
er en vurdering fra gang til gang om 
der foreligger en overtrædelse. Snak 
rundt bordet vedr. hummerfrednin-
gen og garnsætning efter ”andre” 
arter i fredningsperioden.
Snak om tomme vagere problematik-
ken. Ikke højt prioriteret hos Fiskeri-
kontrollen. 

5. Reduktion i fiskeplejebidrag – sam-
menhæng med mindre kontrol? 
AM forklarede kort, at fordelingen 
af ressourcer på kontrollen af det 
rekreative fiskeri ikke var dalet. Det 
har været på det samme niveau i en 
længere årrække. Snak manglende ge-
nerationsskifte i det rekreative fiskeri 
- der kommer ikke nye til.
6. Koldings nye projekt ved Marina 
Syd. Bjarke Thiessen og Daniel Farru-
ga orienterede kort .
7. Eventuelt. Finn Sivebæk viste 
DTU´s hjemmeside hvor man kan fin-
de rigtig mange gode oplysninger, om 
det enkelte vandløbs fiskebestand. 
Stor ros fra deltagerne til DTU´s kort-
lægning af fiskebestandene, og der 
fremkom enkelte forbedringsønsker.
Kaj Poulsen, forespurgte til brug af 
”torskeruser” i rusestop perioden. Det 
accepteres ikke, og vil blive sanktio-
neret af Fiskerikontrollen. Den eneste 
ruse en fritidsfisker må bruge i stop-
perioden er en rejepæleruse.
Fritidsfiskere må ikke bruge krogliner i 
perioden 1/5 -30/9.
Til spørgsmålet om, hvorvidt de 
meget lange ”kinatejner” er lovlige, 
blev det oplyst, at der fortsat udestår 
en afklaring af definitionen på tejner, 
hvilket betyder, at de indtil videre er 
lovlige at anvende. 
Bordsnak vedr. tejner og deres ud-
formning og deres lovlighed i ruse 
stop perioden. 
Rune Hylby ville gerne høre, om 
arbejdet med Fiskerireguleringen for 
Sjælland er gået i stå. AM var ikke 
bekendt med status for arbejdet, men 
har efter mødets afslutning kontaktet 
Lene Jensen Scheel-Bech der oplyser, 
at vi stiler mod reviderede bekendt-
gørelser, som kan træde i kraft den 1. 
juli 2018. Det betyder, at der stadig er 
mulighed for at komme med bemærk-
ninger – selvfølgelig også ifm. den 
egentlige skriftlige høring.
Daniel Farrugia forespurgte til åle-
kvabbe & fredning på hunskrubber. 
Blev det genindført i det nye år? Det 
var meget tvivlsomt.              
AM oplyste, at næste møde bliver 
onsdag den 18. april 2018.
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Begunstigelse! 
Fritidsfisker! Hvem kan eller vil du tilgodese?  

Tekst & foto: Bruno Müller

Heldigvis er emnet ikke noget vi 
tit har brug for og til daglig tænker 
fritidsfiskerne ikke særlig meget 
over det. Vi tager emnet op her 
i bladet med formålet, - at hvis 
dine begunstigede står i situatio-
nen, så må det være indlysende at 
også dette skal være   ”på plads”!                                                                                                                                       
Det skylder vi hinanden og her har jeg 
taget de mest elementære betingelser 
og regler.
Jura kan være en ”Jungle”, og er er der 
mere som du har behov for at vide, 
bør du kontakte, forbundets forsik-
ringskontakt-person, forsikringsselska-
bet eller en advokat. Sidstnævnte for 
egen regning.                                      

Ordningen i Forbundet                                                                                                                         
Ordningen i Dansk Fritidsfiskerforbund 
er i sammenhæng med Dødsulykkes-
forsikringen på 200.000,- kr. og det vil 

sige at både forsikringen og begunsti-
gelsesordningen er betalt gennem dit 
kontingent.

Daglig kontakt i vores forbund, er 
kontaktpersonen Bjarke Thiessen. 
Begunstigelsen handler om at tage 
stilling og det er en aftale om, hvem 
Forsikringsselskabet Codan ved din 
eventuelle druknedød skal udbetale 
pengene til i.flg. en udfyldt blanket! 
 
Hvem skal have pengene?
Med en begunstigelse kan du selv 
vælge, hvem der skal have pengene 
eller en del af dem. Så ved du, at de 
går til de rigtige personer ved din død. 
Hvis ikke du tager stilling, går pengene 
til ‘nærmeste pårørende’.

Det drejer sig om tryghed for efter-
ladte
Der er flere forskellige former for 
begunstigelse, og derfor er det 
vigtigt, at du overvejer dine mu-

ligheder og tager stilling. Det kan 
være en god økonomisk hjælp for 
dine efterladte og begunstigede.                                                                            
Det vil give dig tryghed for dig at vide, 
at de rette efterladte får økonomisk 
hjælp til at komme videre, hvis det 
tragiske skulle ske med dig som med-
lem.

Udbetaling ikke kun ved drukning!
Bemærk at det ikke kun er ved druk-
ning at der kan udbetales forsikring, 
men læs, vejledningen igennem på 
forbundets hjemmeside under ”For-
sikringer”, inden du udfylder blanket-
ten.      
                                                                                                  
Blanketter indsender du på mail eller 
ringer først til Bjarke Thiessen, hvis du 
har brug for rådgivning om begunsti-
gelse, det gør du på btbt@stofanet.dk  
ell. 22 37 15 41 – 82 43 91 80

Blamket til udfyldelse finder du på 
hjemmesiden

Vigtigt Nyt!  
                                                                                                                                         
I forsikringsbestemmelserne præciseres det at redningsvesten 
skal bæres under sejlads! Hele året!  
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Redigeret og foto ved Bruno Müller

Nøglefiskerprojektet startede i 
2002, længe før den såkaldte citizen 
science, eller på dansk borgerdrevet 
videnskab, blev populær, forklarer 
projektets leder Josianne Gatt Støt-
trup. På DTU Aqua kunne vi slet ikke 
dække så stort et område af Dan-
mark, hvis vi selv skulle indsamle 
de forskningsresultater, som vores 
nøglefiskere leverer til os. For slet ikke 
at tale om, hvor omkostningstungt, 
det ville være. Nøglefiskerprojektet 
er en guldgrube af data for meget få 
penge, siger Josianne Gatt Støttrup. 
Med årene er der blevet flere og flere 
nøglefiskere, og i dag er omkring 
100 fritidsfiskere tilknyttet projektet.                                           
Det er Dansk Amatørfiskerforening, 
der står for udvælgelsen og koordina-
tionen af nøglefiskerne, og ifølge Vagn 
Gram er der stor interesse i at blive 
nøglefisker, og der er altid nogen på 
venteliste.

Hjælp til selvhjælp.
Når man er nøglefisker, forpligter man 
sig til at sætte garn eller ruser op på 
samme position hver måned – med 
mulighed for undtagelser i vintermå-
nederne. Man kan godt skifte positi-
on, men kun én gang om året. Hver 
nøglefisker får tre garn og tre ruser 
udleveret af DTU Aqua, som de skal 
bruge til det fiskeri, som indgår i Nøg-
lefiskerprojektet. Det er for at sikre, at 
alle fisker med de samme redskaber. 
Fangsten skal så identificeres, måles 
og indberettes til DTU Aqua .Det sker, 
at en fisker har svært ved at skelne 
nogle af arterne fra hinanden. Derfor 
har DTU Aqua allieret sig med Henrik 
Carl fra Statens Naturhistoriske Muse-
um, som har en meget stor viden om 
danske fiskearter og deres udbredel-
se. Han gennemgår de registrerede 
fangster og kvalitetssikrer de indtaste-
de data. Hvis der eksempelvis er regi-
streret en fiskeart, som af fysiske eller 
andre årsager ikke kan opholde sig 
der, hvor den er registreret, så ude-
lukkes den af det samlede datasæt. 
Det sker dog også, at nøglefiskerne 

opdager fiskearter i områder, hvor de 
ikke tidligere er blevet set. En anden 
af nøglefiskerne i projektet, som også 
har været med i adskillige år, er Finn 
Frandsen, der er næstformand i Dansk 
Fritidsfiskerforbund. Fritidsfiskerfor-
bundet er samarbejdspartner i projek-
tet, og mange af nøglefiskerne findes 
blandt forbundets medlemmer. Finn 
Frandsen har sat og røgtet sine ruser 
på det samme sted i Mariager Fjord 
siden projektets start, og det er noget, 
han gør med glæde: Det her projekt 
er hjælp til selvhjælp. Det er vigtigt 
at følge med i, hvilke fisk der er, og 
hvordan det svinger i løbet af året – 
og også holde øje med bundforholde-
ne. Men det hjælper også andre end 
én selv. For eksempel var projektet en 
del af den dokumentation, der blev 
benyttet, da der skulle udarbejdes en 
åleforvaltningsplan for nogle år siden.

Robuste data. 
Hvert tredje år udmønter nøglefisker-
nes indberetninger sig i en forsknings-
rapport, som netop er blevet udgivet 
for årene 2014-2016. Data fra projek-
tet har flere gange været til stor gavn. 
Åleforvaltningsplanen fra 2008 er bare 
et eksempel. Nøglefiskerprojektet er 
også blevet brugt som afsæt for et 
genopretningsprojekt i Nørre Fjord 
ved Fyn og til den nationale kortlæg-
ning af fiskeforekomster, Fiskeatlas, 
som ledes af Statens Naturhistoriske 

Museum. Det er Nøglefiskerprojektet, 
der står bag de fleste registreringer af 
ålekvabber i Danmark, og også når det 
gælder invasive arter som sortmundet 
kutling og kinesisk uldhåndskrabbe, 
bidrager nøglefiskerne med vigtig 
viden.

Dataindsamlingen har opnået en 
tyngde, som gør det muligt at gå i 
gang med at analysere tallene på 
en ny måde, forklarer projektleder 
Josianne Gatt Støttrup:  - Mængden 
af data er blevet mere robust, nu hvor 
projektet har været i gang i mere end 
ti år, og vi er ved at gå i gang med 
at skabe modeller, der kan forklare 
sammenhængen mellem for eksempel 
temperatursvingninger og forekomst 
af fiskeyngel i de kystnære områder. 
Det kan fortælle os noget om, hvilke 
opvækstpladser der bør prioriteres i 
forhold til beskyttelse. Derudover vil 
vi med en vis sikkerhed kunne forudse 
udviklingen af nogle af de vigtigste 
fiskearter i danske farvande, om nogle 
fisk er ved at forsvinde og om nye 
kommer til. 

Josianne Gatt Støttrup håber, at 
projektet kommer til at køre mange år 
endnu. Indtil videre er finansieringen 
på plads frem til 2020. 
Nøglefiskerprojektet er finansieret af 
Fiskeplejen, hvor indtægterne kom-
mer fra køb af fisketegn.

Fritidsfiskere er med ved største registrering 
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Af Finn Frandsen, Skarvgruppen 

Revisionen af Skarvforvaltningsplanen 
har givet nogle forandringer set med 
fiskerøjne! På vort seneste møde i 
skarvgruppen havde vi en drøftelse 
om værdien af vandløbsforvaltningen 
og indsatsen f.eks. i Willestrup å, hvor 
der er brugt masser af penge på ned-
læggelse af Dambrug. De seneste år 
er det vel 4-5 stykker og der er lavet 
slyngninger og gydegrus. Det er udført 
for netop at fremme selve produkti-
onen af ørreder, og det er i den grad 
lykkedes.
Man har de seneste år pitmærket 
ørredsmolt, og det med henblik på 
undersøgelser om hvor de bliver fan-
get henne og ligeledes deres størrel-
ser m.v..
Lodsejeren ved Kilstrup sø iværksat-

te en undersøgelse via DYU for ca. 
et år siden. Det var en undersøgelse 
i Skarvkolonien vedrørende hvor 
mange pitmærker fra ørredsmolt der 
fandtes det pågældende sted. Man 
fandt 4600 stk. og det vil sige at den 
store indsats man har gjort, har endt 
som skarvføde.
Den drøftelse har nu mundet ud i en 
indsats som vi fritidsfiskere sammen 
med sportsfiskerne vil prøve, og det 
med henblik på 
at med de nye muligheder i forvalt-
ningsplanen, og med muligheden at 
reducere skarvkolonien ved Kilstrup 
sø. Det udføres ved bortskydning af 
de voksne fugle i de kommende for-
årsmåneder.
Vi har lodsejerens godkendelse på 
plads og ansøgninger i det videre 
forløb er afsendt her i skrivende 

stund. Efterfølgende håber vi at det 
må blive godkendt, så ørredbestanden 
kan vokse betydeligt og ikke mindst 
ålebestanden, som i den grad er truet! 
Det skrives så meget om.
Når vi nærmer os resultatet af indsat-
sen, vil jeg skrive det i bladet og forhå-
bentlig i den kommende sommer! Vi 
har allerede set resultater af Toftesø-
ens nedgang med ca. 80 % de senere 
år og regulering på Treskelbakken. Nu 
ser vi mere skrubbeyngel og smol i 
ruserne her og særlig i sommer. 
Så det er vejen frem for at ophjælpe 
vore fiskebestande, at hvis det så lyk-
kes må det effektivt kunne udbredes 
til hele landet.
Ovennævnte er mit nytårsønske til det 
nye år 2018.
          

Skydning af voksne skarver forsøges
Den nye Nøglefiskerrapport blev præsenteret

Til formanden for Folketingets 
Miljø-og fødevareudvalg
Af Jørgen Skytte Jeppesen 
Skive Fritidsfisker forening 

Kære Pia Adelsten, mit navn er Jørgen 
Skytte Jeppesen – Formand for Skive 
fritidsfiskerforening. Jeg skriver til dig 
og nogle af udvalgets medlemmer, 
samt andre potentielt interesserede 
om en sag som optager os alle om-
kring Limfjorden. 
Sagen drejer sig om den spættede 
sæls voldsomme forøgelse, med deraf 
følgende skader på både miljø og 
økonomi. Jeg har som det fremgår af 
vedlagte kopier gentagne gange an-
søgt om tilladelse til en regulering af 
de spættede sæler, men har som det 
også fremgår fået afslag på grund af 
at jeg ikke er erhvervsmæssigt ramt? 
Efterfølgende har jeg henvendt mig 
hos skiftende miljø ministre, men altid 
med det samme resultat – et em-
bedsmands svar med en opridsning 
af reglerne, som jeg i øvrigt kender til 

fulde.
Problemet er egentligt ikke de ørreder 
sælerne stjæler i vores garn og de 
redskaber de samtidige ødelæggere.                  
Nej, problemet er meget større idet, 
man i disse år og årene fremover sat-
ser på en naturlig egen reproduktion 
af ørrederne, i vores tilfælde hoved-
sageligt fra Karup Å systemet. Her har 
man brugt mange kræfter og penge 
på vandløbs forbedringer o.l. for at 
fremme denne reproduktion, men 
man overser fuldstændigt at sælerne 
æder en meget stor del af ørrederne. 
Det vil sige en stor del af indsatsen 
og pengene er spildt og det er da 
fuldstændigt i modstrid med alle de 
tiltag der er gjort for bl.a., at fremme 
lystfisker turismen i DK.

Som det fremgår af vedlagte skrivel-
ser, har jeg i samarbejde med en lokal 
erhvervsfisker opnået tilladelse til i 
Skive Fjord i det forgangne år at re-

gulere to spættede sæler ved dennes 
garn  ved bort skydning, hvilket jeg på 
dennes vegne har gjort. Det vil sige, at 
man iflg. bek.gørelsen giver tilladelse 
når man bare direkte er økonomisk 
ramt? Hvor er logikken ift. Det totale 
problem? Jeg er bestemt ikke af den 
opfattelse, at vi ikke skal have den 
spættede sæl, men det skal være i en 
naturlig balance med det øvrige miljø.
Jeg vil inderligt bede udvalget tage 
problemet op og åbne mulighed for, 
at vi som fritidsfiskere og natur elske-
re kan ansøge om regulerings tilladel-
se af spættet sæl på lige fod med de 
kommercielle fiskere.
Idet jeg håbe rat vedlagte bilag, samt 
ovennævnte problem beskrivelse 
er fyldestgørende, står jeg gerne til 
rådighed med yderligere uddybende 
forklaringer.

Med venlig hilsen Skive fritidsfisker 
forening Jørgen Skytte Jeppesen 
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TIL MEDLEMMERNE  -  Tillæg i FRITIDSFISKEREN

Tag tillægget ud af 

bladet og gem 

det!  

FISKEPLEJE og FISKERIREGLER

Her kan du læse de mest relevante love & bekendtgørelser om det 
rekreative fiskeri. 
FRITIDSFISKEREN vil med dette tillæg og vejledning gøre det lidt 
nemmere at se de mest relevante og aktuelle regler. 
Alle oplysninger i tillægget er fra sidste opdateringer ved 
myndighederne! Ved tvivls-spørgsmål: 
Kontakt Fiskerikontrollen ell. et fiskeriudvalgsmedlem i forbundet!  
Du finder sidstnævnte på side 4. i FRITIDSFISKEREN.

Men ikke nok med det!
Nu er det første ”regelsæt” udkommet som en prøve sammen med 
bladet og det håber redaktionen at få nogle tilbagemeldinger om. 
Skal vi fortsætte og medvirke til at medlemmerne til daglig har det 
nemmere med at tjekke reglerne af?
Er du som medlem eller ikke, og har spørgsmål til reglerne eller har 
et andet ”regelsæt” defineret her i fremtidige tillæg!  
- så bedes du rette henvendelse til koordinator: 

Jørgen Bork, Tlf. 51 5200 29/ j.bork@mail.dk 

Regelsættet er udgivet af Fiskeristyrelsens fiskerikontrol– Redigering & Foto: Bruno Müller 21
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LOKALFORENINGER
Nordenfjords & Nordjylland

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

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

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

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

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

Kasserer

 Generalforsamling afholdt på Hals Søsportscenter.

1. Valg af ordstyrer.
Bestyrelsen foreslog  Harald Jensen som blev enstemmigt valgt.
2. Godkendelse af dagsorden.
Harald Jensen kunne meddele at Generalforsamlingen var lovlig 
indkaldt,idet den var bekendtgjort i bladet .
3.Valg af stemmetællere. Der blev valgt to stemmetællere.
4. Formandens beretning.Henning Pedersen kom sin beretning 
ind på følgende emner:Bladet, Forsikring, fiskerikontrol, 
mulighed for salg af fisk, mulighed for ens fisketegn for lyst- 
og fritidsfiskere, sammenlægning af amatørfiskerforening og 
fritidsfiskerforbundet, Fisketegnsmidler, ålehandlingsplan, 
åleudsætning, skarvoplysninger, sæler, nyt vedr. mindstemål og 
fredningstider, medlemmer og kontingenter. Hele beretningen 
kan rekvireres hos formanden på tlf. 51528051 eller 
glkvej@gmail.com
Beretningen blev godkendt.
5. Regnskab ved kassereren samt forslag til kontingent.

Bjarne Dam Jensen gennemgik regnskabet som viste et lille 
underskud. På grund af en god kassebeholdning foreslog Bjarne 
Jensen et uændret kontingent På kr. 230,00.
Regnskab og kontingent godkendt.
6. Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg: Henning Pedersen
Willy Axelsen Genvalgt
8. Suppleanter til bestyrelsen. På valg:Gert Sørensen
Ole Pedersen Genvalgt
9. Valg af revisorer.På valg:Michael Hjelm og Hugo Jørgensen.
Genvalgt.
10. Valg af revisorsuppleant. På valg Kristian Jakobsen 
Nyvalg: Niels Chr. Olsen
11. Eventuelt. Foreningen har for øjeblikket 93 medlemmer 
hvoraf 20 var mødt på generalforsamlingen. 
Ordstyreren afsluttede generalforsamlingen og takkede for god 
ro og orden.
Herefter var foreningen vært ved smørrebrød, øl, vand og kaffe.

Fritidsfisker! Mød op!
Vendsyssel Fritidsfisker Forening afholder ordinær generalforsamling

Torsdag den 15 marts 2018, kl. 19.00 i Rønnerhavnens klubhus i Frederikshavn
Dagsorden iflg. vedtægterneForslag til bestyrelsen skal være formanden

i hænde senest den 7. marts 2018
p.b.v.  Bjarne Christensen
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LOKALFORENINGER
Nordenfjords & Nordjylland

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

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

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

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

Generalforsamling
Thy-Mors Fritidsfiskerforening indkalder 
herved til generalforsamling til 
afholdelse: Onsdag den 28. februar 2018 
kl. 19.00 på Østvilsund Gl.Færgekro.
Dagsorden:
Valg af dirigent

Godkendelse af dagsorden
Beretning ved formanden
Regnskab ved kassereren
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg- På valg er: Niels Lynggaard 
Sørensen og Karsten Willemann 

Evt.
Forinden generalforsamlingen er 
foreningen vært ved en gang gule ærter.
Tilmelding til Karsten senest lørdag den 
24. februar.
Willemann.karsten@gmail.com

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

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

Generalforsamling  i Virksund FF.
Tirsdag den 6. marts  2018, afholdes ordinær generalforsamling

I Borgerforeningens Fælleshus Sandkrogen 8 Virksund.
Program

Medlemmer med ægtefæller/ledsager indbydes til 
ordinær generalforsamling med ta` selv pølsebord.

Kl. 18:00 – 19: 00 pølsebord med diverse 
tilbehør til 50,- pr. person.

Foreningen er derefter vært med kaffe og småkager.

Generalforsamlingen Afholdes fra kl. 19:00 og afsluttes 
amerikansk lotteri

Dagsorden iflg. Vedtægter!                                                                                                                                       
 Forslag der ønskes behandlet skal sendes til formanden 

senest 8 dage før  generalforsamlingen. 
Nødvendig tilmelding til undertegnede eller 

Tage Jensen på tlf. 40351420 tage.jensen@mail.tele.dk                
Med venlig hilsen Peder Lajgaard Pedersen  Virksundvej 49 
8831 Løgstrup Tlf. 3029 2886 eller e-mail: pederlajgaard@

gmail.com 

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

Kasserer
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LOKALFORENINGER

Varde Å og Ho Bugt Fritidsfiskerforening
Formand
Arne Møller
Søndervang 5
6840 Oksbøl
Mobil: 23 37 08 86
moller.oxbol@mail.dk

Kasserer
Jens Kjær Jørgensen
Odinsvej 35
6840 Oksbøl
Mobil: 28 51 68 31 
eva.jens@bbsyd.dk 

Syd- og Sønderjylland

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

Kasserer
Mikael Dorow
Østerbakken 11
6300 Gråsten
Tlf.: 20 68 62 01  - MikaelDorow@gmail.com
kassereralsogsundeved@gmail.com

Lottospil 
tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 19.00  Sted: Nybøl Klubhus - dørene åbnes kl 18.
Ta’ familie, naboer og venner med til et hyggeligt lottospil med gode gevinster.

Der kan købes kaffe/the/øl/vand og kage.

Se beretningen fra generelforsamlingen på hjemmesiden

Trådt i kraft den  - Husk at læse de nye bekendtgørelser om fangster og fredningsbælter i 
Flensborg Fjord og Nybøl Nor på Fiskeridirektoratets hjemmeside

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

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

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

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

Vestjylland
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Syd- og Sønderjylland
LOKALFORENINGER

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening
Formand
Jørgen Bork
Sundparken 5, Årøsund
6100 Haderslev
Til. 74 58 45 23 Mobil: 51 52 00 29 
j.bork@mail. dk

Kasserer
Hans Bomberg
Tavlsbjergvej 5, Hovslund
6330 Rødekro
Tlf. 29 86 66 50 

Vinterfest/bankospil 2018
Fredag den 02-Marts-2018 kl. 18:00
På: Restaurant Strandgården, Loddenhøjvej 151, Barsmark 6200 
Aabenraa.
MENU: BUFFET, KAFFE og KRINGLE. DRIKKEVARER ER FOR EGEN 
REGNING.
Pris 140,00 kr. pr. person.
Efterfølgende, spilles der lotto og udtrækkes amerikansk lotteri 
med mange fine gevinster.
Alle deltagere, bedes medbringe en gave til en værdi af ca. kr. 
50,00, som der spilles om.
Sponsorgaver kan ikke byttes.
Hvert medlem af foreningen som deltager i vinterfesten har 
mulighed for at 
invitere hustru og/eller familiemedlemmer/venner med.
Medlemmer fra Aabenraa og Omegns Fritidsfiskerforening, 
inviteres til at deltage, på samme vilkår. 
HUSK BINDENDE TILMELDING, SENEST MANDAG DEN 
28-FEBRUAR-2018 TIL:
Hans Bomberg, E-mail: hbfisken@gmail.com Tlf. 29 86 66 50 
Eller
Jørgen Bork, E-mail: j.bork@mail.dkTlf. 74 58 45 23 / 51 52 00 29
Bestyrelsen ser frem til et godt fremmøde af medlemmer, sæt 
derfor kryds i jeres kalender og vær med til at gøre festen til en 
hyggelig og uforglemmelig aften i fritidsfiskernes tegn.
På vegne af bestyrelsen
Jørgen Nielsen Bork

Uddrag af generalforsamlingen d. 27. oktober 2017
1.Som ordstyrer blev Harry Lorentzen enstemmigt valgt. 
2.To stemmetæller blev valgt: Tom Bay og Poul Emil Schmidt.
3.Generalforsamlingen var blevet annonceret i medlemsbladet.
4.Formanden fremlagde årets beretning som blev godkendt af 
de fremmødte.
5.Kassereren fremlagde foreningens reviderede årsregnskab som 

blev godkendt af de fremmødte.
6.     Ingen ændring i kontingent, der fortsættes med 275 kr./år.
7.     Forslag fra Kasserer Hans Bomberg om omdeling af 
medlemskort, som i fremtiden vil blive sendt pr. e-mail til de   
medlemmer som er på nettet, og kan indbetale via Netbank 
og MobilPay. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget, og vil i 
det næste regnskabsår blive implementeret til indbetaling af 
kontingent.
8.På valg var: Jørgen Bork som modtog genvalg samt Ejnar 
Albertsen som ikke ønskede genvalg. Josh Bieling-Hansen  blev 
valgt. Tak til Ejnar for hans indsats i bestyrelsen og velkommen 
til Josh i bestyrelsen. Suppleant og Revisorer som vælges hvert 
år, blev genvalgt. 
Bestyrelsen ser således ud: Formand Jørgen Bork - Næstformand 
Peter Højer- Kasserer Hans Bomberg.
Sekretær Josh Bieling-Hansen -Bestyrelsesmedlem Tommy 
Kristensen-Suppleant Stig Andersen
9.    Vedtægter forblev uændrede. 
10.  Eventuelt/Forslag:
Den 02-11-2017 Bødekursus på Genner Skole er arrangeret. 
Den 02-03-2018 Vinterfest på Strandgården, Loddenhøj er 
arrangeret.
Fællestur til ”Put & Take. 
Arrangement med redning af nødstedte eller mand over bord til 
søs, eventuelt sammen med SejlSikkert eller DSRS
Flere oplysninger om nye og forældede bekendtgørelser i 
medlemsbladet.
Fællestur til Thyborøn i bus, for at se en ny stor trawler 
(Afhængig af prisen på leje af bus?)
Fællestur til Tirbitz Bunker/Museum i Blåvand (Afhængig af 
prisen på leje af bus?)

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

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

Der indkaldes til generalforsamling 10. 3. 2018 kl.10.00 i Kvarterhuset
Dagsorden ifølge foreningens vedtægter. Evt. forslag skal være modtaget senest 8 dage før.

Vel mødt bestyrelsen
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LOKALFORENINGER
Østjylland

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

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

Mange mødte op til generalforsamlingen
 Vi havde en fantastisk god generalforsamling d. 11. november 2017, hvor der var næsten halvdelen af vore medlemmer mødt op. 

Det skal I have tak for. 
På generalforsamlingen var indkommet forslag fra Peter Andersen Mariager, der omhandlede at få kortlagt hvor mange 

fortegnelser rundt om i Fjorden findes, ved eksempelvis Møltørven, Fouls, Mågeøen, Pletten o.s.v..
Det er der nogle folk som arbejder med nu, så det ikke går i glemmebogen når de gamle forsvinder. Det har også været tvivlsomt 

hvad der sker, men for ålen er der i skrivende stund meldt ud at det kun er erhvervet der får et 3 mdr`s åleforbud pr. år! 
 Det rekreative fiskeri bliver ikke ramt nu, men uvist hvad sker ud i fremtiden. Der er også god tilslutning til Sy-og Bødekurset med 

små 20 medlemmer tilmeldte og som starter 3. jan i år  ( se din dagsorden fra G).
Vi fik desværre ingen ål til udsætning i 2017, men vi håber det lykkes i 2018, hvor der er også er mulighed for skrubbeyngel, 

hvis vi selv kan levere moderfisk!
Der er ca. 30 af hver køn her omkring februar måned (når de er gydemodne) og det vil afhænge af vintervejret.

Hans Flou viste sine optagelser om Kildevæld her i området, og det var fantastisk at se, bla. Ørreder som var oppe i åerne at gyde. 
Vi afsluttede naturligvis med Gule ærter, hvilket der er stor tilfredshed med. 

Med ønsket om et godt fiskeår i 2018 og forhåbentlig flere medlemmer.

Vodbinding 2018
Starter d. 3. januar på ” Mødestedet” i Assens, og kører hver onsdag frem til d. 28.marts 

Kurset er gratis. Tilmelding til Finn.

Randers Fjord Fritidsfiskerforening

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

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

Godt nytår til alle
Kontingent 2018

Kontingent for 2018 der skulle være betalt senest 1. januar!  
Du skal betale 300 kr. for medlemskab og 700 for en bådplads. 

Beløbet indsættes på bankkonto nr.: 9331-4207939. 
 Husk at meddele dit navn.

 SILDETUR
 Lørdag d. 21. april kl. 9.30 går starten på årets sildetur!

 Vi mødes ved Færgestedet i Mellerup.
 Tilmelding til Leif

KLUBAFTENER 
Slutter d. 5. april 2018

Hyggeligt Juletræf i klubhuset
Lørdag 9. december havde vi den årlige ”Gløgg og æbleskive”  

tradition i klubhuset og for en sjælden gangs skyld kunne man 
køre på havnen, hvor vejret viste sig fra sin pæne side!
Der var faktisk mødt noget mere frem af medlemmer, 

end når der Standerhejs og lign.. Og om der var julestemning 
kunne man nok fornemme en lille smule. 

Johannes havde sørget for at der var hygge og havnefolkene fik 
ønsket hinanden glædelig jul med en god gang Gløgg!

Den gode gang Gløgg- blev for mange år siden blev kaldt blev 
"glødet vin" !

29



LOKALFORENINGER

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

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

Øerne

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

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

Den 14. december sidste år blev der af Nordlige 
Sønderjyllands Fritidsfiskerforening afholdt jule-
frokost for kursisterne i Syklubben i fælleslokalet 

på Genner Skole, hvor 16 kursister deltog i en 
vellykket julefrokost med alt godt fra havet og ikke 

mindst fra markerne og stalden 
--og med en god nedskylning.

Der var stor optimisme blandt deltagere med 
hensyn til fritidsfiskeriets fremtid og fællesskab, 

og derfor også fremstilling af nye redskaber. 

Jørgen Bork, formand

    Julefrokost i Syklubben ”Nedgarn & Ruser”

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

Østjylland
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S 283 Tambo kom ind lørdag den 25.august 1945 fra rejefi-
skeri med en kæmpehaj. 
       
Den store fisk, der var en Brugdehaj, vejede 2,7 tons og 
havde en længde på knap 8 meter.
Brugdehajen er ret sjælden i de danske farvande og den 
hører hjemme i de store have, Nordatlanten, Middelhavet 
og Stillehavet. 
Den store fisk er en af de største der er fanget ved Skagen, 
købtes af fiskeeksportør Lunøe Sørensen for 14 øre pr. kg. 
Og blev med undtagelse af leveren, der vejer 100 – 200 kg, 
anvendt til fiskemel. Endvidere videre var man klar over at 
spæk og lever fra Brugden var fortrinlig til at udvinde olie 
af og det var det der gjorde den værdifuld.

FAKTA:
Brugden er verdens næststørste haj og fisk, kun overgået 
af hvalhajen. Brugden er ganske harmløs for mennesker, 
da den lever af plankton. Den kan blive helt op til 12 meter 
lang og vejer normalt mellem 3 og 5 tons.
Den optager føde ved at åbne sit enorme gab og suge vand 
ind, hvorefter føden bliver filtreret fra, og vandet ledes ud 
gennem gællerne. Brugden kan findes i Danmark i de store 
farvande.

Redaktøren: Min hustru, Karin der er fiskedatter af Martin 
”Tambo” Mortensen, lagde billedet foran mig og sagde at 
det var hendes far der var skipper på kutteren! Han står på 
i midten billedet,- og ud fra det begyndte jeg at eftersøge 
oplysningerne som er skrevet ovenfor. 

Var på rejefiskeri, kom ind til Skagen 
med en kæmpehaj!
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TIL SALG   

Crescent 42 – kan ses i Ålbæk - Pris 14.000,- kr.
Medfølger: 

4 HK Mariner 4 takts motor(langt ben)
Årer – Ankergrej – 3 stk. rødspættegarn

 Brenderup trailer (På plader) Tlf.: 22 77 27 86

Henning Andersen tilbyder!

Hvis der blandt læserne er ønske om 
Fiskerirelaterede billeder!

Henvendelse til:
Tlf.: mobil nr. 5191 8706 
ell. hensol@mail.tele.dk 

Fritidsfiskeriets trivsel var i ”Bølgegang”
- og ny forening opstod for 40 år siden
Tekst: Kay Hansen
Foto: Bruno Müller

Nordvestjysk Fritidsfiskerforenings 
vidste hvad de ville og i den anledning 
af 40 års jubilæet i år, har bladet op-
søgt Kay Hansen, der var en af ”pione-
rerne” fra opstarten!
Kay Hansen har til dette nummer af 
FRITIDSFISKEREN skrevet om for-
eningen, hvordan den fra starten var 
organiseret!
Ydermere siger Kay Hansen i sin første 
artikel, at han i de følgende udgaver 
af bladet vil følge op med noget ”Fra 
dengang i Struer og fremover”. 

       -Vi var nogle fritidsfiskere, 
der havde fundet ud af, at man 
var i gang med at begrænse vore 
muligheder for at fiske, derfor be-
sluttede vi os for, at organisere os.                                                      
Det startede med, at jeg, den 22. 
marts 1978, satte følgende annonce i 
tre dagblade, - nemlig Thisted Dag-
blad, Lemvig Folkeblad og Holstebro, 
Struer Dagblad og med overskriften 
der skulle få nye medlemmer til at 
samle sig med overskriften:

FRITIDSFISKERIET I FARE.
       -Vi er en del mennesker, der hol-

der af at færdes på søen, og på lovlig 
vis fiske med garn, kroge, ruser og 
ålejern, som vore forfædre gennem 
århundreder uhindret har kunnet gøre 
det. Vi føler denne fritidsbeskæfti-
gelse alvorligt truer. Truslen kommer 
hovedsagelig fra en befolkningsgrup-
pe, som af forskellige grunde mener at 
have større ret til søen, end andre.

På tide at organisere os
For at imødegå usmagelige og fjendt-
lige hetz, som disse mennesker fører 
mod os, anser vi, det er på tide, at vi 
organiserer os.
     -Vi indkalder hermed til stiftende 
generalforsamling for fritidsfiskerfor-
ening for Nordvestjylland i Pavillonen, 
Anlægget, Struer, tirsdag den 28. 
marts 1978 kl. 19.30.
For 15 fritidsfiskere fra Struer og 
Omegn.
Kay Hansen, Fasanvej 23 , 7600 , 
Struer
De bedes venligst sende regningen for 
ovennævnte annonce til min adresse.                                           
Hvis de er interesseret i en journali-
stisk behandling af ovennævnte, kan 
de kontakte mig efter den stiftende 
generalforsamling.
De 15 medlemmer blev til over 100
Vi fik 102 medlemmer ved den stiften-

de generalforsamling, Aksel Stubkjær 
blev foreningens første formand, jeg 
blev valgt til kasserer, desuden bestod 
bestyrelsen af følgende: Knud Erik 
Nielsen, Olav Overgaard, Leo Kjær, Boi 
Dam og Skovbjerg Eg. Det skal næv-
nes, at kontingentet var kr. 25,- .
 Vi havde håbet på, at Peder Nymand 
kunne komme til den stiftende gene-
ralforsamling, men han anbefalede 
mig at kontakte Kristian fra Skive, og 
det var dejligt og at han kunne komme 
og hjælpe os med opstarten.
 
Navnet på den nystiftede forening var 
Nordvestjysk Amatørfiskerforening.              
I dag er Amatørfiskerforening ændret 
til Fritidsfiskerforening.
 

Kay Hansen

32



DTU Aqua har udsat tusindvis af 
pighvarrer i Roskilde Fjord siden 
2011, men det er uvist, om de udsatte 
pighvarrer gyder i fjorden. Tidligere 
udsætninger af pighvarrer i Danmark 
har vist, at de udsatte fisk nogle gange 
vandrer fra deres udsætningssted til 
dybere og mere saltholdigt vand, når 
gydeperioden nærmer sig. Da for-
målet med udsætning af pighvarrer 
ofte er at skabe selvreproducerende 
bestande i lokalområderne, kan det 
være afgørende, at fiskene bliver i 
lokalområdet i gydeperioden. 

33 pighvarrer mærket med sendere
For at finde ud af om udsatte pighvar-
rer bliver i Roskilde Fjord i gydeperio-
den eller vandrer ud i Kattegat, satte 
DTU Aqua gang i en undersøgelse i 
foråret 2017. Til brug for undersøgel-
sen fangede DTU Aqua og Gershøj Fri-
tidsfiskerforening 33 voksne pighvar-
rer, der blev mærket med akustiske 
sendere (figur 1), som gør det muligt 
at følge hver enkelt fisks vandringer. 
Fiskene blev genudsat nord for Gers-
høj Havn den 16.-18. marts 2017. 
Signalerne fra de akustiske sendere 
opfanges af lytteposter , der er pla-
ceret tre steder i Roskilde Fjord: nord 

for Gershøj Havn og vest og øst for 
Eskildsø, som adskiller den sydlige og 
nordlige del af Roskilde Fjord. 

Pighvarrer er sandsynligvis i bunden 
af Roskilde Fjord i gydeperioden 
De 33 mærkede pighvarrer har nu 
svømmet rundt i fjorden i et halvt år, 
og de første resultater er tikket ind. 
Resultaterne fra lytteposterne viser, 
at alle de mærkede pighvarrer forlod 
udsætningsområdet ved Gershøj Havn 
i løbet af nogle måneder. Desuden 
tyder resultaterne på, at langt de 
fleste af 

de mærkede pighvarrer har opholdt 
sig i den sydlige del af Roskilde Fjord 
i gydeperioden, som typisk er fra maj 
til august.
Der er den usikkerhed ved undersø-
gelsen, at vi ikke ved, hvornår pig-
hvarrer i Roskilde Fjord kønsmodner. I 
Nordsøen er de fleste hanner køns-
modne, når de er over 30 cm lange, 
og hunnerne når de er over 46 cm. 
Ved mærkningen i Roskilde Fjord var 
pighvarrerne i gennemsnit 44,3 cm 
lange, og en betydelig andel af fiskene 
var derfor sandsynligvis kønsmodne i 
sommeren 2017.
Foreløbigt er der kun registreret 4 af 

de mærkede pighvarrer ved Eskildsø, 
som adskiller den sydlige og nordlige 
del af Roskilde Fjord, og det ser ud 
til, at kun én af de 33 pighvarrer har 
opholdt sig nord for Eskildsø og har 
forladt fjorden i sommerperioden.
Selv om mærkning af 33 fisk ikke i 
sig selv er nok til at konkludere, at 
pighvarrerne i Roskilde Fjord bliver i 
fjorden, er der grund til optimisme. 
Genfangst af mærkede pighvar, der er 
sat ud efter 2010, viser nemlig, at der 
bliver genfanget flere mærkede pig-
hvarrer i Roskilde Fjord end på andre 

udsætningssteder. Den høje genfang-
strate i Roskilde Fjord, kombineret 
med resultaterne fra de akustisk mær-
kede pighvarrer, tyder på, at voksne 
pighvarrer bliver i Roskilde Fjord.
Mærkningen af pighvarrer i Roskilde 
Fjord vil fremover fokusere på indivi-
der med en længde på over 46 cm for 
at sikre, at alle fiskene er kønsmodne 
ved udsætningstidspunktet. Det vil 
forhåbentlig kunne give endeligt svar 
på, om de udsatte pighvarrer gyder i 
Roskilde Fjord.

Læs hele artiklen på forbundets 
hjemmeside

Udsatte pighvarrer lader til at blive i Fjorden
Nyeste resultater fra akustisk mærkning af pighvarrer tyder på, at fiskene – mod 
forventning – ikke forlader Roskilde Fjord i gydeperioden

Lytteposterne sidder 
under en flagbøje (se rød cirkel). 
Når flagbøje og lyttepost er sat 
ud, fastholdes det hele på hav-
bunden med et reb og anker. 
Alle flagbøjer er udstyret med 
dobbelte flag.
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Stort & småt! 
Der er penge i laks
Milliardær er Norges rigeste mand og tjent 
på laks. Gustav Magnar Witzøe, 24 år, er 
Norges rigeste mand og bor på øen Frøya 
nær Trondheim. Hans personlige formue, 
udgør i år 11,1 mia. norske kr. og ikke nok 
med det, så skal han ydermere arve Sal-
mar-koncernen!

Vandmænd optager mikroplast!
Der er stadigt større mængder af mikrosko-
piske i små stykker plast i havet, og samtidig 
øges mængden af gopler og vandmænd. 
Man regner med at der Globalt frigives 
950 millioner kilo mikroplast og der er en 
kæmpe trussel for vores hav.” Go Jelly-pro-
jektet”, tager det op og arbejder på at 
analysere mulighederne for at vandmænd 
kan ”opsamle” mikroplasten og få det bliver 
bedre belyst!
Hvis det lykkedes, - så hvorfor så ikke ud-
nytte det ene problem til at løse det andet!

Over 36.000 fisker hummer i Norge
Fritidsfiskerne er sammen med erhvervs-
fiskerne dem som har tilladelsen! Nogle ste-
der kan man få tilladelsen, bare man har en 
hytte i området. Ellers finder man selv ud 
af det på nettet, om hvor mange i ens egen 
kommune der er tilmeldt hummerfiskeriet! 

Søsportens Sikkerhedsråd flytter
Planen er, at de skal flytte til Korsør 
engang i 2019 eller starten af 2020.

Ny direktør
Nanna Møller bliver  direktør 
for den nye Fiskeristyrelse i 
Udenrigsministeriet under fi-

skeriminister Karen Ellemann. Nanna Møller 
kommer fra Arbejdstilsynet som vicedirek-
tør og har dermed en solid ledererfaring. 
Hun tiltræder stillingen den 1. januar 2018.

Skarvudvalget
Finn Frandsen, Skarvudvalget, er i gang med 
at søge tilladelse til regulering af skarver i 
en koloni i træer ved Mariager Fjord. Det 
foregår i samarbejde med myndigheder og 
jægere. 

Bierhvervsfiskere
Det har i praksis vist sig at være umuligt at 
overgå fra fritidsfiskeri til bierhvervsfiskeri, 
især på grund af en række dyre kurser og 
særlige krav til båden - noget som erhvervs-
fiskere har i forvejen.

Ålerør
Det er blevet bekræftet, at det er tilladt at 
fiske med "ålerør" i ruseforbudsperioden, 
da de betragtes som tejner.  Man kan se 
dem på Daconets hjemmeside.

Den selvstændige Fiskeristyrelse i Uden-
rigsministeriet under fiskeriministeren er 
oprettet.
Det sker efter indgåelsen mellem Udenrigs-
ministeriet, Miljø- og Fødevareministeriet 
og Finansministeriet om udskillelsen af 
styrelsen fra Miljø- og Fødevareministeri-
et.. Fiskeristyrelsens centrale del vil få til 
huse i Nyropsgade i København. Styrelsen 
vil have godt 60 medarbejdere på kontoret 
i København og styrelsen har endvidere 15 
medarbejdere i Sønderjylland samt omkring 
160 medarbejdere rundt om i Danmark i de 
regionale kontorer og på fiskeriinspektions-
skibene.
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Tekst: Troels Lykke  
Foto: PR-foto TrygFonden - 
Snekkersten havn - Sea-Safe

I 2016 satte TrygFonden 62 stiger 
op som en stor-stil-test af stigen i 4 
udvalgte havne: Aarhus, Randers, 
Sydhavnen i København og Taarbæk 
Havn. 
Stigerne vil blive sat op på steder, som 
statistisk viser sig at være 'sort-plet-
havne', hvor risikoen for at falde i van-

det er ekstra stor .I slutningen af 2016 
satte TrygFonden 62 stiger op som 
en stor-stil-test af stigen i 4 udvalgte 
havne: Aarhus, Randers, Sydhavnen i 
København og Taarbæk Havn.

To forskellige redningsstiger
 Med TrygFonden stige er der i Dan-
mark udviklet 2 forskellige lysende 
redningsstiger, som forsøger at    
begrænse antallet af tragiske drukne-
ulykker i danske havne, der desværre 
sker med jævne mellemrum.
Det nordjyske firma SeaSafe sendte i 
2016 en anden lysende stige på mar-
kedet. TrygFondens stige vil ikke blive 
sat til salg.
Derimod er Fondens intention med 
stigen, at sætte spot på sikkerheds-
problemet i havnene.
Håbet er at starte en proces lige-
som som med hjertestartere, hvor 
TrygFonden satte fokus på, hvordan 
hjertestartere kan hjælpe ofre med 
hjertestop. Efterfølgende har private 

og offentlige myndigheder opsat et 
meget stort antal hjertestartere for 
egne midler.
 Der er i Danmark over 300 lystbåde-
havne, og dertil kommer et stort antal 
erhvervshavne med store kaj-arealer. 
Der er meget langt stykke arbejde 
forude, før alle havne er forsynet med 
moderne redningsstiger.

Ny type redningsstiger 
til havne landet over

TrygFonden donerer lysende redningsstiger til 'sort-plet-havne og er klar 
med en selvlysende redningsstige, som fonden fra 2018 ventes at donere 
100-150 eksemplarer af om året til havne landet over.

Taarbæk Havn

Der skal bruges mange kræfter

Denne enkle stige kan formindske 
drukneulykken    
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Siden sidste blad 
5.2017 er der tilgået 
42 nye medlemmer.

NYT fra 
Medlemskontoret

       

HUSK! 
 … at melde flytning
 … nyt tlf. nr.
 … ny mail-adresse

Kilde: Fiskerforum
Det er den invasive art Sortmundet 
kutling, som mange fiskere gerne ser 
helt hen hvor pebret gror, der nu også 
har indtaget Østersøen, til stor ærgrel-
se og fortrydelse for de lokale fiskere.
Når nøden er størst er hjælpen oftest 
nærmest 
Som det gamle ordsprog siger, så 
skal man ikke fortvivle på forhånd. 
Og hjælpen med dette presserende 
problem for især Østersøens fiskere, 
der dagligt slås med ringe kvotemål 
og sæler i hundredvis, får nu hjælp fra 
torsken.
Mængden af sortmundet kutling har 
nu nået et antal, så selv torsken nu er 
begyndt at interesserer sig for den. 
Den spiser den simpelthen. Og bedre 
kan det næsten ikke være, for dermed 
løses to store problemer for Østersø-
en.
Den lille uvelkomne fisk spiser nemlig 

torskeyngel og kunne derved komme 
til at forrykke bestanden af torsk i et i 
forvejen trængt Østersøen. Ligeledes 
mangler torsken føde, og den kan 
nu smaske sig og spise sig mæt i de 
tusindvis af kutlinger, der de senere 
år nærmest har invaderet det vestlige 
Østersøen.
Fiskerne er også tilfredse, for her vil 
man hellere fange torsk end de små 
sortudseende småfisk, der alligevel 
ikke giver noget på auktionen. Så 
torskens pludselige interesse for den 
lille fisk, hilses velkommen. Fiskerne 
ser i stigende grad sortmundet kutling 
i torsken, når de renser den.
Det stadigt stigende problem med 
den invasive art, får også hjælp fra en 
anden truede art, nemlig ålen. Den 
spiser på tilsvarende vis, sig igennem 
mængderne af de sorte småfisk. Det 
glædelige her er, at naturen ser ud til 
selv at regulere den pludselige ulige-

vægt der er kommet i økosystemet og 
retter selv ind.
Sortmundet kutling er en bundleven-
de fisk. Den foretrækker stenet bund, 
men kan også findes på sand- og 
mudderbund. Den trives ved mange 
forskellige saltholdigheder og kan 
leve både i ferske søer og åer og i 
brakvandsområder som Østersøen, 
men vokser bedst i brakvand, hvilket 
med stor sandsynlighed kan forklares 
med, at den oprindeligt stammer fra 
brakvand. Der kendes endnu ikke til 
sortmundede kutlinger, som lever i 
havvand, men nye forsøg har vist, at 
de godt kan overleve ved de høje salt-
holdigheder, der er i havvand.

Torsken napper Kutlingen                                         
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Ålegræs breder sig til nye dybder                                        
I havet omkring Læsø breder ålegræs 
sig som tegn på bedre vandkvalitet. 
Samme udvikling ses flere steder i 
Limfjorden.
For 10 år siden voksede ålegræsset 
ned til fem meters dybde ved Læsø. 
Men siden da har ålegræsset bredt sig 
til den dobbelte dybde, så Miljøstyrel-
sens marinbiologer nu finder ålegræs 
helt ned til 10 meters vanddybde. 
Det er især i de åbne havområder 
som ved Læsø samt i Limfjorden, at 
ålegræsset har bredt sig gennem de 
seneste år. Det gælder blandt andet i 
Nibe og Gjøl Bredninger i Limfjorden. 
På de store flade områder i Limfjorden 
er bevoksningerne mange steder så 
tætte, at sejlads næsten er umulig, 

når man kommer ind på 1-1,5 meters 
dybde                         
- De tilbagevendende fund af åle-
græsset på dybt vand ved Læsø er 
et tegn på god vandkvalitet. Ud-
viklingen hænger sammen med, at 
der udledes færre næringsstoffer til 
havmiljøet. Resultatet er færre alger, 
mere klart vand og mere ålegræs, 
siger kontorchef Harley Bundgaard 
Madsen fra Miljøstyrelsen.
I de inderste fjordområder i Danmark 
har ålegræssets dog ikke bredt sig. 
Det kan hænge sammen med, at der 
endnu ikke er gode vækstforhold for 
ålegræs disse steder.

Godt for fiskene
Det er til gavn for smådyr som snegle, 
tanglopper og småfisk, når ålegræsset 
breder sig. Dyrene lever i ålegræsset 
og søger skjul for rovdyr. Ålegræsset 
har også en gavnlig effekt på vand-
kvaliteten, fordi planterne optager 
næringsstoffer fra vandet.
De første målinger af ålegræsset stam-
mer fra 1889, hvor man angiveligt 
fandt ålegræs helt ned til 17 meters 
dybde i Flensborg Fjord. Senere un-
dersøgelser har vist, at ålegræsset for 
over hundrede år siden voksede ned 
til 13 meters dybde i Flensborg Fjord. 
I den seneste måling fra Flensborg 
Fjord i 2010 vokser ålegræs ned til fire 
m. dybde 

Henvendelse fra HALS FF til ministeriet 9. januar 2018
NYT telefonnummer i Fiskeristyrelsen 9. januar 2018
Udkast til Handlingsplan for Fiskepleje 2018 HØRINGSFRIST 10.jan. 201831. december 2017
Reglerne fortsætter i 2018: Max. fem torsk om dagen 21. december 2017
”Det skrev sportsfiskerne  : EU-regulering af Havbars er en hån mod lystfiskere”19. dec. 2017
Betragtning og artikler om europæisk ål 17. december 2017
”EU-ministre enige om midlertidigt at stoppe ålefiskeri”  16. december 2017
”Vigtig meddelelse fra Randers FF!  8. december 2017
Trollingfiskeriet undersøges  7. december 2017
Udsatte pighvarrer lader til at blive i Roskilde Fjord  7. december 2017
Medlemmer til nye NATURRÅD Tilmelding senest 15. dec. 20177. december 2017
FRITIDSFISKEREN Blad 5. 2017  29. november 2017
Flere stenrev giver flere torsk  28. november 2017
Europa-Parlamentet! Der skal tages højde for rekreativt fiskeri!  27. november 2017
Fritidsfiskerne bidrager med registrering af fangster  23. november 2017
Fiskerikontrollens opgørelser fra 1.1. – 30.9 2017  23. november 2017
Med et klik kan du se hvor der er spøgelsesnet  16. november 2017
Må vi benytte blyholdige synkeliner?    11. november 2017
Åbent hus hos DTU Aqua’s nybyggeri   7. november 2017
Ålegræs breder sig til nye dybder   29. oktober 2017
DTU indvier nybyggeri   25. oktober 2017

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!
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DTU Aqua undersøger trollingfiskeriet                                        
Foto: Bruno Müller

Hvor mange laks bliver der fanget i 
Østersøen, og hvor meget tid bliver 
der brugt på trollingfiskeriet efter 
laks? Det beder DTU Aqua trollingfi-
skere om hjælp til at få kortlagt.

Laksene i Østersøen er opdelt i ca. 
40 vilde bestande, der hver især er 
knyttet til det vandløb, som de enkelte 
fisk er vokset op i, og som de svøm-
mer tilbage til, når de selv skal gyde. 
Siden årtusindskiftet har de fleste af 
laksebestandene i Østersøen været 
i fremgang, og bestandene har det 
i dag bedre, end de har haft det i man-
ge år.
 
”Den gode udvikling i laksebestande-
ne skal fastholdes og gerne styrkes, 
for at sikre, at der også er stærke lak-
sebestande i fremtiden. I den forbin-
delse har vi brug for hjælp fra Trolling-

fiskerne, der har de data om laksene 
i Østersøen, som forskerne mangler,” 
siger biolog Stig Pedersen, DTU Aqua. 

At laksebestandene i dag har det 
bedre, skyldes blandt andet, at be-
standene er blevet forvaltet hensigts-
mæssigt. Men forvaltningen sker på et 
ufuldstændigt grundlag.
 
”Det er hovedsagelig oplysninger om 
erhvervsfiskeriets fangster, der ligger 
til grund for vurderingen af laksebe-
standenes tilstand. Men det rekrea-
tive fiskeri er øget meget gennem en 
årrække, og der er brug for mere og 
bedre information om indsatsen og 
fangsterne. Og her er Trollingfiskerne 
vigtige”, forklarer Stig Pedersen, DTU 
Aqua.

Informationerne om det danske 
Trollingfiskeri og erhvervsfiskeri efter 
laks bliver brugt i et internationalt 

samarbejde med alle landene omkring 
Østersøen. En ekspertgruppe vurderer 
laksebestandene og rådgiver myn-
digheder og politikere om, hvordan 
bestandene kan forvaltes bæredygtigt.

Læs mere om artiklen på forbundets 
hjemmeside

 

En del af REKREA-projektet

Undersøgelsen af trollingfiskeriet 
efter laks i Østersøen er en del 
af REKREA-projektet, som også 
omfatter undersøgelser af det re-
kreative fiskeri efter havørred på 
Fyn, torsk i Øresund og ål i Store-
bælt. Undersøgelsen foretages i 
2017 – 2018. Projektet gennem-
føres af DTU Aqua og støttes af 
Den Europæiske Hav- og Fiskeri-
fond samt Fiskeristyrelsen under 
Udenrigsministeriet.  
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Se flere gode tilbud på www.hvalpsund-net.dk

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

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

Professional Fishing Outfitter

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

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

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

Er du interesseret i billige energilån?
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Kronprinsen indvier DTU’s nye ’kronjuvel’                                        
Af  Christina Tækker
 
Med et nyt bygningskompleks på 
Lyngby Campus etablerer DTU et 
centrum for ingeniørvidenskabelig 
forskning, uddannelse, innovation og 
rådgivning baseret på life science.
DTU har med sin seneste nybygning 
fået mulighed for at samle en stor del 
af universitetets forskningsmiljø inden 
for life science og bioengineering på 
Lyngby Campus. Det nye bygnings-
kompleks omfatter 42.000 kvadrat-
meter og danner en moderne ramme 
om et internationalt forskningsmiljø, 
som befinder sig i krydsfeltet mellem 
biovidenskab og teknisk videnskab. 

Visionen for DTU’s satsning inden 
for life science og bioengineering er 
at bidrage til at løse nogle af dette 
århundredes afgørende samfundspro-
blemer. Der er blandt andet tale om 
bæredygtig fødevareproduktion til en 
stadigt stigende befolkning, effektiv 
kræftbehandling, nye sundhedstekno-
logier og omstilling fra en oliebaseret 
til en biobaseret kemisk og farmaceu-
tisk industri. 

Den officielle åbning foretages af 
H.K.H. Kronprinsen onsdag den 1. no-
vember. I fejringen deltager desuden 
uddannelses- og forskningsminister 
Søren Pind.

Optimale rammer
Det nye bygningskompleks giver 
forskningsmiljøer inden for fødeva-
re- og veterinærområdet samt akva-
tiske ressourcer optimale rammer for 
forskning, undervisning, innovation 
og rådgivning.  Bygningskomplekset 
omfatter både nybyggeri og renove-
ring og er DTU's største byggeprojekt, 
siden universitetet etablerede sig på 
Lundtoftesletten i Lyngby i begyndel-
sen af 1970’erne. 
Byggeriet rummer mere end 250 
specialiserede laboratorier og under-
visningsfaciliteter i verdensklasse. I 
dag arbejder mere end 650 medar-

bejdere i bygningerne. Forskningen 
spænder over områder som bæredyg-
tig udnyttelse af havets ressourcer, 
værdiskabende løsninger inden for 
fødevarer og sundhed, fødevaresikker-
hed, antibiotikaresistens, bekæmpelse 
af husdyrsygdomme og udvikling af 
vacciner. 
”Det nye bygningskompleks markerer 
en milepæl både i DTU’s udbygning af 
forskningsinfrastrukturen og i DTU’s 
satsning på at videreudvikle de dele af 
life science som i et ingeniørmæssigt 
perspektiv udgør et stadigt voksende 
og centralt element i universitetets 
virksomhed,” siger rektor Anders 
Bjarklev. 

Ingeniørkunst på det levende 
Traditionelt har ingeniørkunsten 
været baseret på matematik, fysik, 
kemi og geovidenskab, men i stigende 
grad indgår biovidenskaberne også 
som fundament for ingeniørmæssig 
værdiskabelse. Når forskningen og ud-
dannelsen således samles på Lyngby 
Campus, er det også til glæde og gavn 
for DTU’s studerende, som nu let vil 
komme i indgreb med de biovidenska-
belige forskningsmiljøer. 
”Biologi er blevet et væsentligt grund-
lag for det polytekniske univers. Der-
for skal alle DTU-ingeniører i fremti-
den have basal viden på det biologiske 
område,” siger Anders Bjarklev. 

FAKTA om byggeriet
Den arkitektoniske idé bag bygning 

202 Hjertet i den nybyggede del af 
bygningskomplekset (bygning 202) er 
Biosfæren, et tre etager højt træ-
beklædt atrium, hvor mødelokaler 
skyder sig ud fra etagerne og danner 
et unikt og karakteristisk rum med 
fællesarealer, kantine og caféområ-
de. Biosfæren skal danne rammen 
om de sociale mødesteder og faglige 
udvekslinger mellem forskere, stude-
rende, samarbejdspartnere og gæster. 
Det åbne, lyse atrium skaber visuel 
kontakt til forskere og medarbejdere 
på etagerne ovenover og understøt-
ter således visionen om åbenhed og 
videndeling på tværs af faglighederne.

Fakta om bygningskomplekset 
201-205

Bygherre: DTU 
Samlet areal: ca. 42.000 m² 
Bygning 202+205B nybyggeri: ca. 
29.000 m² 
Bygning 201 og 204 renovering: i alt 
ca. 13.000 m² 
Samlet budget: 1,1 mia. kr. 
Byggeperiode: 2014-2016 
Bygherrerådgiver: Niras 
Totalrådgiver: COWI 
Underrådgivere: Rørbæk & Møller 
Arkitekter, Christensen & Co Arkitek-
ter, Norconsult 
Schul Landskabsarkitekter, NNE Phar-
maplan 
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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 !

KEGNÆS BÅDE - Lundsgårdsvej 3 - 6400 Sønderborg - tlf. 22343085 (1630 - 1800)  www.kegnaesbaade.dk

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

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

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

Vægt 350 Kg (470 HE KA)
Personer 4
Godkendt til 30 HK
CE Kategori  C
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Fra 17. oktober 2017 kan du se at Fritidsfiskerforbundets 
hjemmeside der nu er kommet med et friskt nyt design 
og at antallet af besøgende fra den spæde start er steget 
kraftigt. 
På de første fire måneder har der været 12151 besøgende 
og med et ca. gennemsnit på 100 besøgende dagligt !
Siderne prøves hele tiden at være tilpasset medlemmer-
ne og andre besøgende, så den er læservenlig og nem at 
”bevæge” sig rundt i.
Nyt på siderne er, at Lokalforeningerne har en tæller på 
deres side, hvor de selv kan følge med i antal besøgende.

Formålet er som medlemmerne kender, at den skal være 
designet til jer efter jeres ønsker!
Vi gør meget ud af at opdatere hjemmesiden dagligt og at 
den er en praktisk aflastning for bladet FRITIDSFISKEREN, - 
især når der udgives stof der fylder meget og ligeledes når 
der kommer aktuelt nyt der haster.

Lad os høre fra jer om hjemmesiden, - med nye ideer, ret-
telser og andre ændringer!

Palle Thomsen, webmaster & Bruno Müller, redaktør

NYT DESIGN PÅ HJEMMESIDEN                                       
På de første 4. måneder set af 12151  besøgende

I blad 4. 2014 præsenterede vi her FRITIDSFISKEREN en hel 
ny ide med at der nu etableres kolonihaver på havbunden 
i Danmark. Projektet har sikkert dengang fået nogle til at 
”Rynke” på næsen!                                           
Men efter knap 3 års spændende arbejde, er der 4 fjord-
haveforeninger i Limfjorden der har set dagens lys og skal 
snart stå på egne ben!              
Projektet der støttet støttet af Nordea afsluttes ved sidste 
års udgang.
Så ser de fire foreninger nu ud i fremtiden, - og som enhver 
anden rekreativ foreninger, med egne vedtægter, regnska-
ber, visioner m.m..

Giver idé til andre
Efterfølgende er Limfjordsrådet er derfor i gang med at 
udarbejde en evalueringsrapport, om at samle op på erfa-
ringerne med at etablere foreninger i de fire fjordhavebyer 

Lemvig, Nykøbing Mors, Løgstør og Aalborg.

”Selvom Limfjordsrådet har været med til at starte for-
eningerne op, så har de enkelte bestyrelser i fjordhaverne 
sat sit helt eget unikke præg på foreningen, arbejdsme-
toder og fokus. Det har alt sammen været en spændende 
proces og vi har lært meget af at arbejde sammen med 
så driftige og vedholdne frivillige kræfter. Og det har haft 
stor betydning for projektet, at foreningens medlemmer og 
bestyrelser har været så engageret i projektet, som de har. 
Det er vi stolte over”, fortæller projektleder Torben Bram-
ming Jørgensen. Sideløbende med evalueringsrapporten 
udarbejder Limfjordsrådet også en manual til at etablere 
nye fjordhaver. Her samles de 3 års tekniske og praktiske 
erfaringer sådan at de høstede erfaringerne kan hjælpe 
nye fjordhaver i gang – flere steder i Limfjorden og i resten 
af landet.

Fire kolonihaver på Limfjordens bund!                                       
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BRUG ALTID SYNLIG 
REDNINGSVEST

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

DEN
USYNLIGE

 REDNINGS-
VEST

FÅR DIG IKKE TIL AT 
LIGNE EN AMATØR

ER ALDRIG NOGEN-
SINDE I VEJEN

KNAP SÅ GOD HVIS DU 
FALDER OVERBORD

DÅRLIG HVIS DU VIL 
TA’ SKIPPERANSVAR

✓

✓
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Til dig der ønsker at
være medlem!

Dit medlemskab er vigtigt!

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

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

Vi kæmper mod sandsugning tæt på 
fiskenes opvækstområder

Vi kæmper mod bundslæbende 
fiskeredskaber i kystnære områder

Vi ønsker enklere regler for det 
rekreative fiskeri 

KONTAKT: 

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

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

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

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

Husk
porto

Dansk 
Fritidsfiskerforbund

Medlemskontoret
Att.: Bjarne Christensen

Ribegade 35
9900 Frederikshavn

Navn:____________________________

Adr.:_____________________________

Postnr.:___________________________

By:______________________________

Tlf:______________________________

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

_________________________________

Kære medlem!

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

Skaf et nyt medlem
Alle fritidsfiskere bør
være organiserede

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


