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I BUTIKKEN I HVIDE SANDE ER VI ALTID 
FRISKE PÅ EN GOD HANDEL - KIG FORBI,               
VI HAR ÅBENT MAN-FRE KL. 7.30 - 16.00 

www.daconet.dk   E-mail:  daconet@daconet.dk 

www.                 .dk  

Vi er en af landets førende producenter indenfor 
fiskeriudstyr. Vi har siden 1933 opbygget en solid 

viden indenfor fiskenet og relaterede varer. 
Frydendahl Fiskenet kender forholdene til bunds 

fiskenet@frydendahl.com  97 31 13 11 

Klik ind på: 

Og find lige det du har brug for. 

Vores webshop har fået nyt udseende. 

Varerne og de gode priser er stadig de samme! 
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Lederen

Af Arne Rusbjerg
Formand

Sælen bliver et større og stør-
re problem i fritidsfiskeriet. Vi 
oplever flere og flere skader 
vores redskaber og fangster, til 
stor irritation for os selv og vores 
redskabsbudget.  Miljøministeriet 
arbejder på en ny sælbekendt-
gørelse, og det har de efterhån-
den gjort i et par år. Vi har fra 
forbundet flere gange forhørt 
osom muligheden for at deltage 
i udvalget der står for den nye 
bekendtgørelse for sæler, dog 
uden nogen sinde at blive invite-
ret indenfor. På et møde i februar 
i Holstebro med Miljøstyrelsen 
deltog vi sammen med et bredt 
udvalg af sportsfiskere i et dialog-

møde omkring sælerne.                           

Mødet var sat i stand af Holste-
bro kommune, som efter henven-
delse fra sportsfiskere var blevet 
bekymret for markedsføringen af 
bl.a. Storå som fiskevand, efter 
der er konstateret sæler langt op 
i Stor Å og Karup Å systemerne, 
og et historisk dårligt fiskeri efter 
havørred i Karup Å. Sportsfisker-
ne har ellers de sidste par år, ikke 
vist sælen den store interesse, 
når vi har nævnt den i fælles fora. 
Vi som lille organisation har brug 
for at store spillere har samme 
interesse som os, og når sports-
fiskerne kommer på banen, så 
plejer der at ske noget. Mødet 
var som sådan blot en oriente-
ring om sælens udbredelse, og 
de nuværende muligheder for 
reguleringer. 
Dem kender vi ganske godt i for-
vejen. Den eneste mulighed vi på 
nuværende har som fritidsfisker, 
er at alliere os med en erhverv 
eller bierhvervs fisker, som kan 
søge tilladelsen, og give den vide-
re til os. Vi ser gerne at der bliver 
indarbejdet en mulighed for at 
alle der har interesser kan søge 

en reguleringstilladelse, på bag-
grund af de gener som erhvervs 
og bierhvervsfiskeriet har.

I forbindelse med sagen om kvo-
tekonger har der været omro-
keringer i Fiskeristyrelsen. I den 
forbindelse har Fiskeristyrelsen 
fået ny direktør. Nanna Møller 
som er tidligere vicedirektør i 
Arbejdstilsynet, er nu tiltrådt som 
Direktør for Fiskeristyrelsen. Vi 
er blevet inviteret til et hilse på 
møde med den nye direktør, men 
mødet er desværre planlagt efter 
deadline for dette blad. Så mere 
om det i blad 3 2018.

I dette blad kan du læse om 
afviklingen af årsmødet, og husk 
samtidig at det er dig der be-
stemmer bladets indhold. Så har 
du noget du gerne vil berige os 
andre med, så skriv et brev, eller 
en historie til bladet, og send det 
til redaktøren. 

Hilsen Formanden 

Årsmøde 2018

Der var fremgang med antal deltagere på Årsmødet og medlemstallet i Dansk Fritidsfisker-
forbund! Sjældent har lokalforeningernes repræsentanter debatteret forbundets arbejde så 
fremadrettet og i en positiv stemning!
                                                                                                  
De delegerede fik i vid udstrækning indfriet forventningerne om de vigtigste begivenheder!
Formanden indledte beretningen med de væsentlige ting og begivenheder i årets løb!
Den omfattende beretning der kom vidt omkring kan du læse på vores hjemmeside under NYHEDER og referat på side 6.

Formanden… Vi skal være mere synlige!                        
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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: 
Jørgen Jeppesen                        
Kastanievænget 64
7800 Skive 
Tlf 40 19 36 33 
j.skytte@mail.dk

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.dkUngdommen fisker –Foto: Bruno Müller
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Fotos fra Årsmøde 2018

Jørgen Jeppesen, valgt til Forretningsudvalget Bruno Müller fyldt 75 år

Henning Andersen afgang fra Forretningsudvalget 
efter 30 år.

Arne Rusbjerg 10 år i Forretningsudvalget
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Referat af årsmøde 2018
1.  Valg af dirigent. Finn Frandsen blev valgt. 
2. Godkendelse af dagsorden. Godkendt.
3. Valg af 3 stemmetællere (Blev ikke benyttet)
4.Beretning ved formanden.
Arne Rusbjerg indledte med at berette fra et møde i Maribo indkaldt af ministeriet angående rekreativt fiskeri og turis-
me. Her blev der pillet ved sportsfiskernes påstand om, at ét kg turisthavørred genererer 320 kr. i om-sætning.
Der blev nedsat en række grupper, der skal arbejde med potentialet i det rekreative fiskeri. Pladserne dér blev overladt 
til Amatørfiskerforeningen, da Arne er meget arbejdsramt pt.
På mødet blev også behandlet de hensygnende små havne. Arne gjorde opmærksom på, at manglen på liv dér skyldtes 
omsætningsforbuddet og kvoteordningen.
På et andet møde for nylig havde Arne i detaljer fremført vores synspunkter over for den nye direktør i Fiske-ristyrelsen, 
Nanna Møller. Hun noterede flittigt omkring omsætningsforbuddet, at der burde laves en bagatel-grænse for omsæt-
ning, eller at flere fritidsfiskere kunne deles om en bierhvervslicens. Hun noterede også vores ønske om tilladelse til at 
fiske efter hummer og torsk med ruser, som ikke kan fange ål.
§7-udvalget har kun holdt ét møde. Her blev behandlet EU-Kommissionens forslag om totalfredning af ål for kommercielt 
fiskeri. Forslaget bundede i, at man fejlagtigt havde fået oplyst, at ingen lande var kommet i mål med forvaltningsplanen. 
Vores protester samt indsigelse fra en lobbyorganisation i EU, forkortet BASC, med-førte at erhvervet kunne nøjes med 
et fangstforbud i vintermånederne. På et efterfølgende møde i Det fælles Fiskeriudvalg besluttede vi sammen med DAF, 
at melde os ind i BASC, da vi åbenbart derigennem kan få indflydelse i EU.
På et møde indkaldt af Miljøstyrelsen om sælproblematikken fik Jørgen Jeppesen lejlighed til at fremføre alle de proble-
mer sælen volder. Hans lange opremsning samt hans "Ikke flere undersøgelser! - nu skal der hand-ling til!" blev mødt 
med applaus. Både vi og sportsfiskerne blev lovet at komme med i arbejdet med udarbej-delse af fremtidige ændringer i 
bekendtgørelsen om sæler.

Efter at beretningen var godkendt, sagde Bruno Müller lidt om bladet og hjemmesiden. Et nyt tiltag er, at mid-tersiderne 
er til oplysning om regler og love - nye som gamle. For at det skal blive en succes med masser af stof, opfordres alle til at 
indsende spørgsmål til Jørgen Bork og Bruno Muller om alt, hvad man går og er i tvivl om.
Bruno Müller havde lavet en ny hvervefolder for nye medlemmer, som foreningerne fik med hjem.
Der er 30.000 registrerede fritidsfiskere. Kun små 5.000 er organiserede, så der er noget at gå i gang med.

Derefter fortalte Finn Frandsen om regulering af skarv på Mariager Fjord. Her har han med hjælp af en flok jægere fået 
tilladelse til at skyde skarver i træerne i en koloni inde i fjorden frem til 1. april. Så skal indsatsen evalueres. Resultatet vil 
blive bragt i bladet. Han har også været aktiv med oliering af æg i en koloni i yder-fjorden, så ingen unger kom på vinger-
ne dér sidste år.
Vi hørte også om lignende tiltag i Ringkøbing og Nissum fjorde.
5. Revideret regnskab ved kassereren.
Vi kom ud af 2017 med et overskud på 25.622 kr. Bjarne Christensen fremlagde budgettet for 2019.
6. Indkomne forslag. Der var ingen forslag.
7.Valg.
Formand. Arne Rusbjerg blev genvalgt.
Sekretær. Jørgen Jeppesen blev valgt.
8. Valg til forretningsudvalget. 
Hans Bomberg, Bjarke Thiessen og Jørgen Bork blev genvalgt.
Valg af suppleanter.  Ejvind Jensen og Per Hauptmann blev genvalgt.
Udpegning af fanebærere.  1. Fanebærer: Hans Bomberg. 2. Fanebærer: Jørgen Bork.
9.  Valg af 2 revisorer og 1 suppleant. 
Arne Præstegaard og Kay Hansen blev genvalgt. Også genvalg til Peter Hald som suppleant.
10.  Eventuelt.
Vi deltager sammen med DAF i "Naturmødet" i Hirtshals i år. Det er en årlig national event, hvor fagfolk, na-turelskere og 
meningsdannere mødes.

                                                                           Referent :Henning Andersen

afholdt den 10. marts på Orkideen, Daniavej 60, 9550 Mariager med følgende dagsorden:
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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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Tekst og foto: Bruno Müller

Det var nær gået galt for en fritidsfisker da han røgtede 
garn og faldt over bord fra sin jolle.
Uheldet skete et par hundrede meter fra kysten ved Gjel-
lerupodde ved Lemvig, hvor heldet var med ham da han 
kunne holde fast i lønningen og drev med båden,- og han 
derefter forsøgte at svømme ind til kysten.
Redningsbåden fra Thyborøn kom hurtigt og bjærgede 
fritidsfiskeren og samtidig var en hjemmeværnskutter og 
en privat båd sat ind i redningsaktionen.
Ligeledes deltog en redningshelikopter der dog ikke kom i 
brug! Men en ambulance kørte den forfrosne fritidsfisker 
på sygehuset til kontrol. Efter omstændighederne endte 
det heldigt.

Formanden i FrontTekst & Foto: Bruno Müller                                                                                      

Fritidsfisker i vandet - sidst i januar!

Afdelingsleder Jacob Simonsen

Redigeret af Bruno Müller

Friluftsrådets bestyrelse har på sit møde den 11. decem-
ber vedtaget en ny model for, hvordan der i fremtiden skal 
uddeles driftstilskud til natur- og friluftsorganisationer, 
bemærker afdelingslederen og forud for beslutningen har 
organisationerne været inviteret til møde i Friluftsrådet, og 
der har været en efterfølgende høringsrunde.
Modellen er i højere grad end tidligere baseret på objek-
tive faktorer. Driftstilskuddets størrelse vil fremover blive 
bestemt af tre overordnede elementer som følger:
1) Et basistilskud, som er afhængigt af sekretariatets om-
kostninger.

2) et medlemsbaseret tilskud, som afhænger af organisati-
onens kontingent-indtægter  
3) et breddeaktivitetstilskud, som afhænger af organisatio-
nens bidrag til at fremme friluftsliv. 
Derudover bliver organisationernes økonomiske trang en 
faktor, der regulerer tilskuddets størrelse. 
Modellen kommer til at gælde fra 2018 og falder således 
sammen med en ny lov om udlodningsmidler, der gør at 
den samlede pulje til organisationernes drift stiger fra ca. 
17,2 til ca. 18,4 mio. kr. En del af grundlaget for den nye 
lov er, at der har været et politisk ønske om at organisa-
tionernes økonomi skal sikres. Modellen indfases derfor 
gradvist over 5 år fra 2018 til 2022. På den måde sikres 
det, at organisationerne har tid til at tilpasse deres budget-
ter og aktiviteter, såfremt organisationens tilskud ændres 
væsentligt. Det vil fortsat være sådan, at organisationerne 
skal ansøge årligt om driftstilskud!

For DFF´s vedkommende kommer der en beslutning i år.                                                                                            

Det beløb, som Dansk Fritidsfiskerforbund modtager for 
2018,- vil således først blive besluttet af Friluftsrådets be-
styrelse på et møde den 29. maj 2018. 
Der vil blive sendt et ansøgningsskema ud i starten af det 
nye år.                                                         

Friluftsrådet!
Ny model for tildeling af Driftstilskud!
FRITIDSFISKEREN har kontaktet afdelingsleder i Friluftsrådet, Jacob Simonsen og 
fået oplyst om det videre forløb om tildeling i 2018 og kommende år.
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Danmarks bedste tilbud på  
Nydam både 

Nydam 400 Fisk  Nu kun kr. 13.995  
Nydam 410 Fisk  Nu kun kr. 11.995 
Nydam 425 Fisk  Nu kun kr. 16.995  
Nydam 470 Fisk  Nu kun kr. 27.995 
Nydam 550 Fisk  Nu kun kr. 39.990 

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

”drømme jolle” 
Altid gode pakkepriser med 

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

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

Nydam550 Fisk - Nu kun kr. 39.990  

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

www.m-center.dk  

Alt på 
et sted

Kom og se et
kæmpe udvalg - center

WWW.HTB.DK  

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

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

WWW.HTB.DK  

Alt på 
et sted

Kom og se et
kæmpe udvalg - center

WWW.HTB.DK  

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
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Åbent Hus!
Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

Der inviteres hermed til Åbent Hus hos Venoesund Fisk og Skaldyr Aps.

Beliggende Sønderskovvej 20, Venø, 7600 Struer.

Lørdag den 9. juni 2018 kl. 11.00

Venø-færgen sejler hver hele og halve time fra Kleppen. Vær derfor i god tid! 
Alle interesserede, også børn og ikke medlemmer er velkomne.

Foreningen vil være vært ved en øl eller sodavand, samt en pølse med brød fra grillen.
For de som kunne tænke sig at smage på vores berømte Østers, er dette en mulighed.

Venligst SMS antal deltagere senest d. 1.6. 2018 til 25 35 62 98 af hensyn til indkøb af pølser.

PBV Arne Rusbjerg, formand
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1978 – 2018 - For noget siden og til nu!
Vi vil bare fiske som vi plejer!

- af Kay Hansen - Nordvestjysk Fritids-
fiskerforening 
 
Kay Hansen har her i sit andet indlæg 
til FRITIDSFISKEREN, - samlet lidt af de 
bedste erindringer der opstod i starten 
af det organiserede fritidsfiskerliv, 
som vi er omgivet af i dag!
Her i indlægget har ”humoren” en 
fremtrædende plads, - og ikke så me-
get af  ”det værste”, om man vil,  som 
i den seneste tid har set sagens lys! 
(Red.)

Den 20. april 1978 – for øvrigt samme 
dato, som folketinget med 122 stem-
mer vedtog loven om redskabsbe-
grænsninger for amatør/fritidsfiskere, 
blev landsforeningen Dansk Amatør-
fiskerforening en realitet. Mødet blev 
afholdt på Østergaards Hotel i Her-
ning, der blev vedtaget en resolution 
og nedsat et forhandlingsudvalg, hvor 
Aksel Stubkjær og Olav Overgaard fra 
Nordvestjysk blev medlem.
Nordvestjysk Fritidsfiskerforening før-
ste generalforsamling fandt sted den 
20. november 1978. Thyboerne havde 
besluttet, at danne deres egen for-

ening, Thylands Fritidsfiskerforening.                                                                                       
Knud Erik Nielsen og Leo Kjær, der 
begge var fra Thy forlod bestyrelsen, 
og 2 nye bestyrelsesmedlemmer blev 
valgt.
Stubkjær fortalte på generalforsamlin-
gen om det første møde med fiskeri-
ministeren og fiskeriudvalget, hvor de 
bl.a. havde fremført, at vi ikke ville gå 
på akkord mod loven; men at vi bare 
ville fiske, som vi plejede til eget for-
brug. Det lykkedes, at få politikerne 
overbevist om, at pensionisterne 
ikke skulle omfattes af loven. De 
kunne således fiske, som de plejede.                                
Det lykkedes dog en senere formand 
for Landsforeningen, at få fjernet 
denne undtagelse, således at de 
igen blev omfattet af loven. Her fra 
Landsdelen deltog følgende i mødet: 
Aksel Stubkjær og Olav Overgaard fra 
Nordvestjysk – Viggo Dudal fra Vemb 
og Christian Christensen fra Skive (i 
træsko).
 
Man spiste frokost i snapsetinget. 
Stubkjær og Christian bestilte en hel 
flaske snaps, den blev stillet midt på 
bordet. Det varede ikke længe, inden 

der kom et par folketingspolitikere og 
spurgte, hvem de var. Det fortalte man 
så. De to politikere var Per Hække-
rup og Jens Peder Jensen fik en stol 
og satte sig ved bordet. De fik rigelig 
med snapse, og efter en tid syntes de 
begge, at det var noget møg, de havde 
vedtaget
Der var debat i folketingssalen om 
aftenen, det kunne man læse om på 
bagsiden af BT dagen efter. Der stod, 
at der havde været besøg af en flok 
fiskere fra Vestjylland, og det kunne 
tydeligt mærkes på Jens Peder Jensen, 
der fra folketingets talerstol havde 
sagt følgende: “Du Nathalia Lind vi er 
alle sammen søstre og brødre”, han 
blev bedt om at forlade talerstolen og 
tage plads i salen.
 
Jeg så for øvrigt i fjernsynet samme 
Jens Peder Jensen røgte sine åleruser, 
der var en eddikedunk i hver ende, 
hverken navn eller adresse.
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Var der mere miljø dengang??
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FISKEGREJ
Rødspættegarn .....................  fra 378,-
Ørred/Laksegarn .................  fra 398,-
Åleruser 80/1 ......................  fra 1348,-
Overtræk 80/1 ........................  fra 85,-
Rejeruser 160/4 ..................  fra 1998,-
Hummergarn 100 m/m ......  fra 418,-
Waders ..................................  fra 368,-
Flydedragter .........................  fra 998,-
Redningsveste ......................  fra 288,-
Flåtænger - Åletænger - Knive 
Liner - Tvinger

Ring for tilbud!
Bestillinger til foråret modtages!

Sydmors Jagt & Fiskeri
Fritidsfisker! Se her!

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

Selskabs og mødelokaler
Daniavej 60 E Assens 9550 Mariager

98 58 39 16

Dansk Fritidsfiskerforbund
– holder sine møder her

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. 967800602449 4716

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

BRUG FORBUNDETS FANE
 

Rekvireres ved

Jørgen Bork Tlf. 51 52 00 29

  og

Hans Bomberg Tlf. 29 86 66 50 
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-af Mads Christoffersen DTY Aqua - 
Projektet er finansieret af Fiskeplejen. 

I midten af januar satte en lang række 
foreninger og institutioner sig sam-
men for at koordinere og opstarte et 
projekt, der skal ophjælpe pighvarbe-
standen omkring Fyn. Planen er kort 
fortalt at skabe en stærkere bestand 
af den på mange måde eftertragte-
de og fascinerende pighvar. Det skal 
foregå ved at udsætte små pighvarrer.          
Med i arbejdet er Danmarks Amatør-
fiskerforening, Danmarks Fritidsfisker-
forbund, Danmarks Fiskeriforening, 

Venø Fish Farm, FishLab, Fiskeristy-
relsen, Øhavscenter Faaborg og DTU 
Aqua.
Pighvar fra lokalområdet
Der har været udsat pighvar med 
relativ stor succes i Danmark i mange 
år. Det nye er, at der de senere år har 
været øget fokus på vigtigheden af at 
benytte afkom fra lokale fisk til udsæt-
ning i samme lokalområde. 
"De fisk, vi skal i gang med at op-
drætte til udsætning, bliver udsat 
i samme område omkring Fyn, 
som deres forældre kommer fra.                                   
Vi ved fra andre fiskearter, eksem-

pelvis laksefisk, at det giver fiskene 
en meget større chance for at klare 
sig godt og selv bidrage til fremtidige 
generationer, når fiskene fra starten 
så at sige er kodet til det område, de 
bliver udsat i. Sådan vil det med stor 
sandsynlighed også være med pig-
hvarrerne i dette tilfælde,” siger Mads 
Christoffersen, som er fiskeplejekon-
sulent på DTU Aqua og koordinator 
for projektet.

Ophjælpning af pighvarbestanden omkring Fyn
I 2018 udsætter Fiskeplejen små pighvarrer omkring Fyn for at styrke bestanden 

Udsættes i efteråret 2018
Helt konkret vil fiskene blive indfanget 
i vandet omkring Fyn i forårsmåneder-
ne 2018. Derefter vil de blive strøget, 
og den befrugtede rogn klækker 
derefter i kontrollerede omgivelser. 
Når først fiskelarverne er kommet til 
verden, vokser de hurtigt, og fiskene 
vil allerede være klar til udsætning i 
det tidlige efterår i år. Det er endnu 
ikke afgjort præcist, hvor udsætnin-
gerne kommer til at foregå. 

Erfaringen viser, at hvis de rette betin-
gelser er til steder, så vil fiskene efter 
udsætning hurtigt vokse til en fornuf-
tig størrelse. Når fiskene selv bliver 
kønsmodne, vil de så igen sørge for at 
bidrage til en naturlig ophjælpning af 
pighvarbestanden omkring Fyn. 

Stort lokalt engagement
”Det kræver en større lokal indsats, at 
få alle enderne til at nå sammen, både 
fra fiskere, men også fra lokale koordi-

natorer. Der er meget praktik og logi-
stik, der skal gå op i en højere enhed, 
hvis et sådan projekt skal lykkes. At 
arbejde med levende fisk er ikke let, 
og slet ikke når vi samtidig ønsker, at 
de skal levere noget afkom til os. Men 
der er en kæmpe opbakning til pro-
jektet fra alle sider, og jeg er sikker på, 
at det bliver en succes, og at vi står og 
kan sætte fisk ud engang i efteråret,” 
siger Mads Christoffersen. 

Billedet viser pighvarrer klar til udsætning (6-8 cm store). Pighvarrer kan skifte farve efter den bund, de ligger på. Øverst 
ses en pighvar, der har kamufleret sig på en sandbund. Foto: Mads Christoffersen 
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ALS OG SUNDEVED FRITIDSFISKERFORENING 
FORMAND John Christiansen, Højløkke 74, 6310 Broager, Tlf. 3082 2627, john6310fisker@hotmail.com
KASSERER  Mikael Dorow, Østerbakken 11, 6300 Gråsten, Tlf. 2068 6201, kassereralsogsundeved@gmail.com

FØNS VIG FRITIDSFISKERFORENING - www.foensvigjollehavn.dk
FORMAND  Ib Jensen, Jægersmindevej 32, 5463 Harndrup, Tlf. 4122 0461, ibskipper_4@hotmail.com
KASSERER  Tove Grün, Fønskovvej 30, 5580 Nr. Åby, Tlf. 6442 1820, tovegruen@gmail.com

HALS OG OMEGNS FRITIDSFISKERFORENING         
FORMAND  Henning Pedersen, Gl. Kongevej 34, 9362 Gandrup, Tlf. 5152 8051, glkvej@gmail.com 
KASSERER  Bjarne Dam Jensen, Svalevej 2, Vester Hassing, 9310 Vodskov, Tlf. 2921 6027, bjarnedam@turbopost.dk

KALØVIG FRITIDSFISKERFORENING         
FORMAND Ejvind Jensen, Tendrupvej 10b, 8543 Hornslet, Tlf. 8699  5346 / 2327 9070, ejvind.jensen.8543@gmail.com 

KOLDING OG OMEGNS FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Daniel Farrugia, Hejls Stationsvej 16, 6094 Hejls,Tlf. 2045  5333,    Mail: d65farrugia@gmail.com                      
KASSERER  Ulrik Nielsen, Apotekervænget 15, 6000 Kolding, Tlf: 4091  4834,       Mail: koff.kasser@gmail.com

LÆSØ FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Ole Winther Olsen, Kromarksvej 12, 9940 Læsø, Tlf. 4240 1126, o.olsen26@mail.dk
KASSERER Teddy Jespersen, Byrum Hovedgde 61, 9900 Læsø, Tlf. 2986 1915, munkholm@nypost.dk                
MARIAGER FJORD FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Finn Frandsen, Haslevgaarde Bakker 36, Als, 9560 Hadsund, Tlf. 2142 3637, finn@frandsennet.dk
KASSERER Henning Andersen, Mariagervej 78, 9560 Hadsund, Tlf. 5191 8706, hensol@mail.tele.dk

NISSUM FJORD FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Erik Holk, Nørhedevej 28, 6990 Ulfborg, Tlf. 5154 2074, erik56holk@gmail.com
KASSERER Jens Ole Nielsen, Hagevej 14, 6990,  Ulfborg, Tlf. 2020 7196, jenson@mail.dk 

NORDLIGE SØNDERJYLLANDS FRITIDSFISKERFORENING - www.ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk
FORMAND Jørgen Nielsen Bork, Sundparken 5, 6100 Haderslev Tlf. 7458 4523 - 5152 0029,  j.bork@mail.dk
KASSERER Hans Bomberg, Tavlsbjergvej 15 Hovslund, 6230 Rødekro Tlf. 2986 6650, hbfisken@gmail.com

NORDSJÆLLANDS FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Torben Jæger, 3060 Espergærde,  Tlf. 4913  5475, contor-jaeger@mail.tele.dk
KASSERER Claus Duro, Granvænget 4, 2980 Kokkedal, Tlf. 6161 1685, duro@c.dk

NORDVESTJYDSK FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Arne Rusbjerg, Engvej 42, 7490 Aulum, Tlf. 9747 1918 - 2535 6298, teamstr@gmail.com

RANDERS FJORD FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Leif Jepsen, Villavej 4, Gjesing, 8963 Auning, Tlf. 8648 3479 - 2426 5202, ljepsen@mail.tele.dk
KASSERER Børge Lykkegaard, Fjordbakken 51, Mellerup, 8930 Randers N/Ø, Tlf. 8644 2203 - 4218 3548, blykkeg@yahoo.com

RINGKØBING OG STADIL FJORDE’S FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Arne Mogensen, Kløvervænget 5, 6900 Skjern, Tlf. 3035 0862, arne.mogensen@3f.dk
KASSERER Erik Bahnsen, Holmehaven 13, 6990 Ulfborg, Tlf. 2427 0839, erikbahnsen@gmail.com

SKIVE FRITIDSFISKERFORENING  - www.skive-fritidsfiskerforening.dk
FORMAND Jørgen Jeppesen, Kastanievænget 64, 7800 Skive, Tlf. 4019 3633, j.skytte@mail.dk
KASSERER Børge Brøns, Liselund 15, 7800 Skive, Tlf. 9752 0317, broens@mail.dk

THY-MORS FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND  Karsten Willemann, Brombærvænget 9, 7700 Thisted, Tlf. 2324  0440, willemann.karsten@gmail.com
KASSERER Søren Lynge, Kjelstrupvej 49, 7700 Thisted, Tlf. 9798 5570, sly@sparthy.dk

VARDE Å OG HO BUGT’S FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Arne Møller, Søndervang 5, 6840 Oksbøl,  Tlf. 2337  0886, moller.oxbol@gmail.com
KASSERER Jens Kjær Jørgensen, Odinsvej 35, 6840 Oksbøl, Tlf. 2851 6831, eva.jens@bbsyd.dk

VENDSYSSEL FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND & KASSERER Træffetid kl. 17.00 – 19.00
Bjarne Christensen, Ribegade 35, 9900 Frederikshavn, Tlf: 2180 3612, bcnr1@webspeed.dk      
VIRKSUND OG OMEGNS FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Peder Lajgaard Pedersen,Virksundvej 49, Knudby, 8831 Løgstrup, Tlf. 3029 2886, pederlajgaard@gmail.com
KASSERER Tage Jensen, Dalgasvej 7,Sparkær,8800 Viborg, Tlf. 8664 5292 - 4035 1420, tage.jensen@mail.tele.dk

LOKALFORENINGERNES ADRESSER
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LOKALFORENINGER
Randers Fjord Fritidsfiskerforening

Fjordens dag 27. maj
Fjordens dag d. 27-5-18 Igen i år har RFF et telt nede ved færge i Mellerup hvor vi vil have nogle  forskellige ting som en Fritidsfisker 
kan have gavn af. Hele dagen kan man sejle med færgen gratis.                                                                        
Selve dagen begynder kl. 9.00- 17.00 vi håber der vil komme mange forbi vores stand alle er velkommen. RFF vil ønske alle vores 
medlemmer en god sommer og en masse fisk. Leif Jepsen FMD 
Informationsmøde                                                                                                                                                                                       
Der afholdes informations møde ved Mellerup færgehavn for alle der har en bådplads.                                                        
Mødet finder sted lørdag d. 5. maj 2018 kl. 10.00 
Vi håber der vil komme mange så vi kan tale om hvad der skal ske fremadrettet. Bestyrelsen
Tur til ÅBEN HUS på Venø
Den 9. juni 2018   
Venø Fiske- Skaldyrcenter holder Åben hus for alle der har lyst til at komme at se deres opdræt.                                               
Vi har i RFF besluttet arrangere en  tur der tilog vi mødes ved Fritidscenteret i Randers kl 9.00.
 Der fylder vi bilerne op og vi skal sejle kl. 11.00. Fiske-Skaldyrcenteret er vært med pølser øl+vand
 Vi håber at der er nogle der vil med. Tilmelding 4 dage før på tlf. 86 48 34 79 -24 23 52 02  
SILDETUR
Lørdag d. 21. april kl. 9.30 går starten på årets sildetur!
Vi mødes ved Færgestedet i Mellerup.
Tilmelding til Leif
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.

Virksund og Omegns Fritidsfiskerforening
Referat fra generalforsamlingen i Virksund og Omegns Fritidsfiskerforening afholdt tirsdag d. 6. marts 2018  i Borgerforeningens 
Fælleshus Sandkrogen 8 Virksund. 
Generalforsamlingen blev indledt med en gang pølsebord. Formanden bød velkommen til de fremmødte. Pæn tilslutning med 30 
medlemmer.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent og stemmetællere. Dirigent: Lindy Gandrup. Referent: Harry Frandsen.
Der blev ikke på forhånd valgt stemmetællere.
Lindy kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Men opfordrede bestyrelsen til at udsende dagsordenen til 
medlemmerne på forhånd.
2.Formandens beretning.
Formanden kunne oplyse, at udsendelse af dagsorden som post ville blive en bekostelig affære. Endnu er der kun ca. 12% der er på 
mail. En opfordring til medlemmerne om, at oplyse deres mail-adresse til bestyrelsen.  Formanden omtalte udsætning af fiskeyngel 
i årets løb: d. 28/4 2017 der udsat 230.000 helt samt 25.000 skrubber d. 5/7 2017  ved Knudby landingsplads.  Deltagelse i lokal TV- 
optagelse ved Løgstrup Brugs med drone i f. med ”kvoteordningen”.  Formanden omtalte endvidere de forskellige mødeaktiviteter 
herunder formandsmødet  d. 22. januar med de øvrige foreninger i Virksund. Foreningen har endvidere  deltaget i havnens arrange-
ment ”Vild med Vand” afholdt d. 10/6.  Foreningen deltager også i år med heksen på Sct. Hans bålet på Odden. Det årlige kræmmer-
marked afvikles i uge 29. Kajakklubben afholder åbent-hus arrangement d. 16. juni. Klubben vil forinden fjerne stativer og containere 
for at forskønne pladsen/området. Havnecafeen åbner i år med en ny forpagter. Sejlklubben gør opmærksom på at cafeen er åben 
for alle og er ikke kun for sejlklubbens medlemmer. Voof vil få en link på Virksund Havn`s fælles hjemmeside.Formanden har deltaget 
i årsmødet i Mariager.  Formanden opfordrede medlemmerne til at benytte Fælleshuset til hyggeligt samvær under en kop kaffe. 
Spørgsmål/kommentarer til beretningen. Der blev udtrykt tvivl om det er til nogen nytte, at udsætte fiskeynglen. Måske er det                                   
fødetilskud til den stigende antal sæler, der lever i området. Formandens beretning blev herefter godkendt.    
3.Regnskab 2017 og budget for 2018. Kassereren v/ Tage Jensen aflagde regnskab og budget som godkendtes.   
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  Peder Lajgaard, Leo Bertelsen samt Harry Frandsen blev genvalgt. 
5. Valg af 1. Suppleant og revisor. 1. suppleant Hans Andersen blev genvalgt. Revisor Kurt Bertelsen blev genvalgt.
6.  Indkomne forslag v/formanden. Intet forslag
7.   Eventuelt Der blev stillet spørgsmål om regulering sæler. Det er erhvervsfiskerne, der kan søge om   regulering/skydning af sæler. 
Efter en dialog om gydepladser, var der overvejende flertal for, at Foreningen stadig bidrager dertil. Dirigenten takkede for en god 
livlig debat, der foregik i god ro og orden. Formanden takkede dirigenten en god styring, fremmødet og samarbejdet.
Aftenen afsluttedes traditionen tro med et amerikansk lotteri med mange fine gevinster. 
Sidst men ikke mindst, som en hyggelig og interessant afslutning viste Lindy (med egen optagelse), en spændende DVD film, om 
nogle begivenheder for hver måned årets løb.   
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LOKALFORENINGER
Thy-Mors Fritidsfiskerforening
Generalforsamling
Uddrag af referat fra generalforsamling på Østvilsund Gl. Færgekro onsdag den 28. februar 2018.
Foreningen var vært med gule ærter, som blev sat til livs med god appetit.
Der var mødt 35 personer, det var rigtigt flot.
Generalforsamlingen forløb i god ro og orden med Peter Hougaard som dirigent
I årets løb er der afholdt flere aktiviteter med stor tilslutning.
Årets første arrangement var deltagelse i Foreningernes dag på torvet i Nykøbing, et arrangement der giver gode kontakter og forstå-
else fritidsfiskeriet og enkelte nye medlemmer.
Røgedag hos Karl Klausen med udveksling af gode råd angående røgning at fisk.
Der var planlagt med flere fisketure på havet med små både, men vejret var ikke til fiskeri på havet i små både. Det blev kun til en 
enkelt tur med fem både og fjorten deltagere. En fin dag, hvor alle deltagere kom i land med fisk.
I september havde vi Fritidsfisker for en dag for børn med forældre/bedsteforældre.                                              
Et arrangement arrangeret i samarbejde med Naturens dag ved Østvilsund gl. Færgekro. Vejret var fint til arrangementet og der var 
vældig fint fremmøde en rigtig god dag, som skal gentages i det kommende år.
Igen i år fik vi ål til udsætning i fem søer med udløb til saltvand. Vi havde stor hjælp fra foreningens medlemmer til udsætningen. 
Samt to børnehaver, der med stor entusiasme ”hjælper” hver gang, vi har udsætning af fiskeyngel.
Vi har fået to medlemmer med i det nye Naturråd for Thy og Mors, det forventer vi os meget af.

Valg:
Der var genvalg til bestyrelsen af Niels Lynggaard Sørensen og Karsten Willemann
Ligeledes genvalg af bestyrelsessuppleanterne Henrik Jensen og Svend Åge Andersen
Genvalg til revisorerne Gerth Haaning og Verner Sørensen
Genvalg til revisorsuppleant Marianne Kjærgaard.

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening
Afslutning på bødekursus.
Den 15. marts blev sæsonen for bødekursus afsluttet på Genner Skole.
Der var24 personer som havde fundet vej til fælleslokalet, hvor der blev startet med en sildemad og lidt klart væske til.                         
Derefter sejlede velsmagende smørrebrød ind på ganen af deltagerne og afsluttet med ostemadder.                                                               
Et veloplagt publikum sørgede for god stemning og der blev snakket på kryds og tværs og mangen en historie fortalt om fiskeri fra 
flere steder i vores skønne Danmark. Stor tak til Hans Peter for hans gode måde at undervise på, og vi satser på en sæson mere med 
at bøde brugte redskaber og fremstilling af nye redskaber til fritidsfiskeriet. Også stor tak til kursisterne, som møder op med godt 
humør og friske historier om dagligdagen indenfor fritidsfiskeriet.     

Med forårets fritidsfiskerhilsen, formanden.

Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening

Sommerfest i Kolding FF
Vi holder vores sommerfest den 9. juni 2018!
Sæt kryds ved datoen i jeres kalender, - så i husker den!
Slagteren kommer og griller, og vi har live musik! Det er Jan der kommer og spiller god musik for unge som ældre 
og som vi kan synge med på.
Så kom og deltag! Vi glæder os til at se jer til nogle gode timer.
Vi ses! Med venlig hilsen Festudvalget
MERE INFO KOMMER OP I FÆLLESSKURET SAMMEN MED TILMÆLDING

Vendsyssel Fritidsfisker Forening
Generalforsamling d. 15 marts 2018 – Rønnerhavnens klubhus.
I beretning kom formanden, Bjarne Christensen, ind på aktiviteterne i forbundet og lokalt.
Han oplyste vi lokalt var 147 medlemmer og i forbundet havde vi samme medlemstal som i 2017.
Ny Medlemskampange var startet op i vores lokalforeninger med en ny folder, der nu var omdelt til alle formændene.
Der blev ligeledes berettet om arbejdet med at få genindført at fritidsfisker fik lov at sælge fisk i begrænset omfang og med en baga-
telgrænse.
Regnskabet var tilfredsstillende med pænt overskud og bankbeholdning.
Der var genvalg på samtlige poster. 
Under aktuelt var der flere spørgsmål vedr. ekstra indlægget i bladet om fiskeregler. 
Der var opfordring fra Bruno Müller: Tag NY Medlemsfolder med hjem og få den uddelt til dem som ikke er medlem!
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Af Karin Stubgaard 
Ph.d.-studerende Filipa da Silva, DTU 
Aqua har undersøgt, hvordan kvaliteten af 
åleæg kan forbedres med henblik på kun-
stig modning og formering af ål. Emnet 
har hun forsvaret i sin afhandling

Den europæiske ål har en særlig livscyk-
lus, der blandt andet omfatter en migra-
tionsrute på mere end 5.000 km og en 
metamorfose til et bladformet larvestadie 
ved navn leptocehali. Naturlig modning og 
reproduktion af ål er stadig, i store træk, 
et ubeskrevet kapitel. Til gengæld har 
forskere gjort store fremskridt inden for 
kunstig modning og formering af ål, men 
endnu uden at kunne gennemføre hele 
ålens livscyklus i fangenskab. 

Filipa da Silva har taget fat på nogle af de 
udfordringer, der stadig står i vejen for 
kunstig reproduktion af ål, ved at afprøve 
forskellige opdrætsdiæter og hormonelle 
behandlinger og ved at bestemme nogle 
af de faktorer, der har betydning for æg-
kvaliteten.

Resumé af afhandlingen
Den europæiske ål (Anquilla anguilla) 
har en særlig livscyklus, der blandt andet 
omfatter en migrationsrute på mere 
end 5.000 km og en metamorfose til et 

bladformet larvestadie ved navn leptoce-
hali. Den dag i dag er naturlig modning og 
reproduktion af ål stadig, i store træk, et 
ubeskrevet kapitel. Til gengæld har forske-
re gjort store fremskridt inden for kunstig 
modning og formering af ål, dog uden at 
have endeligt lukket denne fisks livscyklus 
i fangenskab.

Dette ph.d.-projekt har taget fat på nogle 
af de udfordringer, der stadig står i vejen 
for åls reproduktion i fangenskab, ved at 
afprøve forskellige opdrætsdiæter og hor-
monelle behandlinger og ved at bestem-
me nogle af de faktorer, der er forbundet 
med ægkvalitet.
Resultaterne viser, at fedtsyresammen-
sætningen i ålens føde har indflydelse 
på modningen af åleæg efter hormonel 
behandling, men at koncentrationen af de 

fleste fedtsyrer er sammenlignelig mellem 
æg af høj og lav kvalitet. Derudover ses, 
at faktorer som ekspressionen af hormon-
receptorer varierer i sammenhæng med 
ægkvalitetsgrupper på de tidspunkter, 
hvor hormoninjektionerne foretages.
Disse resultater understreger vigtigheden 
af timingen af injektionerne for åleægs 
evne til at modne. Som følge heraf er der 
udviklet en forbedret oocytmodningspro-
cedure, som kan anvendes til at minimere 
lav ægkvalitet på grund af uhensigtsmæs-
sig timing af injektioner. 
På denne måde har ph.d.-projektet bidra-
get til udviklingen af assisteret reproduk-
tionsprocedurer ved at give ny og vær-
difuld viden om de faktorer, der påvirker 
europæiske hunåls modningsevne og 
resulterende ægkvalitet efter hormonbe-
handlinger.

Kunstig reproduktion af ål

Til Jørgen Skytte Jeppesen, Skive fritidsfiskerforening

Kære Jørgen Skytte Jeppesen
Tak for din henvendelse af 27. februar 2018 om sæler i de indre danske farvande.
Jeg er stærkt optaget af at finde løsninger på den gode balance imellem sæler og fiskeri, og jeg har bedt 
Miljøstyrelsen se på, hvordan reglerne i vildtskadebekendtgørelsen kan ændres, så det i visse situationer 
bliver muligt at søge om reguleringstilladelse for foreninger, der organiserer lyst- eller fritidsfiskere, når en 
skade på pressede fiskebestande kan dokumenteres.
Jeg har ligeledes sat Miljøstyrelsen i gang med at få kortlagt omfanget af problemerne med sæler, der ska-
der fiskeriet eller presser fiskebestandene. Denne kortlægning vil indgå i en samlet løsningsmodel for for-
valtning af sæler i Danmark og danne grundlag for hvilke situationer, der vil give adgang til en regulerings-
tilladelse. I løsningsmodellen vil også indgå evt. muligheder for at afværge, at sælerne svømmer ind i åerne.
Jeg sætter pris på, at du og andre stiller jer til rådighed for at bidrage til løsningen af problemstillingen.

Med venlig hilsen

Esben Lunde Larsen 
Miljø- og Fødevareministeriet • Slotholmsgade 12 • 1216 København K

Sælerne! Er der bedre regulering på vej?
Ministeren svarer lokalformanden i Skive FF
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TIL MEDLEMMERNE  -  Tillæg i FRITIDSFISKEREN

Tag tillægget ud af 

bladet og gem 

det!

Tillæg nr 2!  

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 nu sidder du med tillæg nr. 2!
Det håber redaktionen at få nogle tilbagemeldinger om, - og           
særlig ved spørgsmål, hvis du er i tvivl om noget i fiskeriet.
Formålet er at  medvirke til at medlemmerne til daglig           
har det nemmere med at tjekke reglerne af?
Er du medlem eller ikke, og har spørgsmål til reglerne eller            
ønsker et andet ”regelsæt” defineret her i fremtidige blad- tillæg!  
- så bedes du rette henvendelse til koordinator:                                        
Jørgen Bork, Tlf. 51 5200 29/ j.bork@mail.dk 

Regelsættet er udgivet i samarbejde med
Fiskerikontrollen v. Michael Sjøballe        
Koordinator i forbundet: Jørgen Bork
Redigering: & Foto: Bruno Müller

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



Afmærkning af redskaber                                                                                                                                        
Denne oplysning er vedr. afmærkning af fiskeredskaber 
fejlagtig afgivet på Rønnerhavnen i Frederikshavn: ” Når du 
har bjærget dine redskaber, må du godt lade dine vagere 
blive stående tilbage på positionen, hvis du trækker dem 
sammen og surrer dem”
”  NEJ! I bekendtgørelsen, som omhandler afmærkning 
af fiskeredskaber, der har nr. 307, og blev udstedt helt 
tilbage i 1994! Den er stadig gældende og der står mere 
præcist at i § 20. Vagere, ankre og andet til fastgørelse af 
flytbare redskaber skal fjernes efter afsluttet fiskeri!” 
Læs bekendtgørelsen på Forbundets hjemmeside!
Ålerør  Hej Bruno - Har lige læst sidste nye blad Fritidsfi-
skeren (Blad 1.18 red.)
Side 34 skriver I at det er lovligt at fiske med ålerør eks. vis 
fra Daconets. Så er det jo lige jeg ville vide om i er blevet 
sponsere for fiskeri kontrollen 😉  For jeg kontaktede kon-
trollen og har modtaget følgende: 
”Der har været lidt forvirring m.h.t. at fiske med ålerør . 
Det er IKKE lovligt for en fritidsfisker at anvende ålerør.
Jeg ved godt, at det tidligere har været meldt ud, at 
fiskeri kontrollen ville betragte de overnævnte rør som 
tejner, men det er nu besluttet, at de plastrør man kan 
købe hos Daconet og andre steder, ikke er lovlige at 
anvende fordi de netop sælges som værende ålerør 
og ålerør er ikke et lovligt redskab for en fritidsfisker.”                                                                                                     
Det var svaret fra fiskeri kontrollen. Så det kræver vist en 
rettelse i næste blad MVH Knud Erik Poulsen.
For knap et halvt år siden deltog vi i et møde i Kolding med 
Fiskerikontrollen, hvor der fra deltagerne bl.a. blev rejst et 
spørgsmål til Fiskerikontrollen der svarede følgende:
”Til spørgsmålet om, hvorvidt de meget lange ”kinatej-
ner” 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.”
Vi står i Forbundet stadig med en uklarhed på området og 
har valgt at afvente, indtil Fiskerikontrollen melder en klart 
definition ud.
Havbars  I FRITIDSFISKEREN nr. 1.18 refererede vi dansk 
Sportsfiskerforbund for at melde ud: ” EU- regulering af 
Havbars en hån mod lystfiskere” der henviste vi til bladet 
Sportsfiskeren hvor de skrev at: Havbars kan ikke hjem-
tages af lystfiskere.   Det besluttede de 28 EU-lande på 
et møde i Bruxelles d.13. december. Erhvervsfiskerne 
begrænses også, men har stadig en kvote! En hån mod 
Danmarks Sportsfiskerforbund!,- skriver man
Fiskerikontrollen har reageret på artiklen og skriver til os:  
”På side 10 har Danmarks sportsfiskerforbund en artikel 
som er misvisende. De skriver, at det ikke er tilladt at tage 

havbars med hjem som om det gælder hele landet.  Det 
gør det ikke! Det gælder kun for Vestkysten i 4B/Nordsøen, 
som slutter ved Hanstholm havn”
Efterfølgende har Kaare Ebert fra Sportsfiskerne svaret:
-Selv om læseren således har haft mulighed for at få 
grænserne at vide, så kan jeg i bagklogskabens klare lys 
godt se, at nyheden ikke er fyldestgørende. Jeg kan jo ikke 
forvente, at læserne gider læse høringssvar med videre…I 
kommende omtale af sagen, skal jeg nok huske at specifi-
cere grænserne for reguleringen. Det har jeg da også gjort 
i den seneste udgave af Sportsfiskeren, hvor der i en nyhed 
om havbars på side 34 står, at Hanstholm er den nordlige 
grænse.     
Reglerne fortsætter i 2018. Max. Tre eller fem torsk om 
dagen. Reglerne om, at du som lyst- eller fritidsfisker højst 
må tage fem torsk med i land om dagen, når du fisker i far-
vandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark i den 
vestlige Østersø, gælder også i 2018. 
Hvorfor må man så kun fange 3 torsk om dagen og tage 
med i land i februar og marts måned?
Svaret: Der er en særlig begrænsning i torskens gydepe-
riode
Fredning af HELT i Nissum Fjord. Der indkommet spørgs-
mål vedr. fiskeri af HELT.
Vi henviser til Linket: Fredning Nissum Fjord 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710
.aspx?id=160683 
DACONET v. Jess Rasmussen svarer vedrørende bly!
Bladet har fået denne redegørelse om brug af blyholdige 
produkter.
Hvide Sande den 12. marts 2018 - Jeg kan forstå der har 
været nogen tvivl vedr. brugen af blyholdige produkter, 
siger Jess Rasmussen. Som producent må vi gerne sælge 
synkeliner til fiskeriet, som indeholder bly. Vi må dog ikke 
sælge andre former for bly, hverken til erhverv eller til 
fritidsbrug. Dvs. bly til ruserad og flagbøjer ikke må sælges 
af os ( kun til udlandet ). Som erhvervsfisker og fritidsfi-
sker må man gerne bruge det bly man har, og bruge det til 
ruserne/flagbøjerne.....men det må, og kan ikke købes af 
os hos Daconet/Frydendahl. Som alternativ bruger vi zink 
til ruser og flagbøjer.
Vigtigt! Love og bekendtgørelser kan blive ændret! Det 
er ikke sikkert de ændringer kommer os i hænde umiddel-
bart. Derfor er det i vores, medlemmernes og andres in-
teresse, at hvis man er tvivl om fiskerirelaterede spørgs-
mål, - så opfordrer vi til at i kontakter os. Efterfølgende 
vil vi tjekke det endnu en gang og få et skriftligt svar fra 
myndigheden.

Fiskeregler 
– Hvad er ret og hvad er forkert?
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Nye regler for bundmaling!
- forbud ophæves!
Forbuddet mod brug af biocidholdig bundmaling, der 
skulle være trådt ikraft 1. januar 2018, ophæves.
  
Det sker fordi bundmalinger fremover skal godkendes ef-
ter reglerne i EU’s biociddirektiv. Det betyder, at kobber og
visse andre biocider, fortsat vil være tilladt som aktivstof i 
bundmalinger, der sælges på det danske marked.I snart 10 år 
har man i EU arbejdet på at risikovurdere og godkende biocider 
- også kaldet aktivstoffer – til brug i bundmaling. Arbejdet nærmer 
sig nu sin afslutning og resultatet er en positivliste over aktivstoffer, 
som det fremover er tilladt at anvende i bundmalinger, der sælges på 
det europæiske marked.

På positivlisten er f.eks. visse af de kobberforbindelser, der allerede bruges i 
de bundmalinger, som findes i handelen i dag. 
Men selv om kobber og andre biocider er godkendt som aktivstof, skal sel-
ve den maling, hvori de indgår, også godkendes inden den må sælges. Det 
gøres for atsikre, at malingerne ikke indebærer enrisiko for miljøet. Bund-
malingsproducenterne skal således senest 1. januar 2018 indsende en an-
søgning til Miljøstyrelsen, med de produkter, de ønsker at få godkendt efter 
EU’s biociddirektiv. 
Processen med at få godkendt selve bundmalingerne tager formentlig 2 år. 
Eksisterende bundmalinger på markedet, som indeholder godkendte bio-
cider, må anvendes indtil de nye bundmalinger er blevet godkendt. Er der 
bundmalinger på markedet, som indeholder et aktivstof, der ikke er god-
kendt (eller er i gang med at blive godkendt), må den pågældende bundma-
ling ikke sælges eller anvendes. 
Hvad betyder det for sejlerne ! 
De første par år forventes sejlerne således ikke at blive nævneværdigt 
påvirket af de nye regler. Herefter er det lidt uvist, dels hvor mange 
produkter der vil være på markedet – dels hvor effektive de vil være. Et 
af kravene i EU´s biociddirektiv til malingerne er dog, at de er effektive 
over for begroning. Hvis en maling ikke virker eller kun tvivlsomt kan hol-
de en båd fri for begroning, kan malingen således ikke blive godkendt. 
Derudover bliver der krav til påføring af maling, herunder lovpligtigt 
krav til brug af handsker, samt krav til afrensning og anden håndtering 
af bundmaling. Hvad det præcis indebærer, er endnu ikke afklaret, men 
FLID er i dialog med Miljøstyrelsen for at sikre, at kravene bliver fornufti-
ge og praktisk mulige at efterleve på havnene. 

Bekendtgørelsen om bundmaling! Forbuddet ophører den 1.1. 2018
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Tekst & Foto: Jørgen Skytte Jeppesen, 
formand i Skive Fritidsfiskerforening

Mødet der var arrangeret af Miljø-
styrelsen (MST) holdtes på Holstebro 
Rådhus, og drejede sig om spættede 
sæler og blev en realitet efter, at vi re-
kreative fiskere samlet havde beklaget 
os til de respektive kommuners miljø 
afdelinger over manglende interes-
se fra ministeren til aktivt at gå ind 
i problematikken. Til mødet var der 
ud over fritids-/ og amatør-fiskerne 
inviteret en lang række repræsentan-
ter for de forskellige lyst-/ og sports-fi-
skerforeninger, å sammenslutninger, 
lodsejerforeninger, samt repræsen-
tanter for 6 midtjyske kommuner. I 
panelet var repræsentanter fra Århus 
Universitet ( DCE ) Naturstyrelsen 
(NST) fiskeripolitisk kontor i udenrigs-
ministeriet, arbejdsgruppen for sæler, 
samt DTU Aqua. I alt et bredt panel og 
ca. 30 indbudte deltagere.
Tilsyneladende en åbning fra ministe-
rens side, men måske lidt synd at man 
inviterer 30 mennesker, samt repræ-
sentanter for styrelser og politikere 
til dialogmøde, men blot afsætter 2 
timer til dette. Det viste sig også ret 
hurtigt, at den afsatte tid slet ikke var 
tilstrækkelig og desværre var der man-
ge som overhovedet ikke kom til orde. 
Jeg havde for min del inden mødet 
kontaktet Mette Rask Jensen (MST) og 
bedt om 15 min. taletid til mit ind-
læg, men fik det svar, at det pga. den 
pressede tidsplan ikke var muligt og 
jeg måtte så begrænse mig lidt.
Mødet indledtes med en velkomst fra 
Torben Mølgaard Holstebro kommune 
og derefter tog Carsten Fomsgaard 
Karup å sammenslutningen ( KÅS) og 
Helge Jakobsen Lystfiskerforeningen 
for Skive omegn (LFSO) over med en 
redegørelse af deres udfordringer 
med sæler i Karup å med tilstøden-
de vande, som indeholdt en masse 
betragtninger og løsningsforslag, som 
jeg helt kan tilslutte mig.  

Efter dette fik vi af sæl forsker ved 
AU Anders Galatius en grundig 
gennemgang af sælernes udvikling 
og udbredelse. Bl.a . har det vist 
sig at kurven med den tiltagende 
population af sæler er begyndt, at 
flade ud og angiveligt fordi miljøet – 
fødegrundlaget ikke kan følge med 
og det beskriver godt problemet, 
men hvorfor skal miljøet presses til 
den yderste grænse, i stedet for at 
tilpasse sælbestanden til miljøet ?                                                                                   
Derudover fik vi en gennemgang af 
forskellige afværgemidler, såsom 
lydbølger, strøm og fysiske spærringer, 
med de udfordringer der er omkring 
dette. Endeligt var der jo også mulig-
heden at regulere ved bortskydning, 
men dette blev kun berørt periferisk.
Mette Rask Jensen ( MST) afsluttede 
så første del af mødet med en lang 
redegørelse om fredninger, regelsæt 
osv. som de fleste i forvejen kender 
til fulde,- og alt dette beslaglagde de 
første 5 kvarter af mødet, herefter 
var der en kort pause og så havde de 
resterende 30 deltagere altså ca. 40 
min. til aflevering af deres budskab.
Jeg fik dog lidt taletid til mit indlæg 
og budskab, som uden at jeg her skal 
gå i detaljer gik på, at man skal tage 
om nældens rod og regulere sælerne i 
fjorden og ikke i åen af flere årsager:
Sælerne kommer fra fjorden og træk-
ker op i åerne når fødegrundlaget i 
fjorden ikke længere er tilstrækkeligt.
Det er væsentligt lettere at komme 
tæt på sælerne fra båd i fjorden.
Det er sikkerhedsmæssigt mere for-
svarligt at skyde sæler i fjorden end i 
åen, hvor man i fjorden har mulighed 
for at benytte den rigtige  baggrund 
som kuglefang i form af skrænter, 
bakker o.l.
Ved regulering i fjorden kommer man 
ikke i konflikt med evt. lodsejere, som 
ikke accepterer at man bærer våben 
og jager på deres matrikler.  I fjordens 
lave og stille vand kan man opsamle 
regulerede individer, i åen er dette 

vanskeliggjort af kraftig strøm og vil 
ofte resultere i, at skudte sæler driver 
i fjorden og senere findes på stran-
dene med tydelige skudhuller med al 
den virak dette kan medføre.
Alt i alt havde jeg i hvert fald fra 
starten en positiv indstilling til mødet, 
men med ovennævnte in mente må 
jeg desværre konstatere, at vi som 
rekreative fiskere blot blev hørt mi-
nimalt og indtil videre stadig ikke har 
mulighed for at søge en regulerings 
tilladelse på lige fod med erhvervs fi-
skere, som kan påberåbe sig et direkte 
økonomisk tab pga. sælernes hærgen.
MST og NST udsteder jo udelukkende 
tilladelser til ovennævnte erhverv, 
som er direkte økonomisk udfordret, 
men med tanke på de anseelige 
millionbeløb som er puttet og stadig 
puttes i tiltag, som havørred Limfjor-
den og River Fisher, som har til formål, 
at fremme lystfiskerturismen til glæde 
for vores turisterhverv, rammes vi jo 
alle indirekte og dette burde give stof 
til omtanke til specielt vore lokalpoli-
tikere i de respektive kommuner som 
finansierer dette. Men jeg lægger med 
ovennævnte ikke op til en debat om 
genindførelse af en egentlig jagttid på 
den spættede sæl, dette vil ikke være 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt og alde-
les ukontrollerbart, men opfordrer vo-
res miljøminister, til at tage skridt til, 
at vi indirekte ramte kreative fiskere 
kan søge en regulerings tilladelse på 
lige fod med erhvervsfiskerne, samt 
etablering af et uddannet regulerings 
team, bestående af udpegede egnede 
jægere med det rette udstyr og den 
rette indstilling til dyre etikken, som 
alle så kan trække på. 

Jeg og flere andre stiller os gerne til 
rådighed for en sådan uddannelse 
og er villige til mod betaling af vores 
kørsels udgifter og evt. ammunition 
at hjælpe til med regulering i andre 
plagede områder.

Ministeren inviterede om sælproblemer
Mødet afholdtes den 26. februar 2018 på Holstebro Rådhus med af miljøminister Esben 
Lunde Larsen med overskriften Invitation til dialogmøde om sæler i åer!
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Tekst: Seniorforsker Jon C. Svendsen & 
forsker Lotte Kundt – Larsen
Foto: Jon C. Svendsen & Bo. M. Knud-
sen, DTU Aqua

2600 kubikmeter sten placeres på 
havbunden ved Als i forbindelse med 
det hidtil største danske forsknings-
projekt om ral-stenrevs betydning for 
havmiljøet. Mange fisk foretrækker at 
leve på stenet eller bevokset hav-
bund, og derfor har det siden 2010 
været forbudt at opfiske kampesten 
fra havene omkring Danmark. Men 
de mindre stenrev bestående af ral-
sten, som er sten på mellem 8 og 30 
centimeter, kan fortsat indvindes i de 
danske farvande. Det er en af grun-
dene til, at DTU Aqua er i færd med 
at undersøge, hvad ral-stenrevene 
betyder for fisk og deres fødegrundlag 
samt for forekomsten af marsvin.
"Man har anerkendt, at kampesten 
skal beskyttes, men mindre sten er 
ikke beskyttet i samme grad, og derfor 
vil vi gerne kende effekten af stenrev 
med mindre sten," siger seniorforsker 
Jon C. Svendsen, der er projektleder 
for DTU Aqua på det toårige forsk-
ningsprojekt 'Betydningen af rev-habi-
tater for fisk, marsvin og fiskeriforvalt-
ning'. Bag projektet står DTU Aqua i 
samarbejde med DCE, Århus Universi-
tet samt foreningen Als Stenrev.

Placeres på havets bund 
Undersøgelserne foregår i farvandet 
ved Als, hvor 2600 kubikmeter ral-sten 
er blevet placeret som to nye stenrev 
på havbunden. Revene forventes at 
få stor betydning for forekomsten 
af marsvin og fisk, som sild og torsk. 
Revene placeres på mellem 6 og 7 m. 
vand udfor Dybbøl Mølle og Sønder-
skoven i Sønderborg Bugt. "De 2600 
kubikmeter svarer til 2½ meters højde, 
hvis man spredte dem ud på en gen-
nemsnitlig dansk parcelgrund", siger 
biolog Bo Mammen Kruse fra forenin-
gen Als Stenrev, der har koordineret 
udlægningen af revene.

En proteinmadpakke til fisk
Forskerne forventer, at de nye rev 

blandt andet vil tiltrække gydende 
sild. Deres æg vil virke som en pro-
teinmadpakke, der tiltrækker andre 
fiskearter, som sammen med sildene 
tiltrækker torsk. Den højere forekomst 
af fisk forventes at tiltrække den lille 
hval marsvinet, som lever af mindre 
fisk.
Undersøgelserne foretages på i alt 
seks områder i Sønderborg Bugt. For-
uden de to ny-udlagte rev ved Dybbøl 
Mølle og Sønderskoven undersøges to 
naturlige ral-rev og to kontrolområder 
med sandbund. I løbet af foråret 2017 
har forskere udført undervandsopta-
gelser på de seks områder, og næste 
skridt er at foretage nye optagelser 
på de samme steder, når revene er på 
plads. 
På videooptagelser, kan forskerne alle-
rede nu se en tydelig forskel i antallet 
af torsk på de naturlige rev og på de 
områder, hvor der er sandbund. 

"Det er for tidligt at konkludere noget, 
men det er ret tydeligt på optagelser-
ne, at der er flere torsk på de naturlige 
rev end på sandbunden. Men vi ved 
selvfølgelig ikke endnu, hvad der sker, 
når vi har lagt revene ud," siger Jon C. 
Svendsen, DTU Aqua.

Tæller marsvinenes ’klik’
Forekomsten af marsvin er også en 
vigtig del af undersøgelserne. For-
skerne har gennem syv måneder haft 
lytteposter i havet ved de seks områ-
der, før revene blev anlagt. De har op-
taget de højfrekvente ’klik’-lyde, som 
marsvin udsender. Optagelserne skal 

gentages, nu hvor revene er anlagt, og 
kan bruges til at bestemme, om der 
kommer flere marsvin til.
"Området ved Als er udpeget som et 
Natura 2000-område, hvor man er 
forpligtet til at beskytte bestanden 
af marsvin. Så det er interessant for 
os at se, hvordan marsvinene bruger 
området før og efter, revene er blevet 
anlagt," forklarer forsker fra DTU 
Aqua Lotte Kindt, ansvarlig v. undersø-
gelserne vedrørende forekomsten af 
marsvin.

Dykkere undersøger havbunden
Ved undersøgelserne har dykkere 
taget prøver af havbunden for at un-
dersøge fiskenes fødegrundlag. Det er 
DCE, Aarhus Universitet, der står for 
denne del af undersøgelsen. Undersø-
gelsen blev foretaget i foråret 2017 og 
skal gentages senere. 
"På en sandbund findes biologien 
typisk nede i sedimenterne, hvor der 
lever muslinger og orme og den slags. 
Når man dynger sten ovenpå, så 
flytter biologien op ovenpå stenene, 
og tilgangen til føde nede på bunden 
vil blive væsentligt reduceret. Vi skal 
finde ud af, hvad man taber, og hvad 
man vinder ved at etablere et rev", 
siger seniorrådgiver ved DCE Karsten 
Dahl, der for øvrigt forventer bety-
delig større mængder af bunddyr og 
tang, når revene er etablerede.
Forskningsprojektet er finansieret af 
Udenrigsministeriet (Fiskeristyrelsen) 
og Den Europæiske Hav- og Fiskeri-
fond, som har støttet med i alt 3,8 
millioner kr.  

Nye stenrev i havet ved Als
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Motorkontor
• afmelding
• nye nummerplader
• omregistrering

AC BILSYN
Dansk lokal synsvirksomhed

Vi har � eksible åbningstider og
syner også uden tidsbestilling

Evt. tidsbestilling på tlf. 98 42 92 92

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

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

Vi udfører også:

- Toldsyn

- Nummerpladeudlevering

- Tempo 100 godkendelser

-  Udstedet danske og tyske miljømærker

Se mere på

www.acbilsyn.dk

- her kan man

også reservere

tid online

24 timer

VI SYNER ALLE
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AC Bilsyn Frederikshavn ApS

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

Flemming
Michael

Claus
Allan

HUSK ! 
§20

Vagere, ankre 
og andet til 

fastgørelse af 
flytbare fiske-
redskaber skal 

fjernes efter 
afsluttet fiskeri.

Randers Fritidsfiskerne er med 
til Fjordens Dag

Fjordens dag afholdes i år d. 27. maj 2018 og igen i år 
har de et telt nede ved færgen i Mellerup havn hvor de 
vil have nogle forskellige ting som en Fritidsfisker kan 
have gavn af. 
Hele dagen kan man sejle med færgen gratis.                                                                                                                

Selve dagen begynder kl. 9.00- 17.00, hvor de håber at 
der vil komme mange forbi deres stand og her er alle 
er velkommen. Fritidsfiskernes formand, Leif Jepsen, 
vil ønske alle medlemmer en god sommer og en masse 
fisk.  
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Stort & småt! 

Gammel Løve på banen igen!
Jens Ole Nielsen, Nissum Fjord 
Fritidsfiskerforening, er kom-
met på banen igen som ny 
kasserer.

Udkast til Handlingsplan for Fiskepleje 
2018 - Brug linket og se de 55 sider
www.fritidsfiskerforbundet.dk/2017/12/31/
udkast-til-handlingsplan-for-fiskeple-
je-2018-hoeringsfrist-10-jan-2018/

Pulje på halvanden million kroner til akti-
viteter
Dansk Fritidsfiskerforbund der er med-
lemsorganisation i Friluftsrådet kan søge i 
pulje på halvanden million kroner Puljen 
skal fremme friluftsliv og naturoplevelser , 
herunder aktiviteter på havet og det kyst-
nære miljø. Brug linket og se mulighederne 
om det er noget for jer : http://www.fri-
luftsraadet.dk/indhold/aktiv-af-natur.aspx

Reglerne fortsætter i 2018
Reglerne om, at du som lyst- eller fritidsfi-
sker højst må tage fem torsk med i land om 
dagen, når du fisker i farvandene omkring 
store dele af Syd- og Østdanmark i den vest-
lige Østersø, gælder også i 2018.

Cheminova-indsats virker
Cheminova pumper grundvand op for at 
forhindre forurening fra fabrikken i at nå 
Limfjorden. Det fungerer efter hensigten, så 
forurening ikke umiddelbart forringer vand-
kvaliteten i fjorden, viser ny uvildig rapport.

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.

Sejl Sikkert Ambassadørerne 
runder de 400!
Takket været en stor indsats 
af medlemmerne hos Fritids-
fiskerne og Sejlerne i landets 
kommuner, er det lykkedes 
gennem Søsportens Sikker-
hedsråd foreløbig at etablere 

et ”Korps” der står i spidsen for at alle skal 
sejle sikkert.Med udgangspunktet i at vi alle 
vil skabe en ny Kultur på havet,- fortsætter 
arbejdet med at gøre os sikre der. Det har 
vi de motiverede Ambassadører til  og de 
kunne godt tænke sig at du også var med i 
dit lokalområde!
Brug linket og læs hvor enkelt det er at 
være med!  https://goo.gl/mHs832

Hvor lever fisken? Hvor store bliver de?    
Læs om! Hvor lever de? Hvor store bliver 
de? Hvor og hvornår gyder de? Hvad spiser 
de? Og hvordan skal miljøet være, for at de 
trives? 
Find alle oplysningerne på fiskepleje.dk 
Brug linket og læs:  
www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/02/fiske-
biologi?id=a7b85f0b-5374-4661-970c-191
91dfcabe9&utm_source=newsletter&utm_
media=ma                                                                  
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DEN
USYNLIGE

 REDNINGS-
VEST

TJEK DIN 
REDNINGSVEST

Tjek din selvoppustelige redningsvest en gang om året. 
Følg rådene her og vær på den sikre side. 

1.  Læg den selvoppustelige redningsvest på et bord og åbn vesten 
i siden. Bemærk, hvordan den er foldet, så du kan folde den igen.

2.  Tag CO2-patronen ud og tjek, om der er hul i toppen af patronen. 
Hvis der er hul, så er den tom og skal udskiftes. Vej evt. patronen på en 
brevvægt. På patronen står den oprindelige totalvægt (patron+CO2). 
Patronen må højst mangle 2 gram.

3.  Tjek automatikudløserens udløbsdato. Er den for gammel udskiftes 
den. Har udløseren rød indikator, skal den også skiftes. Nogle veste har 
en synlig tablet i udløseren. Tjek den med neglen: Hvis den er blød, 
skal den udskiftes.

4.  Tjek den manuelle udløser. Den skal være ført tilbage, og den lille 
grønne sikkerhedssplit skal være intakt.

5.  Blæs vesten op igennem mundstykket. Lad den ligge i 16-24 timer. 
Er trykket gået af, er den utæt og skal kasseres. Holder vesten trykket, 
lukkes luften ud via mundstykket.

6.  Monter automatikudløser og CO2-patron. Monter en automatik-
udløser/tablet og skru en fuld eller ny CO2-patron i udløserenheden.

7.  Pak vesten sammen. Følg den medfølgende brugsanvisning for, 
hvordan den skal foldes. Noter årstallet med vandfast tusch på ydersiden 
af vesten.
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….. og der landes fisk

Tekst og foto: Bjarne Christensen

Nordvest for Fjerritslev, på nordkysten 
østen af Hanstholm, finder man det 
lille fiskersamfund Thorup Strand. Et 
lille samfund, der på stedet har eksi-
steret i mange hundrede år. Husene er 
alle gamle, små, lave og de fleste hvid-
kalkede med sortmalede eternitpla-
der, der er ingen butikker tilbage i den 
lille flække, og hvis ikke man ved hvad 
man kører efter kommer man aldrig 
der ned, fra landevejen mellem Klim 
og Fjerritslev, går en smal vej nordpå 
med endestation på stranden i det lille 
samfund, der passeres gamle gårde, 
lidt blandede marker og en nåletræs 
plantage der blev sat for flere hund-
rede år siden, med det ene formål at 
give læ til baglandet for den til tider 
hårde nordvesten vind. Området i det 
lille samfund bærer ikke præg af at 
det har været den store guldgrube at 
være kystfisker fra Thorup Strand. 

De gamle fiskere, der for årtier siden 
måtte lægge erhvervet på hylden, er 
for længst væk, men en flok lokale 
unge mænd der er opvokset i det øde, 
forblæste, og til tider barske område, 
øjnede muligheden og havde interes-
sen, for igen at kunne opretholde et 
strandfiskerleje, og holde liv i det lille 
hyggelige miljø. I dag er bådene blevet 
væsentligt forbedret med de rette 
redskaber og garntyper til netop det 
fiskeri der pt. skal drives, og bådenes 
søsætning og ophaling foregår med 
el-spil og store terrængående ma-
skiner. Fruen og jeg fik ideen til en 
tur over til Gutterne på kutterne for 
at se hvordan det lille samfund i dag 
klarer sig, og om de stadig kæmper 
for overlevelse i et fuldautomatiseret 

fiskerierhverv hvor kutterne lander 
i havnen, og fisken med det samme 
sælges på auktionen eller direkte til 
fiskeeksportørerne. 

Gutterne fik ved professionel hjælp 
strikket en organisation sammen, 
Thorup Strand Kystfiskerlaug, hvor de 
sikrede hinanden, og effektiv fordeling 
af kvoter og økonomien i fiskeriet.
Der er lavet leveringskontrakter med 
detailkæder til aftagelse af fangsterne, 
og de har lavet et detailsalg og røgeri 
i Vester Thorup, 4 km. fra stranden, 
hvor en lille del fangsterne omsættes. 
Der kan købes gode specialiteter som 
hjemmelavede fiskefrikadeller, lak-
sesider røget med mange forskellige 
krydderier, samt selvfølgelig rødspæt-
ter, torsk, sej og lubbe, fileer og fars, 
samt mange forskellige salater med 
iblandet friske råvarer. Vi købte selv 
et lille sortiment af udbuddet, og vi 
blev absolut ikke skuffede af de lækre 
friske varet der blev nydt til aftensma-
den. Netop i dag, var det ”kulser” der 
var sat efter, og deres rogn havde en 
meget fornuftig pris på auktionen, så 
daglønnen var hjemme.
At de blev kendt fra tv-serien, ”Gutter-
ne på kutterne”, har selvfølgelig også 
været med til at give dem et skub i 
den rigtige retning, og der valfarter 
hver dag turister og nysgerrige til 
stranden i Thorup for at se når bådene 
kommer hjem og skal slæbes op på 
stranden.
Men livet som kystfisker er ikke kun 
en dans på de lyserøde roser, der er 
mange om hvervet, kvoter, fredninger 
og store udenlandske bomtrawlere 
der fisker mere eller mindre som de 
har lyst til, og opgiver fiskepladser 
hvor fisken slet ikke er fanget fordi der 

er fredninger eller stop for fiskeri i de 
nævnte områder, gør at fiskeriet bliver 
besværliggjort for den lille fisker på 
Thorup Strand.
Vi må håbe der fremover bliver taget 
hånd om de ulovligheder der foregår 
fra andre EU landes fiskefartøjer, samt 
at der lempes på regler, direktiver, 
love og begrænsninger der kan gøre 
det nemmere for den lille mand at 
opretholde og holde fast i gamle tradi-
tioner, der for Danmarks vedkommen-
de har været de små kystsamfunds 
levevej i mange hundrede år, og gerne 
skulle kunne være det fremover. 
Det skulle nødigt ende ud med at 
udflugten til Thorup Strand ville være 
et museums besøg, men at vi mange 
år fremover stadig kan opleve hvor-
dan kystfiskeriet er foregået på vores 
bedste- og oldeforældres tid. 
Jeg kan absolut anbefale at vejen 
lægges forbi Thorup Strand, og få den 
oplevelse af et gammelt fiskeri, som 
en lille flok ihærdige ildsjæle stadig 
forsøger at holde liv i.
Bådene sejler i sommerhalvåret ud 
ved 2-3 tiden om natten, og kommer 
i land ved frokost tid, så skal aktivi-
teterne opleves, så er det på disse 
tidspunkter der er liv på stranden.

Kystfiskeri som for 100 år siden
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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

Hvorfor er fiskeriområdet flyttet til Udenrigsministe-
riet?
Bjørn Wirlander oplyste, at UM er vant til stor ud-
landskontakt, og eftersom fiskeriområdet har mange 
udenlandske snitflader med fiskeriinteresser i og fra 
andre medlemslande, giver flytningen god mening. 
Der ønskes etableret et fiskeriområde som bliver selv-
kørende, og som ”kan klare sig selv” uagtet ministe-
rieplacering.

Pighvar-Moderfisk 
Mads Christoffersen oplyste, at der gennem årrække 
har været afsat midler til udsætning af pighvar. De 
senere år har der været lidt udfordringer, som følge 
af selvrestriktion ifm. at det kun ønskes at udsætte 
afkom fra lokale moderfisk. I år lykkedes de at skaffe 
moderfisk rundt Bornholm, Beklageligvis blev det lidt 
for sent i år, da de indfangede fisk netop lige havde 
gydt i burene. DTU Aqua savner at få moderfisk (og 
have dem gående indtil de er gydemodne) fra andre 
steder i DK – der ønskes gerne et samarbejde med 
DFPO i den forbindelse Derudover har DTU Aqua en 
række studerende som indsamler ål i de kystnære 
områder, og ser på hvorvidt ål ernærer sig af sort-
mundet kutling. I samme regi, kigges der på præda-
tion af kutlinger hos bl.a. pighvar – og om dette evt. 
kan bidrage til højkvalitetsfisk (kutlinger – ål – pig-
hvar)         
                                                                                                       
Økonomien i Fiskeplejemidler                                                                                                                                 
Lene Jensen Scheel-Bech orienterede om den øko-
nomiske ramme for handlingsplanen, dvs. de faktiske 

indtægter til og med august 2017, samt forventede 
besparelser på administrationskontoen. Fisketegn-
sindtægterne fortsætter en nedadgående trend. De 
samlede indtægter ved udgangen af august 5 2017 
var ca. 31,4 mio. kr. – ved udgangen af august 2016 
ca. 32 mio. kr., dvs. ca. 600.000 kr. under 2016 niveau. 
(i alt lystfiskertegn: 24,8 mio. kr. og fritidsfiskertegn: 
6,6 mio. kr.). En nedgang i fritidsfiskerindtægterne 
med 500.000 kr. og en nedgang i lystfiskerindtægter-
ne på 100.000 kr. i forhold til samme periode i 2016. 
Samlede indtægter i 2016: 39,3 mio. kr. – dvs. 1,7 
mio. kr. under finanslovstal på 41 mio. kr.). Dog for-
venteligt en stor besparelse på administrationskon-
toen også i 2017 på godt 1 mio. kr. En bekymrende 
tendens, at indtægterne er nedadgående!                            
                                                                                                                                                      
Arne Rusbjerg spurgte om pristalsregulering af Fiske-
kortet?
Lene Jensen Scheel-Bech oplyste, at der er hjemmel 
til prisregulering under hensyn til pris- og lønudviklin-
gen. Det er muligt at lave et overslag på, hvad det vil 
generere af ekstra indtægter.  

Vi plukker fra §-7 udvalget

Afslutning på Bødekurset 
hos Nrd. Sdr, Jyllands FF
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Fredag den 2. marts 2018 havde Nordlige Sønderjyllands 
Fritidsfiskerforening arrangeret årets vinterfest på Strand-
gården - Loddenhøj.
Der var 62 deltagere der mødte op og det var rekorden i 
min tid som formand, i det at sidste år var vi 53 deltagere, 
det er igen fremgang i 2018.
Der var stor tilfredshed med dette fremmøde og alle havde 
taget appetitten og det gode humør med.
Der blev serveret lækkerier til alles tilfredshed, og det tak-
ker vi værtsparret Helle & Michael for.
Traditionen tro blev der spillet ”pot” om medbragte pakker 
og efter pausen blev der serveret kaffe og kringle, og ame-
rikansk lotteri blev udtrukket.
Det giver lidt benarbejde til bestyrelsen, og med det frem-

møde gør vi det gerne igen til næste år.
Dejligt at se at der også var mødt æresmedlemmer op.

Stor tak til både det fremmødte publikum samt personale 
på Strandgården, Loddenhøj.
Stor tak til bestyrelsen, og deres bedre halvdele, som er 
med til at bakke op om foreningens arrangementer, - og 
med disse ord vil jeg gerne ønske alle fritidsfiskere i det 
ganske land en god og fangstrig sommer.                                                                                     

PBV . Jørgen Bork, formand - Bestyrelsesmedlem Hans 
Bomberg.

Navne på sponsorer er at finde på vores hjemmeside.

Rekorddeltagelse til Vinterfesten
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Nordea Fonden 
har 50 Mill. til 
kystprojekter

   Vil I være med? 

Så er der to 
ansøgningsrunder! 

Se forbundets 
hjemmeside! 

Fiskebørnehaver etableret
- skal beskytte mindre fisk mod de større!
Det er en barsk verden under havoverfladen, 
skriver Øresundsakvariet!
 
Selv i det ellers så rolige Øresund, finder der en daglig 
kamp sted. For ikke denne kamp om overlevelse, skal blive 
alt for svær for yngel og de mindste fisk, har man nu ind-
ført »Fiskebørnehaver« i Helsingør Havn, hvor de mindste 
søger ly.
Det lyder sikkert meget pædagogisk og lilla blomstrede 
for nogle, men idéen udspringer fra et forsøgsprojekt i 
Middelhavet, hvor man har skabt beskyttende områder for 
småfisk og dermed fået forøget bestanden væsentligt, blot 
ved at de små kan søge hen hvor de store rovfisk ikke kan 
følge dem. Enkelt og også lidt logisk for det handler jo om 
for de mindste, at undgå at blive spist af rovfisk.
Beskyttelsen er gitterkasser, der hænger strategisk rundt 
under havnemolerne, så de ikke hindre skibstrafikken. 
Hver måned tager Øresundsakvariets dykkere ned og un-
dersøger, hvor mange og hvilke arter der befinder sig lige 
omkring de små´s »Børnehave«.

Er blevet døbt
»Børnehaven« har allerede fået et navn, »BioHuts«, som 
frit kan oversættes til Bio Hytter. De består af en stålgitter-
kasse som i midten yderligere har en stålgitterkasse, hvor 
indholdet er tomme østersskaller,« fortæller akvariechef 

og marinebiolog fra Øresundsakvariet fra Københavns 
Universitet jens P. Jeppesen

Bliver fodret
Meningen er, at unge fisk mellem en halv og tre centi-
meter, fx torsk, skal svømme ind imellem gitteret og søge 
tilflugt fra grådige rovfisk.                     
Den midterste del med østersskallerne er med til at give 
fiskene omkring gitterkassen en portion mad engang imel-
lem. 
Sammen med Helsingør Havn og Kommune, startede 
Øresundsakvariet det nye, for at blive i det pædagogiske 
sprog, »dagtilbud« op i august måned. Forsøgsprojektet 
satte dengang fire såkaldte »Biohuts« ud i både statshav-
nen og op nede i Nordhavnen i Helsingør. Det hele med 
henblik på at hjælpe fiskebestanden godt på vej.

Gitterkasserne hænger strategiske steder under havnemo-
lerne, så sejlere ikke sejler dem ned, og bliver hver måned 
overvåget, hvor arter og antal omkring burene tælles op af 
dykkere fra Øresundsakvariet.
Marinebiolog Jens P. Jeppesen har store forventninger 
til forsøgsprojektet, som har hentet sine erfaringer fra 
Sydeuropa, hvor et lignende projekt har haft en positiv 
indvirkning på fiskebestanden i og omkring Middelhavets 
havne.
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Udstillingen med navnet ”Den fantastiske ål” blev indviet 
på Nordsøen Oceanarium fredag den 9. februar og danne-
de nu rammen om vinterferie-aktiviteter i uge 7 og 8. 

Udstillingen bliver på Nordsøen Oceanarium frem til 
sommeren 2018.
Et nært samarbejde mellem forskning på DTU Aqua og 
formidling og skoletjeneste på Nordsøen Oceanarium i 
Hirtshals har resultereret i en vandreudstilling om den tru-
ede europæiske ål, hvor skoleelever fra Hjørring Kommune 
har været med til at præge indholdet og inddrager med 
udstillingen børnene i mysteriet om ålen.
     

 
Forskning og formidling er naboer i Hirtshals
En del af DTU Aquas forskningsaktiviteter foregår i Nord-
søen Forskerpark, som Nordsøen Oceanarium er en del af. 
Her ligger bl.a. forsøgsanlægget EEL-HATCH, som blev ind-
viet i foråret 2016 og har til formål at forske i ålens gåde-
fulde formering og samtidig skabe grundlag for en produk-
tion af åleyngel i akvakultur. Forskningens kommercielle 
aspekt er, at såfremt det lykkes at skabe grundlaget for at 
producere åleyngel til opdræt, er der basis for en betydelig 
udvidelse af produktionen af ål til konsum. Seniorforsker 
og leder af EEL-HATCH, Jonna Tomkiewicz, ser ikke bare 
kommercielle muligheder i projektet, men også et natur-
bevarings-aspekt for den truede ålebestand. 
"Det er vigtigt, at vi forstår, hvor fantastisk en fisk ålen er, 
og at vi har forskellige muligheder for at hjælpe til dens 
bevarelse. Det er den viden, vi ønsker at formidle til børn 
og unge og alle interesserede i denne udstilling", forklarer 
Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua.

Forløb for skolelever om ålens biologi
Skoletjenesten på Nordsøen Oceanarium har fra projektets 
start arbejdet sammen med skoleelever i Hjørring Kommu-
ne. Mens udstillingen var på tegnebrættet, kom Hjørring 

Kommunes fælleselevråd på virksomhedsbesøg på Forsker-
parken og EEL-HATCH, og senere gav de bud på, hvordan 
udstillingen og den tilhørende undervisning kunne udfor-
mes, så den vedkommer unge mennesker. 

Børnene med og fange ål
I det igangværende skoleår har 4.-5. klasser fra Vendsyssel 
Friskole, Sindal Skole, Muldbjergskolen og Hirtshals Skole-
center deltaget i et forløb, hvor de har været i felten for at 
fange ål og lære om ålens levesteder. De har også været på 
Nordsøen Oceanarium, hvor de har lært om ålens biologi 
og om arbejdet med at knække koden til formering af ål og 
opdræt af ålelarver 

Udstilling om ålen i Hirtshals!
Nordsøen Oceanarium og DTU Aqua i samarbejde med en udstilling om ålen.                                    

Foto: Bruno Müller

Anders Østerby med dobbelt Plumpjern
Foto: Nordsøen Oceanarium
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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

Henning Andersen tilbyder!

Hvis der blandt læserne er ønske om 
Fiskerirelaterede billeder!

Henvendelse til:
Tlf.: mobil nr. 5191 8706 
ell. hensol@mail.tele.dk 
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Regulering af Skarv                                       
Tekst & Foto: 
Finn Frandsen, næstformand

Det lykkedes endelig at få tilladelse til 
regulering af Skarv ved Kilstrup sø, og 
det er vi mange som ser som en stor 
sejr, hvilket skal udnyttes optimalt.
En repræsentant for lodsejeren er 
koordinator og som har samlet en 
flok jægere med hunde og som har 

lavet en form for vagtplan. Der er 
efter få dage nedlagt 6 skarver, trods 
det ugunstige vejr og med is på søen, 
der er meget farligt for hundene hvis 
de falder i! Så håbet er en isfri sø om 
nogle dage, hvor tiden nu er d.10 
marts!
Vi har frem til udgangen af denne 
måned hvor vi satser på at minimere 
kolonien væsentligt.

Efter 1. april holder vi evaluering af 
indsatsen og vil i næste blad redegø-
re for de erfaringer vi formentlig er 
blevet rigere.Vi vil opfordre til at man 
tager lignende tiltag andre steder,- 
hvor der er opvækst- områder for fisk.

NYT fra Medlemskontoret
Siden sidste blad 1.2018 er der tilgået 

62 nye medlemmer.
Vi fastholder samme antal medlemmer som i 2017
De nye er kommet inden den nye folder blev præsenteret 
på årsmødet i marts i år.
Medlemsfolderen der er produceret i 5000 eksemplarer 
tog vore medlemmer godt imod da et pænt antal blev 
udleveret til lokalformændene. Det er glædeligt at vi 
fortsat selv kan sætte den op redaktionelt, få den trykket 
til en lav pris,- og hvor den så orienterer om  arbejdet 
med,- og for fritidsfiskeriet i vores forbund! Både på 
landsplan, - og fra vores lokalområder! Det er sikkert, 

at vores forventning hos  medlemmerne,- at de er klar,- 
og ”kaster trosserne”  og får dem uddelt på havnene, 
klubhusene, bådbutikker o.s.v.,- når der skal  fastholdes  
en konstruktivt fremtid de næste mange år til gavn og 
en fremtid for Dansk Fritidsfiskerforbund!  Vi ser frem til 
resultatet med nye medlemmer i 2018 og fremover.

Kontakt din formand! Han har dem liggende og klar til 
uddeling! 

Venlig hilsen Bruno
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Sælerne! Er der bedre regulering på vej? 28. marts 2018
Bekendtgørelse om afmærkning af fiskeredskaber28. marts 2018
Ny kampagne Hav uden affald!28. marts 2018
Seks kilometer ulovlige garn!28. marts 2018
Sælerne! Er der bedre regulering på vej?27. marts 2018
Bly og fiskeredskaber12. marts 2018
Dansk Fritidsfiskerforbund ÅRSMØDE Den 10. marts 2018 Forretningsudvalgets beretning v. for-
mand Arne Rusbjerg11. marts 2018
Nordea Fonden uddeler 50 mill. til kystprojekter10. marts 2018   
Spørgsmål rejst! Vagerne skal fjernes efter fiskeri! 5. marts 2018
DTU smidt i land af vrede fiskere24. februar 2018
Søg tilskud til aktiviteter20. februar 2018
Nyt Forbundsblad nr. 1 201814. februar 2018
EU’s forslag om forbud mod anvendelse af visse redskaber m.m13. februar 2018
Pulje på halvanden million kroner til aktiviteter1. februar 2018
Se hvordan du tjekker din oppustelige redningsvest
Beretning v. generalforsamling i ALS Fritidsfiskerforening
Ophjælpning af pighvarbestanden22. januar 2018
Nye regler for bundmaling! – forbud ophæves!14. januar 2018
Trygfondens Årskalender gratis! Bestil den her på hjemmesiden og få den med posten 14. januar 
2018
Hjemmesiden moderniseret!
Efter moderniseringen i oktober sidste år er der flere tusinde der besøger vores hjemmeside!
Det er vi naturligvis meget glade og tilfredse med,- i det at som før orienteret om her i FRITIDSFI-
SKEREN, at det pladsmæssigt aflaster siderne.
Det stof der henvises fra bladet er fortrinsvis bekendtgørelser, andre organisationers stof m.m. 
og som bringes på hjemmesiden, hvilket gerne skulle medføre mere internt og aktuelt spalte-
plads i bladet. Vi har siden moderniseringen og omlægningen af hjemmesiden d. 17. oktober 
2017 startet på stadfæstningen vores  position og tilstedeværelse, - og siden da som en hjem-
meside der fra besøges med over 100 om dagen, hvilket er  15.551 på blot 5 måneder,- hvilket er 
tilfredsstillende.

Det er fortsat vores ønske med Din hjemmeside, at det er det afgørende, at den spiller en rolle i 
Dansk Fritidsfiskerforbund og er med til at styrke informationerne, hvor medlemmerne inddra-
ges i hvilket stof der ønskes. 

Bruno

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!
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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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”Sommerlyst” 150 år!
Af  Erik fra Ringkøbing FF
 
Mandag, den 14. Maj 2018, er det 150 
år siden ”Sommerlyst” blev stiftet.
Foreningen er klar til at markere begi-
venheden. Mandag, d. 14. maj, selve 
dagen for oprettelsen, vil Sommerlyst 
fejre begivenheden, der afholdes 
reception for medlemmer og deres 
familier, samt alle andre der møder 
op, for at fejre begivenheden med 
Foreningens medlemmer.
Selve ”Jubilæumsfesten”, afholdes 
fredag, d. 25. maj og det begynder, 
som vanlig med fællesfotografering 
og derefter lækker buffet og musik og 
dans. 
I bogen ”Minder fra det gamle Ring-
købing”, som er skrevet af etatsråd 
og sagfører Alfred Sørensen i 1923, 
har han i et kapitel om ”Sommerlyst”, 
skrevet følgende i uddrag (og nu med 
tilføjede bemærkninger). ”Sommer-
lyst”-foreningen blev stiftet den 14. 
maj 1868 og havde til at begynde med 
kun 25 medlemmer. Foreningen er-
hvervede sig retten til en af de smuk-
keste enge i åen (ca. midt imellem 
Ringkøbing Fjord og Stadil Fjord,) hvor 
man opførte et lille træhus. Dette træ-
hus blev senere øget til en Pavelion 
med køkken og blev flittig besøgt med 
Båden ”Tordenskjold”. Kernen (nogle 
Foreningsmedlemmer) i Selskabet ud-
gjordes af en fast stok; denne bestod 
af mandskabet på sejlbåden ”Torden-
skjold”. Kaptajnen og ejeren af Båden 
kunne med sin dygtighed og omsorg 

klare alle vanskelige vindforhold i Åen 
og det med næsten altid fuld lastet 
båd. 
Medlemskontingentet det første år 
udgjorde 1. rigsdaler, andre kunne 
deltage mod at erlægge 2 til 4 Skilling 
pro persona for hvert besøg; senere 
da medlemstallet steg udgjorde kon-
tingentet 1,50 Kr.
Ved turene (disse ture var der mange 
af) til ”Sommerlyst” (engen) medbrag-
te enhver sin mellemmad, medens 
drikkevarerne indkøbtes i fællesskab, 
men ved en særlig lejlighed skulle 
selskabet have varm lammesteg og 
kogte kartofler. Fra en Butik i Ringkø-
bing, låntes som sædvanlig tallerke-
ner, terriner og fade. Da bordet var 
dækket stod de dampende kartofler 
på midten af bordet, men da der ikke i 
de lånte ting var en kartoffelskål, hav-
de man taget hvad der var for hånden, 
- en genstand med kun en hank og 
hvis normale plads ikke er på bordet! 
Manden der fungerede som opvarter, 
kom med mange undskyldninger, for 
at man ikke havde kunnet finde andet 
egnet til kartoflerne, men han forsik-
rede forsamlingen om at genstanden 
var blevet omhyggelig rengjort, men 
da flere i forsamlingen var begyndt at 
blegne, tilføjede Opvarteren omsorgs-
fuldt, at man jo kunne tage kartofler 
fra midten af. Sagfører Alfred Søren-
sen skildrer senere i sin beretning 
om ”Sommerlyst” at som livet leves i 
Ringkøbing, leves det nok Landet over, 
borgere slutter sig sammen uden rang 

og stand til fælles fornøjelse. (Sådan 
er det også i ”Sommerlyst” i dag.)
Efterhånden som de gamle ”Som-
merlyst” – Veteraner uddøde, kom 
”Sommerlyst i forfald, interessen 
tabtes og kun minderne levede, men 
forfaldet levede ikke længere end til 
tiden lige efter ”Krigen”, da genopli-
vede ”Sommerlyst” og turene om til 
engen (Gamle Sommerlyst) blev igen 
populære, men nu med motorbåd. 
Medlemstallet er i dag, ca: 250, der 
har båd, men der er også støttemed-
lemmer, som får en skøn oplevelse, 
hver gang der er arengementer at 
deltage i. 
I dag og i fortiden har ”Sommer-
lyst” altid haft Bådpladser og nu 
også Klubhus ved vejbroen over Åen 
til Søndervig. Heldig eller uheldig, 
Søndervigvejen’s bro bestemmer, 
hvor høje bådene i Sommerlyst kan 
være og dybgangen bestemmes af 
tilsandingen i åens udløb i Fjorden ved 
”Djævleøen”. Bådene i Sommerlyst er 
lige fra Skydepramme og joller til små 
kabinebåde. 
Gennem de 150 år, er der landet og 
hjemtaget i hundredervis af fiskefang-
ster fra Ringkøbing, Stadil Fjorde’s og 
Vonå, gennem Sommerlyst, da mange 
af medlemmerne i Sommerlyst er og 
har været, Fritidsfiskere. 
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DTU smidt i land af vrede fiskere

Samarbejdet mellem forsker og fi-
sker, har indtil mandag, været et for-
billedligt samarbejde, hvor praktik og 
teori blev forenet med et fælles mål, 
at blive bedre til at udnytte havets 
ressourcer, bæredygtigt og med øje 
for havmiljøet. Et samarbejde der har 
bygget på gensidig respekt og en for-
trolighed samt åbenhed fra fiskernes 

side, når forskere er blevet inviteret 
med om bord på en fiskekutter.
Dette forsker / fisker samarbejde led 
et nærmest uopretteligt knæk, da 
cheffiskerikonsulent på Danmarks 
Tekniske Universitet Jørgen Dalskov 
på baggrund af en opgørelse for-
skerne har leveret til DR Nyhederne.               
Her i har DTU regnet sig frem til, at 

udsmid af torsk i Østersøen, ikke er 
som fiskerne selv har opgivet til 14 
tons, men i stedet er mindst 100 gan-
ge større.
Se hele forløbet af hændelsen på 
linket: 
http://www.fiskerforum.dk/er-
hvervsnyt/a/dtu-smidt-i-land-af-vre-
de-fiskere-20022018

FiskerForum skriver….

Naturmødet 2018 
i Hirtshals 

er i dagene 
24 – 26 maj

Dørene blev åbnet ved attentiden 
i Nybøl klubhus,- og der skal dertil 
siges at folk de strømmede til som 
aldrig før havde set. Vi måtte endda 
hente flere stole selv om vi havde 
dækket op til 70 mand, men i en fart 
kom der ekstra pladser til, og folk 
købte både kaffe, kage, amerikanske 
lodsedler- ud over bankopladerne. 

Gæsternes humør var helt i top fordi 
der også var mange flotte gevinster i 
år, med friske kødpakker fra den lo-
kale brugs, samt mange gode ekstra 

gevinster fra de lokale virksomheder!
 Alle fra bestyrelsen hjalp rigtigt 
godt til med opstilling, samt salg af 
det hele var vi også heldige da der 
var nogle søde koner som hjalp til i 
køkkenet.
Jeg vil endnu en gang sige mange tak 
til alle som hjalp til med det hele, - og 
også en stor tak til alle vore trofaste 
medlemmer som igen bakkede os op 
i år. 

Med venlig hilsen 
formand John Christiansen Als og 
Sundeved. 

Det årlige lotto spil hos Als- Sundeved FF
De halvfjerds pladser som man havde klar til gæsterne - var ikke nok!
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Planlæg sejladsen med DMI - ”Vejret til havs”    
DMI: Havet omkring Danmark bliver året rundt brugt af fritidssejlere, fiskere og andre professionelle. Aktiviteter til søs 
kræver god planlægning, og på DMI udarbejder vi prognoser og observationer, der beskriver de aktuelle og de kom-
mende dages forhold i de danske farvande.  Vores informationer hjælper alle med at optimere deres aktiviteter og øge 
sikkerheden til søs.            

NYT i fra DMI i 2018
Få lokal vejrudsigt for 10.000 steder i Danmark - DMI forklarer hvordan her! 

Brug linket:https://ing.dk/artikel/nu-kan-du-faa-lokal-vejrudsigt-10000-steder-danmark-dmi-forklarer-hvordan-210589

FRILUFTSRÅDET - Søg støtte til aktive ældre                                     
Gør du en frivillig indsats for friluftslivet eller naturen? Er du fyldt 60 år? Er du aktiv i en for-
ening eller klub, som er tilknyttet en af Friluftsrådets 85 medlemsorganisationer! Her er også 
Dansk Fritidsfiskerforbund!

Så kan du søge om støtte til små eller store aktiviteter. Hvert projekt kan støttes med op til 70.000 kr. 
Der er mulighed for 100 % finansiering.

Flere oplysninger! 
Se linket: http://www.friluftsraadet.dk/indhold/om-friluftsraadet/organisation/medlemmer.aspx
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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


