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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

Der har i vores blad været skre-
vet en del omkring de såkaldte 
Tejner (Fangstrør). Meldingen har 
hele tiden været at de var lovlige 
at bruge. Det var også den opfat-
telse vi havde efter et møde med 
Fiskerikontrollen i oktober må-
ned i Kolding. På et møde i april 
måned fik vi så at vide, at fiskeri-
kontrollen ikke længere betragter 
fangstrøret som en tejne, men 
som et decideret ålefangst- red-
skab, og på linje med så kaldte 
ålerør (de teglrør og bildæk, man 
brugte i gamle dage).

Vi tilbød på mødet at bekendt-
gøre dette i vores blad, som du 
nu sidder med i hånden, mod at 
kontrollen frem til bladets ud-
givelse lod de fangstrør de kom 
om ved, ligge i vandet. Dette 
kunne vi ikke få håndslag på 
fra fiskerikontrollen.( Svaret på 
henvendelsen omkring fangstrø-
ret fra kontrollen hvor de skriver 
at denne tejne ikke er lovlig, kan 
du læse andetsteds i dette blad) 
På mødet meddelte jeg dem at vi 
stod i en situation hvor sagen var 
så mudret på grund af uensarte-
de udmeldinger, at tvivlen skulle 
komme fiskerne til gode. Dette, 

at samt at hvis det blev nødven-
digt, ville undertegnede selv stå 
for indkøb af 6 stk. fangstrør, og 
udsætte dem i fjorden, for så der-
efter at meddele kontrollen hvor 
de stod. Så kunne de komme og 
tage dem op, og vi kunne få star-
tet en sag på baggrund af dette. 
Så langt nåede vi dog ikke. 

I starten af maj i år satte en 
sønderjysk fritidsfisker sine 6 
fangstrør, og 4 timer senere blev 
han ringet op af kontrollen, at de 
havde inddraget dem, og at han 
stod til en bøde. Dette stod fri-
tidsfiskeren selvfølgelig uforstå-
ende overfor, da han jo mente at 
hans redskaber var lovlige.  Jeg er 
nu i forbindelse med Fritidsfiske-
ren fra Sønderjylland, og har bedt 
ham om ikke at acceptere en 
bøde, i det forbundet selvfølgelig 
vil bakke op i en sag mod ham. 
Jeg har i den forbindelse forelagt 
vore beviser for en anklager ved 
byretten. Hans umiddelbare reak-
tion på de forelagte beviser er at 
en sådan sag vil blive afvist inden 
den kommer i byretten, og der vil 
komme et tiltalefrafald, samt en 
genudlevering af redskaberne.

Når sagen er afgjort er det selv-
følgelig forbundets opfattelse at 
dette redskab må anses for at 
være lovligt under det nuværen-
de regelsæt. Vi er dog i en situa-
tion, hvor ålen i Europa er særde-
les presset, og på den baggrund 
er vi selvfølgelig nødt til at tage 
ansvar for ålen. Det gør vi ved at 
være Fiskeristyrelsen behjælpelig 
med at få beskrevet fremtidens 
tejne, så vi fortsat kan fiske med 
tejner, men de skal være kon-
strueret, så de undgår bifangst 

af ål. Jeg har også tilkendegivet 
overfor de som har spurgt mig til 
fangstrøret, at det var lovligt p.t., 
men at der nok ikke skulle bruges 
for mange penge på det, da der 
forventes en snarlig ændring af 
reglerne.
Vi har over en længere periode 
gjort opmærksom på at reglerne 
bør gennemgås, så vi undgår situ-
ationer som denne. Udmeldingen 
er da også fra Styrelsen, - at de 
arbejder på en hurtig løsning på 
problemet! Så måske sker det 
allerede inden dette blad er på 
gaden?

For at der ikke skal være tvivl om 
noget bringer vi her et billede af 
det omtalte fangstrør.  

Hilsen Formanden 

Fiskerikontrollen har meddelt 
at de tager alle de fangstrør de 
måtte møde under deres togter, 
og starter en sag op på dem!

God ferie   Så nåede vi halvdelen af året og her 
fra ledelsen og redaktionen sendes 
en sommerhilsen i dette sidste blad 
inden ferien.
Sommerferien er egentlig tænkt som 
en lidt længere rekreativ pause i vores 
travle hverdag, selv om mange af os 
pensionister, så vi har vi nu mulig-
heden for slapper med familien og 
til igen at tage fat på vore forskellige 
sysler når vi er klar efter ferien.
Efter ferien har vi i Dansk Fritidsfisker-

forbund masser af opgaver der skal 
rulles af beddingen.  Disse opgaver er 
til dels løbende refereret her i blade-
ne og på vores hjemmeside.

Et stort ønske til alle medlemmer og 
samarbejdspartnere om god ferie.

3



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
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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 viste stor interesse på Naturmødet

Foto: Bruno Müller

Leder ...................................... 3 
Medlemskampagnen .............. 5 
Regulering af sæler ................. 6
Skarvregulering....................... 8
Medlemskontoret  .................. 8
Fritidsfiskerne - 40 år siden .. 10
Medlem omkom på fjorden .. 11
Fiskeriminister udskiftet ....... 11
Fiskerne i Lønstrup ............... 12
Sykursus i Mariager FF .......... 14
Lokalforeningerne ...........16-17
Naturmødet i Hirtshals ......... 18
To tillæg - ta' ud af bladet 19-26
Møde m. Fiskerikontrollen ... 27
Fiskerikontr. kontrolbesøg .... 28
Nyt på hjemmesiden ............ 28
Kolding FF fylder & indbyder. 29
Faldt over bord og reddet ..... 30
Ville smide beviset i havnen . 31
Madammer & Matroser ....... 32
Nordjyder spiser ik' fisk nok . 33 
Opskrifter ............................. 34
Forskning i Hirtshals ............. 36
Læserbrev om skarven ......... 37
Udsætning af yngel ............... 37
Seks kilometer ulovlige garn . 39
Torsk flytter på hotel ............ 40
Hjemmesiden besøges tit ..... 40
Fjordens dag m. Randers FF . 41
Forårsfiskeri i Kalø Vig ........... 42
Drivende jolle skaber uro ..... 42

INDHOLD

4



To ekstra tillæg på midtersiderne
I denne udgave af FRITIDSFISKEREN -lige til at tage ud!
Tekst & foto: Bruno Müller
 
I denne udgave af vores blad får 
du to tillæg, hvor du blandt andet 
kan læse om ”Medlemskampag-
nen” og den som du sikkert har 
bemærket i tidligere blad- nemlig 
”Fiskereglerne”. I samarbejde med 
flere har vi lavet de to hæfter med 
et godt antal sider der helt sikkert 
vil give dig inspiration og gøre 
nytte!

Medlemskampagnen blev i denne 
omgang for alvor ”Skudt” i gang på 
Årsmøde 2018, hvor ca. fire tusin-
de af de i alt fem tusinde eksem-
plarer blev uddelt til lokalforenin-
gerne.
Der blev meddelt til repræsentan-
terne for lokalforeningerne, at de 
efter hjemkomst skulle begynde at 
planlægge hvordan og hvornår de 
skulle uddeles i jeres område.  

Det er her du skal være med! 
Kontakt din formand og vær med i 
uddelingen.
Medlemskontoret har sammen 
med os andre lagt strategien,- at 
vi foreløbig skal igen op over den 
”Magiske” streg der hedder 2000 
medlemmer i vores forbund.
God arbejdslyst!

Fiskereglerne.
I forlængelse af Medlemskampag-
nen blev det ligeledes vedtage at 
bladet så vidt muligt skal indehol-
de et tillæg om de mest aktuelle 
regler der er rekreativt fiskeri.
Det er vigtigt, at du selv har ansva-
ret og hvis du er i tvivl om regler-
ne, så kontakt Jørgen Bork, Nordli-
ge Sønderjyllands FF Så formidler 
vi det og at det lander det rigtige 
sted og det svar du får gennem 
bladet, ligeledes kommer dine 
kollegaer til gode.

Vi gør opmærksom på at det som 
vi sætter i bladet om spørgsmål og 
svarer på til medlemmerne, det får 
vi tjekket af hos Fiskerikontrollen, 
som vi også her har et godt samar-
bejde med.
De områder vi indtil nu har be-
skrevet, har til tider vist at også i 
vores fiskeri har man de såkaldte 
”gråzoner” med hensyn til fortolk-
ningen. I skrivende stund vi ved at 
gøre klar til et møde i Kolding med 
Fiskerikontrollen, hvor der på dags-
ordenen er et antal punkter, der 
berører emnerne som du eventuelt 
er kommet ud for eller har læst 
om, nemlig der hvor der ikke er 
enighed om.

Vi vil andets steds omtale forløbet 
af mødet. 

5



Kære deltager i dialogmøde om sæler i åer.
Endnu en gang tak for jeres deltagelse ved mødet og de 
mange gode input vi fik med. Flere af jer har sendt bidrag 
efterfølgende. Både pointerne fra dialogmødet og bidrag 
modtaget efterfølgende vil indgå i Miljøstyrelsens videre 
arbejde med forvaltningsplanen for sæler.Miljø- og Fø-
devareministeren har bedt Miljøstyrelsen se på, hvordan 
reglerne i vildtskadebekendtgørelsen kan ændres, så 
det i visse situationer bliver muligt at søge om regule-
ringstilladelse for foreninger, der organiserer lyst- eller 
fritidsfiskere, når en skade på pressede fiskebestande kan 
dokumenteres.
 Miljøstyrelsen har siden dialogmødet været i dialog med 
Århus Universitet for at få igangsat en kortlægning af 

omfanget af problemerne med sæler i åerne i Limfjords-
området. Denne kortlægning vil danne grundlag for de 
fremtidige muligheder for at kunne regulere de sæler, der 
skader fiskeriet eller presser fiskebestandene. Jeres ob-
servationer vil kunne indgå i dette arbejde. Vi fremsender 
nærmere information om denne indsamling af informati-
oner på et senere tidspunkt.

Medfølgende denne skrivelse er et 
omfattende bilagsmateriale,- hvilket vi har sat på for-
bundets hjemmeside 
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

Får vi mere regulering på sælerne? 
Det vil vise i fremtiden om der sker positive ændringer med regulering af sælerne? 
Det er spørgsmålet efter at Miljøstyrelsen havde inviteret lokale kommuner, lyst,- og fritidsfiskere 
til et større dialogmøde på rådhuset i Holstebro sidst i februar i år.
Miljø- og Fødevareministeriet ved Mette Rask Jensen har efterfølgende den 10. april 2018 udsendt denne meddelelse 
med en opfølgning til deltagerne på mødet.



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
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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
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Nedskydningen af skarver har 
givet resultat

af Finn Frandsen, Mariager Fjord FF 

Til FRITIDSFISKEREN siger formanden
-Vi har nu resultatet af forårets indsats ved Kilstrup sø, 
hvor vi havde fået reguleringstilladelse angående skarver 
der løb til 31. marts i år.
På ca. tre uger lykkedes det en flok jægere at nedlægge 87 
skarver! De havde lavet en form for vagtplan, hvor de var 
på pletten morgen-og aften, men der var en del forhindrin-
ger med is på søen, så hundene var i fare tågedis hvor sigt-
barheden ikke var til stede osv. Derfor ville vi gerne med 
reguleringstilladelsen have haft en forlængelse på omkring 
14 dage, men det kunne vi ikke opnå.
De overvintrede skarver oplevede jo forstyrrelserne med 
bl.a. bortskydning, men modsat de trækkende skarver, 
som kom tilbage løbende fik jo ikke de oplevelser og slet 
ikke dem som først vendte tilbage efter 1. april. Så medio 
april er der talt 249 aktive reder og der kommer nok flere 
til, så vores resultat er ikke nået endnu, men jægernes 
indsats er vi meget glade for med de 87 skarver. Det er da 
ikke dårligt.

Godt samarbejde
-Vi har haft et fremragende samarbejde med Sportsfisker-

ne, lodsejerne og lokalbefolkningen, der alle signalerede 
tilfredshed med indsatsen. Vi har haft to evalueringsmøder 
hhv. med Sandor H. Markus og Thomas Bregnballe, som 
var meget positive, der meddelte så vi vil nok gentage 
indsatsen igen, men starte på et tidligere tidspunkt, og 
måske gribe det lidt anderledes an, og det med baggrund i 
de erfaringer som vi har høstet i denne omgang.
På nuværende tidspunkt vil vi opfordre andre til at overve-
je lignende tiltag, så vi i fællesskab kan reducere skarvbe-
standen i hele landet til fordel for vores fiskebestande i 
vort dejlige land.

Opfordring til andre lokalforeninger om at søge reguleringstilladelse

NYT fra Medlemskontoret
Medlemskampangen er i gang!

Medlemskontoret skriver at pilen peger den rigtige vej og at vi 
stiler mod et forventet øget antal medlemmer som tidligere!
Alle Aabenraa medlemmer er overført og yderlig er der ind-

meldt andre 31 nye siden sidste blad!
Vi opfordrer til du bruger den nye medlemsfolder. 

Giv den til en som ikke er medlem!
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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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Masseudmeldelser af 
Dansk Amatørfiskerforening

af Kay Hansen
Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

Den 19. april 1980 blev der afholdt FU 
møde i Dansk Amatørfiskerforening. 
Fiskeren og den senere så populære 
borgmester på Mors, Egon Plejdrup 
Poulsen fra Morsø var indkaldt som 
deltager, for at finde en løsning på 
problemet med Knud E. Nielsen 

fra Thylands Amatørfiskerforening.  
Knud Erik Nielsen var tidligere blevet 
ekskluderet af Dansk Amatørfisker-
forening(DAFF) Egon sagde, at de 6 
foreninger, efter al sandsynlighed, ville 
melde sig ud af DAFF, hvis forretnings-
udvalget fastholdt sin beslutning, om 
at ekskludere Knud E. Nielsen. Der var 
kun et medlem, Dalsgaard fra Løgstør, 
der ikke ville fastholde beslutningen 
om eksklusion.

Forretningsudvalgets beslutning.
Mødet sluttede kl. 11.05 – Egon 
Plejdrup skulle orientere de seks 
foreninger om FU`s beslutning, om 
at fastholde eksklusionen, og lade FU 
kende resultatet.
 Jeg ved, at de seks foreninger be-
sluttede sig for at forlade DAFF! Den 
nøjagtige dato kender jeg ikke, men 
det var i 2. kvartal i 1980.  De seks 
foreninger der meldte sig ud var:  
Thylands Amatørfiskerforening 
Fur-Nordsallings Amatørfiskerforening  
Højslev Kirke-Lundø Amatørfiskerfor-
ening –Vestsalling Fritidsfiskerforening  
Morsø Amatørfiskerforening. Jeg tror 
at den sidste var Løgstør Amatørfi-
skerforening – men jeg er ikke helt 

sikker.
I dag er der kun en af ovennævnte 
foreninger tilbage – nemlig Thyland, 
der har en del medlemmer på Mors 
og hedder i dag Thy-Mors Fritidsfisker-
forening, også under Dansk Fritidsfi-
skerforbund.

Afstemning.
Den 8. november 1980 afholdt man 
delegeretmøde på Kongebrogaar-
den. De delegerede skulle bl.a. tage 
stilling til, om FU havde handlet efter 
landsmødets overbevisning eller ej 
vedr. eksklusionen af K.E. Nielsen. 
Der var mange følelsesladede indlæg, 
det hele endte med en afstemning, 
hvor 28 stemte for, 29 stemte imod, 
3 undlod at stemme. FU’s eksklusion 
blev således underkendt, og vejen 
åbnet for, at de seks foreninger igen 
kunne melde sig ind i D.A.F.F. – men 
det skete aldrig. Der var ved DAFF´s 
forretningsudvalgsmøde den 17. 
januar 1981 endnu en udmeldelse af 
en forening,- nemlig Virksund og om-
egn, der eksisterer i dag under Dansk 
Fritidsfiskerforbund

I sit tredje afsnit beskriver Kay Hansen levende 
om de besværligheder der var i opstarten med at 
organisere sig!

-for knap 40 år siden ! 

10



Dødsulykke på fjorden
Et af vore medlemmer er død efter ulykke på Nissum Fjord
Tekst & arkivfoto: Bruno Müller

En 64 årige savnet der var medlem 
i Nissum Fjord Fritidsfiskerforening, 
blev den 12. maj fundet livløs i fjor-
den.
En drivende tom jolle i Nissum fjord 
var årsag til foruroligelse, og med det 
samme blevet der slået alarm, hvoref-
ter der blev indsat en redningshelikop-
ter, der fandt den forulykkede livløs i 
den sydlige del af fjorden.
Efterfølgende assisterede rednings-
båden fra Thorsminde, der fik bjerget 
den forulykkede og senere kunne 
myndighederne erklære ham for død.
Med redningshelikopteren, hvor der 
blev ydet forgæves genoplivning, blev 
Personen fløjet hospitalet i Skejby.

Redningsvesten manglede 
Formanden i den lokale Nissum Fjord 

Fritidsfiskerforening, Erik Holk siger til 
”Fritidsfiskeren”                               
-Jeg har svært ved at finde ord over 
denne ulykke, da jeg kort forinden lige 
havde talt med Erik.          
Det bekymrer mig hvis jeg kommer til 
at sige noget forkert der virker såren-
de lige nu, men ifølge politiet havde 

Erik ikke redningsvest på da han blev 
fundet!
Min sidste opgave for Erik var efter 
redningsaktionen, at bjærge hans jolle 
og bringe den på plads. Vi sender vore 
tanker til Eriks efterladte – sluttede 
formanden 

Fiskeriministeriet er ældre end os
I dag holder fiskeriministrene sig ”friske” med hurtige 
udskiftninger!
Tekst: Bruno Müller

På 9 måneder har vi haft 3 ministrer 
med ansvar for fiskeriet, og med ud-
nævnelsen af Eva Kjær Hansen, ”retter 
vi ind igen” og siger velkommen og 
glæder os til samarbejdet.
Hun har 25 år på ”Bagen” og flere 
ministerposter i sin mere end 25. år 
lange karriere i politik. Hendes fordel 
er vel nok at det er tredie gang, at hun 
sætter sig i stolen og får ansvaret for 
fiskeriområdet.

Svingdøren kører i højgear
For over 100 år siden og et  stykke 
frem sad man i længere perioder end i 
dag, hvor vi kan se at svingdøren kører 
Man har kendt til,- og haft modellen 
med flere ministerier i mange år og i 
1896 oprettede man 

Landbrug og Fiskeri under Landbrugs-
ministeriet.
Dette ministerium bestod med Knud 
Sehested for bordenden, og han 
varetog fra begyndelsen både land-
brugets og fiskeriets anliggender.                                                                                                                                     
Men i løbet af de 100 år der gik frem 
til oprettelsen af Fødevareministeriet i 
1996, har landbrug og fiskeri skiftevis 
ligget i samme ministerium og skifte-
vis hver for sig. 

Thorvald Stauning sad fra 1929 og 4 
år frem som statsminister og mini-
ster for søfart og fiskeri i regeringen.                                                                                                                                      
Han havde nok i dag hevet sig i 
skægget over den trafik og  den måde 
der udskiftes på Det er nærliggende 
i dag at få tanken!-at måske, om det 
overhovedet kan betale sig for de 
nyudnævnte fiskeriministre at pakke 

flyttekasserne ud ?

Stauning

11



Tekst & foto: Bjarne Christensen
 
Kører man mod vest……                                      
……efter fra Thisted, kommer man 
igennem naturreservatet der stræk-
ker sig fra Hanstholm til Vorupør, et 
barskt område der minder en om de 
øde sletter på pampassen i Mexico. 
Forceres landevejen ved Klitmøller 
kommer du forbi en stor sammenslut-
ning af gamle hvidkalkede huse, haver 
hvor der kun er græs og marehalm, og 
næsten alle har en stejleplads i bag-
haven, og stativer til ophængning af 
garn og ruser når disse skulle tørres, 
inden de igen kunne tjæres og sættes 
i Vesterhavet. 
Pludselig slutter vejen, og det flotte-
ste hvidbrusende hav kommer frem 
under den blå himmel. 
Her har igennem mange hundrede år 
levet et folkefærd af kystfiskere der 
helt eller delvis har ernæret sig ved at 
høste de frodigheder de kunne hente 
i deres speciel byggede kystkuttere 
der kunne trækkes op på stranden 
for beskyttelse imod Vesterhavets 
store bølger der til tider kunne æde 
store dele af strandarealerne. De små 
fiskerhuse, garnlader og hyggekroge-
ne rundt mellem husene vidner om, 
at her har, og er stadig en stor akti-
vitet omkring fiskeriet, det har altid 
været noget man står sammen om, 
og hjælper altid hinanden med i- og 
optagning af bådene.
Den sidste erhvervskutter blev trukket 
på land i 1969, og står stadig godt og 
sikkert oppe på stranden som bevis 
på at her har befolkningen trodset 
havet og ernæret sig af det.

Over 400 medlemmer
I dag er der kun fritidsfiskeri og lidt 
bierhvervs fiskere der holder hævd 
i Klitmøllers traditioner. Klitmøllers 
Lystfiskerforening tæller i dag over 
400 medlemmer, det er dog ikke dem 
alle der er aktive i foreningen, men 
kun små halvtreds medlemmer der 
stadig fisker og er medlem af trækspil-
let på stranden. Her fiskes for en stor 
del af dem med en jolletype der er 
flad i begge ender, dog med et noget 
mindre stævnspejl end det i agter, 
påhængsmotoren er monteret i en 
brønd ca. 2/3 fra stævnen, og sådan 
har det fungeret i rigtig mange år. I 
dag er størsteparten større joller på 
5-7 meter med påhængsmotorer på 
40 hk og der over. Vesterhavet kan til 
tider være besværligt at komme ud i, 
især de første 100 meter, hvor en til 
tider kraftig brænding skal forceres 
før man er ude i mere, men til tider 
dønningsfyldt vand, for dønningerne, 
de er her altid, da vanddybden her på 
hjørnet af den jyske Vestkyst nogle 
steder hurtigt nærmer sig næsten 100 
meter.
Fiskeriet foregår fortrinsvis efter 
rødspætter, indtil de har smidt rognen 
i foråret og ikke længere har kød nok 
på sidebenene til de er værd at spise, 
så er det torsk der jagtes, det foregår 
for mange af jollernes vedkommen 
med pilk og håndsnøre, og kan godt 
give et fint udbytte, så der både er til 
panden, gryden, naboer, venner og 
fryseren. Tunger, kulser og sorte hum-
mere er også en del af det der høstes, 
så varieteten af fisk er fordelt over 
næsten hele året. Det er kun ganske 
få der driver fiskeri om vinteren, da 
vejret for det meste ikke tillader at 

både sættes i fra stranden, og risikoen 
for at vejret hurtigt skifter en umåde-
lig stor på disse kanter.

Fiskernes høje alder
Aldersmæssigt er fiskerne som så 
mange andre steder i de kystnære 
områder blevet højere og højere for 
hver år der går. Der har været afholdt 
Strandens dag, Havets dag, og Fisker 
for en dag, for at lokke de unge til at 
investere i strandfiskeriet, men stort 
set uden succes. 
Det har været nogle hyggelige 
arrangementer, og der har været 
fuld gang i aktiviteterne i de små 
hyggelige huse og klubhuset, ture 
på havet for dem der havde lyst til 
det, men de unge medlemmer, dem 
blev der ikke flere af. 
Alle bygningerne omkring fiskeriet 
ejes og vedligeholdes af kommu-
nen, de små hyggelige ”garnskure” 
hvis man kan kalde dem det, er 
eftertragtede, og ventetiden kan til 
tider være mange år før der bliver 
et hus ledigt. Klubhuset drives af 
foreningen og bærer præg af at her 
har været fiskere i rigtig mange år.
I dag er store dele af landingsa-
realerne indtaget af windsurfere, 
her er de optimale vilkår for deres 
hobby, masser af vind og til tider 
de største bølger der kan opdrives 
langs de danske kyster. Helt i sam-
me stil som på Hawaii, ligger også 
her ”stores” hvor alle former for 
surf udstyr sælges, lige som der er 
skole og kurser i windsurfing. 

For enden af Thisted Landevej mod vest 
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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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26 fritidsfiskere knytter selv 
deres garn og ruser

Massiv Medlemskampange startet i Mariager FF!
Man inviterede simpelthen den lokale avis!

Onsdag aften 28. marts var der afslutning for 26 fritidsfiskere, som 
har brugt vinteren til at lære at binde deres egne garn og ruser.

Formand for Mariager Fjord Fritidsfi-
skerforening gennem mange år, Finn 
Frandsen fortæller at det har været en 
rigtig god kursussæson for deltagerne 
der er det højeste antal i de ca. 10 
år som kursusforløbet har stået på. 
Fritidsfiskerne har holdt til på ”Være-
stedet” i Assens, men har ellers ikke 
et fast klublokale, da medlemmerne 
kommer fra havne i hele fjorden, 
og deres generalforsamling for nylig 
blev holdt på restaurant Orkideen på 
Dania.
Fortsætter i Assens
Det bliver også ”Værestedet” i Assens 
vi vil benytte, når sæsonen starter op 
igen den første onsdag i 1. kvartal af 
2019, lover Finn Frandsen, og selv om 
vi i år var rigtig mange, er det plads til 
flere, der kunne tænke sig at lære at 
lave deres egne ruser og garn.
Mariager Fjord Fritidsfiskerforening 
er medlem hos Dansk Fritidsfisker-

forbund, der på deres hjemmeside 
bl.a. skriver: Må vi præsentere et godt 
tilbud!
Som medlem af en lokal fritidsfisker-
forening tilsluttet Dansk Fritidsfisker-
forbund er man med i et fællesskab, 
der skal sikre fritidsfiskeriets fortsatte 
beståen.
Derudover indebærer et medlemskab 
mange andre fordele som f.eks.:
 - at kunne deltage i den lokale for-
enings møder, kurser og andre arran-
gementer. - at få mulighed for aktiv 
deltagelse i fiskepleje.
- at få bladet FRITIDSFISKEREN leveret 
med posten.
 - kort sagt, at få det mest mulige ud 
af interessen for fritidsfiskeriet.
Igennem et medlemskab i Dansk Fri-
tidsfiskerforbunds får man også gode 
aftaler:   En gratis Livsulykkesforsikring 
med en forsikringssum på 200.000,- 
kr. samt fordelagtig bådforsikring.

Tag derfor en god beslutning:
Gå ind på foreningens hjemmeside og 
find et af de opgivne telefonnumre, 
meld dig ind i en af de lokale for-
eninger eller direkte i Dansk Fritidsfi-
skerforbund.
Rigtige fritidsfiskere står sammen i 
den største organisation for Fritidsfi-
skere vest for Storebælt. Forbundets 
formål er at: Varetage medlemmernes 
interesser over for offentlige myndig-
heder og fremsætte krav om forhand-
lingsret og repræsentation over for 
disse, inden der træffes beslutning på 
områder, der vedrører fritidsfiskernes 
interesser, samt at støtte kampen mod 
forurening og frit fiskeri og ligeledes 
at virke for ophjælpning af fiskebe-
standen, herunder overholdelse af 
fredninger og mindstemål.
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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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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 Birgitte Sauer, Tietgens Plads 14, 8000 Aarhus C, Tlf. 2274 7370, birgittesauer@email.dk  

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, Knæet 6, 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 3558, blykkeg@yahoo.com

RINGKØBING OG STADIL FJORDE’S FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Arne Mogensen, Kløvervænget 5, 6900 Skjern, Tlf. 3035 0862, arnem275@gmail.com 
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, bbroens@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@mail.dk
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
Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening
PUT & TAKE
Arrangerer Fællestur til Dyringkær Put & Take.
Arrangementet er planlagt til at løbe af stabelen den 16. Sept. 2018 Kl. 16:00 – 20:00 
Vi mødes hos Dyringkær Put & Take Sø Kl. 15:30 Pris pr/medlem 50,00 Kr.
Vi sørger for forfriskninger til ganen under fiskeriet eller ved afslutning afhængig af reglerne ved søen.
Tilmelding til Tommy Kristensen  Tlf. 40 78 31 45 E-mail. tommy.lind.kristensen@gmail.com                             
Se Ndr-Sdj-FF´s Hjemmeside: www.ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk   
Pbv. Jørgen Bork

Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening
Dårligt fiskeri
Hvad fiskeriet angår, har jeg aldrig oplevet så dårlige tider med nul ture og total mangel på fisk i Lillebælt, vi er nok klar over hvad det 
skyldes, det store udslip af kunstgødning, de kloge siger 10 år om at genoprette bæltet igen, erhvervsfiskerne er også hårdt ramt det 
er et sjælden syn, at der ikke står bøjer derude, vi kan kun håbe på at det bliver bedre, før de 10 år.
Formanden

Vigtigt Nyt!  
                                                                                                                                         
I forsikringsbestemmelserne præciseres det at redningsvesten 
skal bæres under sejlads! Hele året!  
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Vejret var godt ved Naturmødet i Hirtshals!     
Masser af udstillinger og en lang række af oplæg og debatter 
prægede mødet!
Tekst & foto : Bruno Müller
Naturmødet blev afviklet for 3. gang 
på havneområdet i Hirtshals i Vend-
syssel.
Hele området var trukket i ”Festtøjet” 
og de mange tusinde der besøgte 
Naturdagen, nød det pragtfulde vejr 
med en skyfri himmel og mange var-
megrader. For ”Fritidsfiskeren” var det 
umuligt at komme igennem alle de 
forskellige steder og omtale det som 

de viste frem eller debatterede om.
Folkemøde af dimissioner
Igen kunne man konstatere det 
storslåede arrangement, der havde 
titlen at være ”Verdens første fol-
kemøde om naturen”, og ikke mindst 
var der stor interesse for fiskeriet, da 
Hirtshals er en af Nordjyllands store 
fiskerihavne hvor arrangementet blev 
afholdt. På havnen kunne man få et 
godt indblik i det omfattende pro-
gram, hvor der var stor interesse for 
det maritime, både omkring forskning, 
og fisk hvor en af arrangørerne som vi 
har godt kendskab til,- de siger :

Forskning til vands
- I år har vi ikke bare stande til lands – 
men også til vands! Hele tre stande – 
DTU Aqua med forskningsskibet Havfi-
sken, Aurora fra Aarhus Universitet og 
kutteren Johannes Hejlesen – lægger 
til kaj ved årets Naturmøde og tilbyder 
henholdsvis rundvisninger og sejlture.   
DTU’s telt ved siden af Havfisken, viste 
de utrolig mange skole,- og børneha-
veklasser hvilke fisk der bliver taget op 
med skibene og hvis man tør, kunne 
de også få lov til at røre ved fiskene.

Mange på DTU Aqua’s stand 
Men der var ligeledes også man-
ge medarbejdere til at fortælle om 
fiskens liv og færden.
Kommunikationsmedarbejder Karin 
Stubgaard siger til FRITIDSFISKEREN                         
- Vi er atter med på Naturmødet og 
deltager for tredje gang for at  formid-
le den viden, vi har, til både erhvervs-
fiskere og lyst- og fritidsfiskere og 
offentligheden i øvrigt!
DTU Aqua har i dagligdagen et godt 
kendskab til byen, da forskningsskibet 
Dana har hjemhavn der og ”Sidste 

skud” i rækken af deres faciliteter 
ligger her,- nemlig forskerparken der 
er bygget længere oppe i byen.  Fisk, 
forskningsskib og den fantastiske ål 
– var nogle af de emner, DTU Aqua 
præsenterede på årets Naturmøde i 
Hirtshals

Børnene viste stor interesse 
-Karin Stubgaard fortale at hun nød at 
se de mange børn der besøgte stan-
den! Og se hvordan de voksne trak 
sig lidt i baggrunden og overvågede 
de små, som var i gang med at lære 
at flå en fisk og i det hele taget lære 
navnene på de forskellig fisk der var 
sat frem. 

Medarbejderne kunne servicere de 
besøgende hvis de var tre på standen! 
Men når børnene kom i flokke og ville 
se fisk og spørge, -så måtte medarbej-
derstaben øges til syv. 
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Til dig der er organiseret fritidsfisker

- og dig der ikke er det !!

Nær fjorden og med 
kun kort fra hav til 
hav blev stranden lang    
og det frie fiskeri blomstrede 
i Danmark!

Vi – fritidsfiskerne – er dets arvtagere!

Det er vi stolte af!

Fritidsfiskerne i dag er bærere af den kultur af i går…
Den kultur gjorde vores forbund til et godt sted at være!

Læs på siderne om hvordan vi arbejder

Vil du være med, 

eller er du det allerede?
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Det handler stadig om kultur....
- fritidsfiskeriets ældgamle kultur
Dansk Fritidsfiskerforbund er 
i dag bærere af kystfiskeriets 
kultur af i går, og det kan ikke 
undgås at vore medlemmer en 
gang imellem får tanken om 
hvordan det var engang.

Det gør de, selvom deres grej i 
dag er domineret af al nutids, 
med motorer, bedre garn, og 
ruser ombord, moderne elek-
tronik og redningsmidler.

Engang imellem er nutidens 
fritidsfiskeri skræmt af myn-
dighederne, der gør det stadig 
mere centralt styret, hvilket vi 
kan se, når det til tider slår det 
traditionelle fiskerimønster i 
stykker.

I Dansk Fritidsfiskerforbund har 
vi ikke lyst til at se bagud eller 
læne os tilbage i stolen og ven-
te på hvad der sker!
Det er derfor vi er repræsente-
ret i en stor del fiskeriudvalg, 
- både i organisationer og det 
offentlige. 

Med denne folder vil vi gøre 
dem som ikke er organiseret 
opmærksom på, at vi ønsker 
dig velkommen som medlem. 
Formålet er at vi sammen kan 
benytte sammenholdet og de 
herligheder vi selv finder i fri-
tidsfiskeriet, 
- netop i dag og i fremtiden.

Ved at sige velkommen til dig, 
får vi fortsat som et landsdæk-
kende forbund, endnu flere 
værktøjer ude i lokalforeninger-
ne, der kan være med til at ska-
be en stor resurse for friluftsli-
vet. 
                                                                                                         
Det kan arbejde for et endnu 
bedre rekreativt fritidsfiskeri!

- fritidsfiskeriets ældgamle kultur
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                                                                                        Fiskeristyrelsen 

               TIL MEDLEMMERNE  -  Tillæg i FRITIDSFISKEREN 

              FISKEPLEJE og FISKERIREGLER 
                      Redigering & Foto: Bruno Müller 
    Her kan du læse de mest relevante love & bekendtgørelser for det rekreative fiskeri.  
FRITIDSFISKEREN vil fortsat 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 de første ”regelsæt” udkommet som tillæg i bladet, og det håber redaktionen at få nogle tilbagemeldinger 
på,- hvilket vi allerede har modtaget!  
Efter beslutningen på Årsmødet i marts skal vi fortsætte og medvirke til at medlemmerne til daglig har det 
nemmere med at tjekke reglerne af. 
Er du som medlem eller ikke, - og har spørgsmål til reglerne, eller har ønske om et andet ”regelsæt” defineret her 
i fremtidige tillæg!  - så bedes du rette henvendelse til koordinator: Jørgen Bork, Tlf. 51 5200 29/ j.bork@mail.dk  
   Indholdet er kontrolleret af Fiskerikontrollen, men husk at du selv har ansvaret for at reglerne er opdateret. 

                                                                                          God fornøjelse 

           Tag tillægget ud af bladet og gem det!  side 1 
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Lidt af hvert… 
Opfordring fra et medlem     
   - Jeg er helt med på, at tingene bliver blåstemplet af kontrollen inden det bliver publiceret, 
men det er vigtigt at gøre læserne opmærksomme på, at de generelle regler som er skrevet i 
tillægget er  ØJEBLIKSBILLEDET og at det derfor er op til den enkelte selv, at holde øje med 
evt. opdateringer / ændringer som jeg tager som givet også vil blive publiceret i fremtidige 
midtersider.  
En tekst på midtersiden ved en evt. ændring kunne være " Vi gør opmærksom på, at der i 
forhold til reglerne om ......... som beskrevet i midtersiderne i blad nr. ? er ændret.                          
Vær opmærksom på dette og ret selv til ! "Dette kræver jo naturligvis, at redaktionen af 
midtersiderne er meget obs. på disse ændringer, som man jo så løbende er nødt til selv at 
opsøge, da jeg ikke forventer, at kontrollen sender direkte bud til os ved forskellige ændringer 
i bekendtgørelser o.l.. 
Mvh. Jørgen, Jeppesen Skive FF 
Svar! 
Til Jørgen Jeppesen 
Ja!  Vi har lavet det indledende arbejde om det som du skriver om,- for at sikre at ingen bliver 
vildledt i "Regeljunglen". Dette blev også oplyst på Årsmødet i år, at vores kontaktperson i 
Fiskerikontrollen "var over det" inden det blev publiceret fra vores side.                                                
Vi er meget nænsomme med at komme ud med klare udmeldinger, som f.eks. Ålerør, Havbars, 
Synkeliner m.m..- før det er tjekket. Det forsøges der på,-at det bliver gjort løbende inden næste 
udgave af FRITIDSFISKEREN,- og ellers venter vi. 
 

Plasticlomme til folderen! Vi har fået et forslag om at medlemmerne selv kan lægge 
siderne i lukket plasticlomme, hvilket også er praktisk hvis det opbevares om bord,- men så 
gør man det endnu vanskeligere at rette ved en evt. opdatering. 
 

Sikkerhed om korrekte oplysninger 
Hensigten med folderen er også at komme de " Selvbestaltede" regler fra klubhuset, skuret 
o.s.v. til livs. Vi vil understrege at Folderen er tjekket hos myndighederne. 
 

Er der særlige fredningsområder der, hvor du fisker? 
Her har du mulighed for at kontrollere særlige regler for lokale fredningsområder i store dele af landet 
Åben nedenstående link,- og du er ”På” med det samme, med et hurtigt overblik over følgende 
områder: https://fiskeristyrelsen.dk/lyst-og-fritidsfiskeri/fredningsbaelter-og-saerlige-lokale-
regler/saerlige-lokale-regler/ 
Vær opmærksom på, at listen ikke er komplet, så der kan findes flere lokale fredningsbælter,                   
og der kan være særlige regler for enkelte vandløb!  
Er du i tvivl så kontakt: 
Fiskeristyrelsen – Fiskerikontrol - Tlf.: 72 18 56 00 - mail: fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk  

Kender du Afstandsreglerne?  
Åben dette Link og du får en oversigt: 
http://lbst.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Fiskeri/Lyst-fritidsfiskeri/afstandsfolder.pdf                     
Er du i tvivl så kontakt: 
Fiskeristyrelsen – Fiskerikontrol - Tlf.: 72 18 56 00 - mail: fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk 

 

                    Side 2 
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Medlem spørger om fiskeri med lys & hummerfiskeri 
I de perioder hvor fladfiskene kommer helt tæt på land om natten (Det vil sige helt ind til få 
centimeter), tager man ud efter mørkets frembrud. 
Tæt på vandkanten placerer man et lille blinkende LED lys på en pind, så man kan finde ind til 
udgangspunktet igen. Man går primært i områder, hvor det ikke hurtigt bliver dybt. Mange 
har ombygget en krykke hvor de forneden monterer en undervandslygte med kraftigt lys. 
Batteriforsyning placeres på ryggen i et bælte. Vandstanden er typisk 10 -15 cm. Man går stille 
fremad, mens at man lyser frem for sig under vandet.                                                                         
Omridset af fiskene træder tydeligt frem og kan nemt stikkes med et spyd eller lignende. 

En tur på 1 til 2 timer kan sagtens indbringe 40 store pighvar eller andre fladfisk. Jeg så i det 
udmærkede indlæg der var i medlemsbladet at lignende var forbudt i Ferskvand, og derfor 
undrer det mig, at der ikke er tilsvarende regler gældende for saltvand. (I min optik er det lige 
som at skyde en fugl, der ligger på reden.) 
Svar: Der er ikke tilsvarende regler for fiskeri i saltvand! Den beskrevet fremgangsmåde er tilladt. 
Lokalt er der dog forbud mod brug af lys (blusning) i Vejle Fjord og Helnæs bugten. 
Det er ikke tilladt at anvende stangeredskaber i den sydlige del af de sønderjyske vande, i perioden fra og 
med d. 1. april til og med d. 31.oktober. (Husk at der kan være andre lokale vedtægter!) 
Disse lokale særregler vil med tiden blive inkorporeret i andre bekendtgørelser, så vær altid opmærksom 
på ændringer i lovgivningen. Kontakt den lokale fiskerikontrol for mere information. 
Stangning og blusning af ål er forbudt i hele landet! 
Hummerfiskeri 
Medlemmet spørger vedr. kombinationen af redskaber i forbindelse med hummerfiskeri. 
F.eks. må man i samme streg og med fælles afmærkning, kombinere det således at man har 2 
stk. garn a' 45 m. + en ( kineserruse 10 m. ) som jo betegnes som en tejne ? 
Svar: (Se på DFF´s hjemmeside Uddrag af referat fra møde m. Fiskerikontrollen i Kolding d. 18.4.2018) 
 
Undervandsjagt med lys. 
Kenneth Biler (KB). Der er en bekendtgørelse om undervandsjagt på vej. 
Svar: Er det ulovligt at lyse havørreder ?. Steen Nielsen (STN) Nej det er tilladt. 

AR spurgte om det er lovligt at anvende en kompounder bue?                 
LAQ svarede, at det var lovligt. 

Antal redskaber Må der sættes 135 meter garn og hertil bindes 3 kasteruser eller 3 
Kinatejner, således at redskabsrækken bliver på 6 redskaber? AR. 
Svar: STN oplyste, at det var tilladt at sætte 135 meter garn og binde 3 Kinatejner til. 

Blyliner/lodder AR. 
Bly er ulovligt at anvende. Men må man stadig anvende blyliner? 
Lars Østergaard (LAQ) oplyste at det henhørte under Miljøministeriet. 
KJP tilføjede at man altid kunne kontakte os for hjælp. 
BH oplyste at man må anvende blyliner, men at der skulle anvendes zink til bøjer og ruser. 
AM tilføjede at redskaber taget i bevaring som indeholder bly, skal behandles som miljøfarligt 
affald. I Øst sendes disse redskaber til destruktion hos Kommune Kemi.  
 
MÅLING AF GARN 
Medlem spørger: Hvordan måles garnets længde? Måles det i over, ell. undertællen? 
Svar: Fiskerikontrollen måler et garns længde i overtællen fra og med 1. maske til og med 
den sidste.             
                                                                                                                                                                 Side 3   
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Debatten om Ålerøret   

Debatten om fiskeri med Ålerøret har stået på længe!                                                                                                
Det har som de fleste, både Fiskerikontrollen og vore medlemmer været opmærksom på! For 
sidstnævnte har man eftersøgt en mere ensartet og effektiv udmelding om reglerne!                                                                                                                     
På nedennævnte møde i Kolding var alle, trods uenigheden, indstillet på, at det var en vigtig 
forudsætning at der meldes mere klart ud om reglerne! Det fremgår også af referatet fra mødet! 

1. Indkomne punkter.  
Uddrag af referat fra møde m. Fiskerikontrollen i Kolding d. 18.4.2018 
b. Kinatejner og fangstrør / Arne Rusbjerg (AR). 
Ålerør. Daconet har oplyst, at de er lovlige for fritidsfiskere. De har sidenhen ændret navnet til et 
fangstrør. AR foreviste et fangstrør og oplyste, at det var beregnet til hummere og krabber. 
Det blev oplyst at rørene både markedsføres, som ålerør og fangstrør. 
AM oplyste, at det var et ulovligt redskab til fritidsfiskeri. 
Der blev talt om definitionen på en tejne. AR ville gerne prøve en sag i Retten.  
Kinatejner er lovlige indtil videre. 
Bruno Müller (BM) efterlyste et klart svar om ålerør, som han kunne oplyse til medlemmerne.                                                                              
AM oplyste at det var Fiskeristyrelsens holdning, at ålerør ikke var lovlige redskaber. 
Claus Wille (CW) oplyste at vi måtte prøve en sag i Retten.                                                                                      
Arne Rusbjerg (AR) oplyste, at han måtte fortælle sine medlemmer, at ålerør er ulovlige.  
AR mente at der skulle udstedes en hastebekendtgørelse. 
AM oplyste at der kun udstedes bekendtgørelser 1. januar og 1. juli. 
LÆS! Formandens ”LEDER” om debatten her i blad 3. 2018 på side 3! 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

   Medlem spørger: Om krogliner må sættes inden for 100 meter- grænsen ? 

Svar: Krogliner må anvendes i perioden fra 1/10 til 30/4 og op til 600 kroge af gangen.                                            
Linerne må sættes inden for 100 m. grænsen, da denne kun gælder for nedgarn. 
_______________________________________________________________________________________ 

Medlem spørger: Må man fiske ål med tat eller stang under ruseforbudsperioden fra 10/5-
31/7? 
Svar: Det er tilladt at fange Ål i ruseforbudsperioden med både tat og fiskestang.                                              
Du må endda opbevare dem i dammen på din båd. Det eneste der ikke er tilladt er rusefiskeri og 
krogliner. Ålen er ikke fredet. 
_______________________________________________________________________________ 

Medlem spørger:  Mange tror der er forbud mod at fiske Ål i ruseforbudsperioden.                                                                                                                             
Læg mærke til at det hedder RUSEFORBUDSPERIODEN.                                                                         
Man må altså fiske ål med tat eller andet som f.eks. en fiskestang. Men hvad med glibning?                                   
Vi har stillet spørgsmålet til Fiskerikontrollen, og her er svaret. 
Svar: Åleglib betragtes som et let redskab forudsat, at redskabet kun anvendes af en person.               
Glibning af ål er altså tilladt også i ruseforbudsperioden, men bliver nok lidt svært at udføre i 
praksis, når man ikke må være 2 om det.                                                                                         Side 4 
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Hvad får jeg for mit kontingent?

• Være med i arbejdet for at opretholde det rekreative fiskeri i danske farvande, med 
bevaring og udsætning af forskellige fiskearter og ligeledes være med til at bevare 
vores miljø og natur.

• Være med til at, vi kan beholde rettighederne til at vi fortsat kan dyrke fritidsfiske-
riet med det antal redskaber som bekendtgørelsen viser, og at antallet ikke bliver 
reduceret af politikkerne.

• Være med til at opretholder eksistensen af lokale ”Fritidsfiskerforeninger” under 
forbundets regi og deltage i fastlagte arrangementer.

• Være med til at, deltage i bødekurser (sykurser) og reparere eller fremstille nye 
redskaber til fiskeri. Lokalforeningen vil være behjælpelig med indkøb til favorable 
priser.

• Være med til at, få indført regulering af Skarv og Sælbestanden i Danmark til fordel 
for alle 

• Være med på forbundets Årsmøde hvor vi træffer beslutninger om vores virke og 
samarbejde med andre.

Det lokale kontingent indebærer at man er dødsulykkesforsikret for 200.000 Kr. under 
fiskeri, men også fra man forlader hjemmet, til man er hjemme igen ad den lige vej.  
Under fiskeri være iført redningsvest fra havn til havn. 
Som medlem får man medlemsbladet tilsendt 5 gange årligt, med relevante oplysnin-
ger om rekreativt fiskeri og informationer om nye tiltag. Samtidig hvor også man kan 
stille relevante spørgsmål og få svaret oplyst og meddelt i foreningsarbejdet. I bladet 
er der meget relevant fritidsfiskerstof og hver lokalforeningen sit eget afsnit.

    

Forbundet har rabataftale for medlemmerne der ønsker billig bådforsikring!   
Læs priser på hjemmesiden.

     
Forbundets hjemmeside www.fritidsfiskerforbundet.dk  opdateres konstant med nyt 
for alle!

Se fordelene som medlem i Dansk Frtidsfiskerforbund
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Hvad er kontingentet i lokalforeningerne?
Gennemsnitskontingentet var i 2017 ca. 275,- kr. årligt!
Ønsker du at være medlem uden om lokalforeningerne og kun i 
forbundet, - og med samme rettigheder,  er kontingentet 240,- kr. årligt.

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

Der er forskel på kontingentet i lokalforeningerne!
Der vil altid være mindre justeringer i kontingenterne og 
forskelle på aktiviteterne, da det er lokalforeningerne der 
individuelt selv fastlægger dem,- og derved omkostningerne!
Som medlem vil du opdage et Fritidsfiskerforbund med en 
gennemsund økonomi.
- og uden kontingentforhøjelse de sidste 8 år. 
Vi sætter en ære i at holde et konstruktivt og  fremadrettet 
organisationsarbejde til medlemmernes fordel!

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. 2180 3612 
Mail: bcnr1@webspeed.dk 

Indmeldelse
Vil du være medlem?
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. 2180 3612 for oplysninger, eller send blan-
ketten, og du vil modtage al materiale vedr. medlemskabet.
Du kan også sende en mail til medlemskontoret : 
bcnr1@webspeed.dk
Du kan også melde dig ind  på www.fritidsfiskerforbundet.dk

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:
_________________________________
Forbundsmedlem: (sæt kryds) ________

 Folderen er produceret af Fritidsfiskerens redaktion.   Foto: Jørgen Jeppesen, Jørgen Jensen og Bruno Müller 
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Tekst & foto: Bruno Müller
 
Gruppen om ”Det rekreative fiskeri” 
var samlet  d. 18.april til godt møde 
hvor det var begrænset med punkter 
på dagsordenen! Det kan vi fra det 
rekreative selv være årsag til, da alle 
var opfordret til at indsende punkter 
til behandling og drøftelse med Fiske-
rikontrollen.
Det var stærk uenighed om et en-
kelt punkt,- nemlig fiskeriet med det 
såkaldte Ålerør! Det var vigtigt for 
deltagerne at vi fik klart billede af 
konklusionen og hvordan det lille rør 

skulle defineres
Så! I og for sig gjorde det ikke noget at 
der blev givet god tid til dette punkt, 
når de andre emner var forholdsvis 
hurtigt overstået. Dette punkt, om det 
var lovlig eller ej var for os vanskeligt. 
Fiskerikontrollen der deltog med 9 re-
præsentanter fastholdt ulovligheden, 
men modsat havde fritidsfiskerne en 
anden opfattelse, da vi ville navigere 
os hen til vores standpunkt, - om at 
vi havde dokumentation for tidligere 
udtalelser fra fiskerikontrollen, der 
medgav at det var lovligt.
Det var en god drøftelse uagtet at vi 

fra begge sider så forskelligt på brugen 
af Ålerøret.

Se næste side 
Her i bladet forsøger vi at få så meget 
af behandlingen af punktet med,- og 
kan indse at det pladsmæssigt ikke 
er en god ide at dele de detaljerede 
indlæg ud fra mødedeltagerne. 
Derfor bringer på hjemesiden, refe-
ratet fra mødet som er udfærdiget af 
Fiskerikontrollen.
Herefter vil vi tage stilling til det vide-
re forløb!

Ålerøret var det ”Tunge” punkt på dagsordenen
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2014 2015 2016 2017
Inspektionsture (tæller max. en pr. dag pr. afdeling) 571 532 593 566
Antal kontroller (med besøgsrapporter) - (lyst-/fritidsfiskere, lodsejere og 
ukendte)

2282 2067 2.115 2.010

Heraf antal fritidsfisketegn kontrolleret 1554 1531 1.596 1.417
Antal Lystfisketegn kontrolleret (uden besøgsrapport) 3824 3332 2.879 2.958
Antal redskaber kontrolleret (fritidsfiskere og ukendte) 6387 6186 6.251 5.825
Fiskepassager kontrolleret (ålepas, fiskepassager mm.) 734 446 416 829
Udsætninger kontrolleret 85 65 49 29
Elfiskeri kontrolleret 3 5 15 12
Andet kontrol (afgitring mm.) 102 25 11 44
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Antal anmeldelser registreret
720 573 820 903

Andel redskaber i bevaring, af kontrolleret redskaber 37% 34% 25% 26%
Antal overtrædelsessager (lyst-/fritidsfiskere, lodsejere og ukendte) 664 515 530 617
Heraf fritidsfiskere 132 129 144 138
Heraf ukendte 500 341 334 356
Andel af ukendte 75% 66% 63% 58%
Redskaber i bevaring 2357 2086 1583 1526
Overtrædelsessager pr. inspektionstur 1,2 1,0 0,9 1,1
Redskaber i bevaring pr. inspektionstur 4,1 3,9 2,7 2,7
Andel af nedgarn 28% 20% 34% 27%
Andel af ruser 43% 33% 44% 55%
Andel af andre redskaber 28% 46% 22% 18%

1. januar - 31. december
2014 - 2017

Hele landet

Ko
nt

ro
l

O
ve

rt
ræ

de
ls

er

Fiskerikontrollens kontrolaktivitet

Opgørelse for periode 2014-2017 over Fiskerikontrol-
lens kontrolaktivitet for det rekreative fiskeri, - blev i 
april 2018 gennemgået på mødet i Kolding.

Høring om mindstemål15. maj 2018
”Sig din mening om friluftslivet”15. maj 2018
UDLODNINGSMIDLER Søg støtte til DIT projekt i FRILUFTSLIVET6. maj 2018
 Referat ”Kredsen omkring rekreativt fiskeri”4. maj 2018
 Forbundsblad 02,1830. april 2018
 Rene strande Nordisk Strandrydder Dag- 5. maj25. april 2018
Høring om fiskeri i Vadehavet13. april 2018
 Får vi mere regulering af sæler?11. april 2018
 Sælen årsag til omrigning29. marts 2018
 Bekendtgørelse om afmærkning af fiskeredskaber28. marts 2018
 Ny kampagne Hav uden affald!28. marts 2018
 Seks kilometer ulovlige garn!28. marts 2018

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!
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Kolding Fritidsfiskerforening fylder 40 

Da det er 40 siden at vores fritidsfiskerforening blev stiftet, 
har vi Koldingensere fornøjelsen at invitere jer.

Lørdag den 25. august 2018 kl. 12.00 
i vores klubhus på havnen – Trindholmsgade 30 - 6000 Kolding 

Vi har bestilt pølsevogn og drikkevarer, og ligeledes glæder vi 
os til at se mange medlemmer fra Dansk Fritidsfiskerforbund.

På gensyn og velkommen

Ny formand for Kalø Vig fiskerne 
– Birgitte Sauer
Birgitte Sauer er tiltrådt som formand 
for fiskerne i Kalø Vig. Hermed får de 
et venligt og humoristisk menneske, 
men også en person, som spørger i 
dybden, hvis ikke hun får ordentlige 
svar. 
Birgitte har en udpræget sans for hvad 
der er rimeligt og ordentligt, og lægger 

ikke skjul på sin mening, som bliver 
udtrykt i et klart sprog.
Birgitte har været med i fiskergruppen 
i Kalø Vig Bådelaug i 6 år og fisker fra 
sin egen 28 - fods garnbåd.
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Tekst og foto: Bruno Müller

Patronen i vesten udløste ikke!   
Midt i april, da en fritidsfisker var på vej mod havnen på 
Læsø, efter at han havde at røgtet sine garn, var det nær 
endt i en drukneulykke, - i det den 51 årige fritidsfisker 
faldt over bord.
Som så mange andre bar fritidsfiskeren en selvoppustelig 
redningsvest, men det uheldige ved ulykken var,- at kulsy-
repatronen udløste ikke og dermed blev vesten ikke pustet 
op!
To kollegaer så det En lille kutter ed to kollegaer havde 
opserveret at han faldt ud og selv om de ikke kunne sejle 
hurtigt, så nåede de frem til den forulykkede. Han lå i 
overfladen med ansigtet ned ad og da det var en ret stor 
person kunne de takke deres garnhaler for - at bjærge ham 
op på kutteren.
På det tidspunkt var Falck på Læsø på vej og overtog opga-

ven ved at få fiskeren bjerget og samtidig få vandet ud af 
ham.
Var stadig i live
Han var i live da redningshelikopteren ankom og overtog 
den stærkt afkølede fritidsfisker!
Derefter blev han fløjet til Aalborg Universitetshospital, 
hvor man kunne påbegynde opvarmningen af den forkom-
ne fritidsfisker,- som man nu kunne kommunikere med.
En af redningsfolkene siger til Bladet FRITIDSFISKEREN at 
han var overbevist om at fritidsfiskerens tøj med og dens 
opdriften ,var med til at redde ham,- og at han kunne for-
blive  i overfladen indtil hjælpen kom.

Ovenstående må igen minde om hvor vigtigt det er at lave 
eftersyn på sin vest. Har du gjort det?

Fritidsfisker nær druknet ved Læsø                 

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

Søfartsstyrelsen 
flytter til Korsør
Efter en udsendt pressemeddelelse er det nu 
officielt at Søfartsstyrelsen får hovedkontor på 
tre forskellige adresser i Korsør,- gældende fra 
næste år!.
Faciliteterne bliver placeret i byens tidligere råd-
hus, i styrelsens tidligere driftscenter samt en 
bygning, hvor et rederi har adresse. 
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Ville hælde beviset i havnen
I havnen på Jegindø ved Mors blev to 
fritidsfiskeres hummerfangst kontrol-
leret af Fiskerikontrollen!
Kontrolindsatsen tog dog en drejning 
ud over det normale, i det, at de ca. 30 
hummere der var i kassen fra dagens 
fangst, - ikke alle var lovlige!
Man kunne se at tre fjerdedele af dem 

var undermålere og til dels også med 
rogn!  Da kassen med fangsten af 
de hummer der var taget fra og blev 
beslaglagt, ville den ene fritidsfisker 
herefter at hive kassen med de frasor-
terede hummere ud af Fiskerikontrol-
lens hænder i et forsøg på at hælde 
hummerne i havnen.

Når bøden skal berammes, bliver den 
ikke mindre af, når der er forsøgt med 
magt at fjerne beviset. Så det ender 
eventuelt med et bødeforlæg på 15.000 
kroner og retten til at fritidsfiske i et år

Skarv-
problemet 
løftet op på 
Nordisk plan
Et Nordisk samarbejde om konflikter 
mellem skarv og fisk, har haft deres 
andet møde ved DTU Aqua i Silkeborg, 
med deltagelse af forskere fra de nor-
diske lande, der sammen skal finde ud 
af hvorledes man bedst beskytter de 
sårbare fiskebestande mod skarven.

Stadig en trussel mod fiskene
Skarven er nu en trussel mod flere 
fiskearter og det nordiske samarbejde 
er sat i verden, så de nordiske lande 
kan udveksle erfaringer og viden om 
skarven samt finde hvilke undersø-
gelser der nødvendigvis skal sættes 
i værk, før en forbedret forvaltning 
af skarv kan fremsættes. En plan der 
gerne skal afhjælpe de konflikter, der 
opstår mellem hensynet 

Målet med forskersamarbejdet er lige-
ledes at koordinere skarvforvaltningen 
mellem landene, da skarven med den 
øget bestand er blevet meget mobile. 
Som eksempel kommer flere skarv 
i løbet af vinteren til Danmark fra 
Sverige, hvilket gør det vanskeligere at 
forvalte dem og styre deres antal.

Faktum er!
Et faktum er det, at Skarven ikke læn-
gere er en truet yngleart i Nordeuropa 
og med det øget antal, er det nu også 
blevet et større problem og en direkte 
trussel mod flere fiskearter.
Kilde: DTU Aqua
 
Samarbejdet er støttet af Nordisk 
Ministerråd og har deltagelse fra 
Danmark, Norge, Sverige, Finland og 
Estland. Fra Danmark er det DTU Aqua 
og Aarhus Universitet, der deltager.
Danmark har det største problem med 
skarv
I Danmark har man længe væ-
ret opmærksomme på skarvens 
negative indvirkning på fiskeriet, 
både kystnært og i åer og søer.                                                    
Den danske forvaltningsplan for skarv 
giver ifølge lovgivningen en mulighed 

for lokale reguleringer af skarv, som 
bortskydning ved fiskeredskaber og i 
åer.
I Norge har man taget mere restriktive 
midler i brug. Her jagter man nu skar-
ven og betaler endda skydepræmier 
for nedlagte skarv i visse områder. 

DTU skriver om Skarven
Der er ca. 33.000 ynglende skarvpar 
i Danmark (tal fra 2017), desuden 
får vi besøg af et stort antal fugle 
nordfra om vinteren, så der kan være 
op til 250.000 skarver i Danmark om 
efteråret. 
Danske undersøgelser fra de seneste 
år peger på, at selv ganske få skarver, 
der jager i vandløb om vinteren, kan 
have stor indvirkning på fiskebestan-
den, ikke mindst på arter som stalling, 
snæbel og bækørred. 
Et internationalt metastudie viser, at 
fugle spiser lige så mange fisk i Øster-
søen som sæler (100.000 ton fisk om 
året). Skarven er den af fuglene, der 
spiser mest, nemlig 40.000 ton om 
året. 

Fiskeristyrelsen er gået online med den 

nye hjemmeside fiskeristyrelsen.dk.

Her er der adgang til nyheder, regler, 

vejledninger og anden information om 

dansk fiskeri.
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Fritidsfiskerne i den dejlige havn har 
altid haft noget at slås med, på den 
ene eller anden måde!
Men uanset, i den tid jeg har været 
redaktør har jeg til læserne kunne 
viderebringe noget fra deres hverdag, 
hvor de bringer humøret og naturens 
værdier helt op på ”Øverste hylde”! På 
denne måde går de mod strømmen, 
hvor de overstiger de førhen og nuvæ-
rende problemer og i Kalø Vig. 
Efter en noget tvivlsom dansk sommer 
sidste år, - og så i Kalø Vig, viste det 
nu og i skrivende stund, at foråret er 
på vej,- hvilket fik fritidsfiskerne til at 
sende lidt ekstra nyt på deres sædvan-
lige humørfyldte jargon ind til vores 
blad,- hvilket vi har her!
Bruno

FANGSTRAPPORT 
To både har ”prøvet til” i uge 12.
Det meddeles, at omme bag ved 
værket er det ikke værd at sætte garn. 
John Skriver har fanget 2 isinger, 3 
skrubber og 7 ”ungkarle” inde ved 
Skæring på 4 meter vand. Jørgen Bjer-
regård kom i havn og rapporterede 
”bar røv” efter en fangstrejse til Ryes 
Flak. På fiskerlingo betyder  ”bar røv”  
vist nok  ”ikke engang en rød reje”.               
Der foreligger endnu ikke indberet-
ninger fra Ebeltoft Vig, hvilket indtil 
videre betragtes som et dårligt tegn. 
Uge 12 status: Stadig ingen fisk i 
Vigen. Karl Ejgil har nu afhændet sin 
fiskerbåd.

GENERALFORSAMLING
Den 13. januar 2018 afholdte fiskerne 
deres årlige generalforsamling med 
fællesspisning i ”Kahytten”. Knap 30 
personer deltog. Skriveren aflagde 
som vanlig beretningen over året gang 
og omtalte bl.a.:
Den lykkelige afslutning på skraldepo-
sekrigen, som Oldermanden vandt. 
Torskekvote til hver fisker på 1.680 
torsk årlig -Karl Eigils overgreb på en 
ikke gravid so - DykkerBo, som trak i 
startsnoren for Oldermanden - 
Mortens jamren over at han næsten 
havde glemt at fiske, mens han rense-
de 22 skrubber - Trusseindlægsanbe-
falingen, mens vi venter på toilettet
Oldermandens kontante bjærgning af 
speedbåd - Bryggens trio med fintak-
ket savblad, trækspil og forsanger
Formandsskifte med valgflæsk
Beretningen blev taget til efterretning 
og generalforsamlingen forløb under 
god ro og orden. Der var tilpas ”nød-
ning” i forbindelse med de kulinariske 
glæder, og der var rigeligt i den frem-
satte buffet. 
Der var oprørstendenser mod ryge-
forbuddet i lokalet efterhånden som 
udendørstemperaturen rundede 
frysepunktet, men disciplinen blev 
(næsten) opretholdt.

OMSÆTNINGSRETTEN  
De seneste 3-4 fiskeriministre har ind-
kaldt Dansk Fritidsfisker Forbund m.fl. 

til en debat om hvordan man kan skaf-
fe landet flere fisketurister. Indkomst-
potentialet er stort, mener man.
Vi har forklaret igen og igen, at der 
er plads også til turistfiskerne ved 
de danske kyster på lige vilkår som 
danske fiskere.  Vi har også sagt igen 
og igen, at man bør give fritidsfiskerne 
lov til at sælge af deres fangst efter 
reglerne om vejbodssalg . Herved 
vil man kunne glæde mange turi-
ster, som husker at dette engang var 
muligt, og som nød havnemiljøet og 
muligheden for at kunne købe en frisk 
fisk direkte ved båden.  Oplevelsen for 
turisterne vil igen øges, og det vil igen 
skabe liv i de små havne og på de små 
landingspladser i Vandkantsdanmark, 
hvor der ikke længere er erhvervsfi-
skere.
Arne Rusbjerg, formand for DFF, 
gjorde for nylig fiskeriministeren og 
hendes embedsmænd opmærksom 
på, at de hensygnende små havne 
skyldes omsætningsforbuddet (tilla-
delse til at sælge fisk over bådsiden) 
og kvoteordningerne. Han talte for at 
der burde laves en bagatelgrænse for 
omsætning, eller at flere fritidsfiskere 
kunne deles om en bierhvervslicens, 
således at der igen kan sælges fisk 
over bådsiden og derved bringe liv 
igen i de små havne og på de små 
landingspladser. 

Madammer og matroser på 
havnen i Kalø Vig
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Det kniber 
med at spise fisk 

Tekst: Christian Garde
Foto: Bruno Müller

Fisk er blevet trend og en ret for de 
velhavende og veluddannede, siger 
ekspert. 

Fisk er oftere på aftenmenuen i Kø-
benhavn og nord for hovedstaden end 
i resten af Danmark. Det viser nye tal 
fra Coops mad-O-meter.   
Omvendt - og i modsætning til, hvad 
mange måske ville forvente - er der 
færrest, der spiser fisk i de dele af 
landet, hvor fiskerierhvervet er størst, 
nemlig i Nordjylland og Vestjylland.
Siden januar 2009 har Coop Analyse 
fået godt 70.000 danskere til at be-
skrive mere end 1.000.000 måltider. 
Oplysningerne er analyseret og samlet 
i en database, der dagligt opdateres 
med 800 nye måltider. Databasen 
hedder ”Coops mad-O-meter"

Men det er i virkeligheden slet ikke 
så overraskende, at det er i og nord 
for hovedstaden, hvor der bor mange 
med høje indtægter og lange uddan-
nelser, at duften af fisk oftest stiger op 
fra komfuret, siger analysechef i Coop, 
Lars Aarup. Fisk har fået en helt anden 
status i dag end tidligere, forklarer 
han.   
“Historisk set har fisk bevæget sig 
fra at være en fattigmandsspise til at 

være en rigmandsspise. I dag er det 
de mest velhavende og veluddannede 
danskere, der spiser mest fisk.”
Tallene fra Coops mad-O-meter viser 
netop, at indtaget af fisk stiger med 
længden af uddannelse. 
  
Se hvor der bliver spist mindst og 
mest fisk i landet på www.fritidsfisker-
forundet.dk 

I KØBENHAVN NORD BLIVER SPIST 32 
% MERE FISK TIL AFTENSMAD END 
LANDSGENNEMSNITTET

København Nord: 132- København: 
118- Nordsjælland: 108- København 
Vest: 102 -Østjylland: 100- Fyn: 97
Sjælland og øerne: 96- Sønderjylland: 
90- Vestjylland: 88- Nordjylland: 85  
               
Fisk er et moderigtig valg
En anden forklaring på, hvorfor fisk 
er hot i storbyen, er, at spisen passer 
godt ind i tidens herskende mad-
trends, “Det er de rigtige fedtstoffer, 
og så er det en let spise. Vores kost 
går generelt i en lettere retning.                   
Mindre stuvning, mindre margari-
ne, mindre hakket oksekød og mere 
kylling og fisk,” siger han. De tenden-
ser har ikke slået igennem på samme 
måde i Nordjylland og Vestjylland, 
hvor landets største fiskerihavne 
ligger. Kommer man bare lidt væk fra 

havnene og ind i landet, har fisken 
ikke formået at vippe grisekoteletten 
ned af middagstallerkenen, siger Lars 
Aarup.
ANDEL, DER SPISER FISK PÅ EN GEN-
NEMSNITLIG HVERDAGSAFTEN EFTER 
UDDANNELSE
Kort uddannelse: 9% - Mellemlang 
uddannelse: 11,4% - Lang uddannelse: 
13%

Flere ældre end unge spiser fisk
Fisker man lidt mere i tallene fra 
Coops mad-O-meter, viser det sig, at 
de 55-74-årige sætter fisk på middags-
bordet langt oftere end de 15-34-åri-
ge. Ifølge analysechefen kan det have 
noget at gøre med, at fisk kan være 
svært at tilberede, hvis ikke man har 
de store evner i et køkken og er vant 
til at tilberede fisk.

“Det kræver vist køkkenkundskab, at 
tilberede og måske udbene en fisk, 
som mange unge måske ikke har. Så 
er det lettere med fx hakket oksekød, 
der ikke kræver den store forberedel-
se,” siger han.

Mest populært i København og mindst populært Nord og Vestjylland og hvor 
de største fiskerihavne ligger.
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OPSKRIFTER

En go´ nordjysk herreret! Stegte Skarv!

Opskriften er lavet af Salt-Poul - der fortæller med denne 
bliver den fin og mør -  og så godt som kalvekød!
Hvordan den skal tilberedes som en rigtig herreret, det ved 
Salt Poul og det er sådan alle kender ham i det nordjyske 
Nørre Sundby, hvor hans rigtige navn er Poul Nielsen!
Men! Det indrømmes at med sådan en opskrift og måltid, 
kan man næsten tilgive skarven ret meget!

Til to personer skal du bruge: Fire skarvbryster – Vand – 
En kop eddike – Sukker- Smør – Et æble- En gulerod -En 
tot persille- En strøgen spiseske honning- Meljævning og 
ribsgele.

Sådan gør man! 
1.) De 4 bryster rengøres for hinder og gult fedt, og små 
årekanaler. 
2.) Derefter lægges brysterne i frisk vand i 4 – 5 timer.
3.) Vandet hældes fra og brysterne dækkes af  1 ltr. vand 

med en kop eddike og det skal trække i 5 -6 timer i et sid-
ste hold vand. 
4.) Brysterne tages op og rulles i sukker på en flad tallerken 
– krystalliseres i 2 timer. 
5.) Brysterne med sukkeret på, brunes i smør i en gryde. 
Lidt væde tilsættes sammen med æblet, der er skåret i 4 
både med skræl på, samt en gulerod der er skraldet og 
skåret i småstykker. 
6.) Fordel en tot persille over retten, der nu skal stå og 
simre i 5 timer.

Og til sidst! Halvvejs tilsættes en strøgen spiseskefuld hon-
ning. Hertil serveres kogte kartofler.
Fonden spædes op med kartoffelvand til en passende 
mængde. Bring den i kog, pisk meljævningen i og tilsæt 
ribsene efter behag. Tilsæt ikke salt, da der er nok i kartof-
lerne. Velbekomme 

Man kan sige meget om skarven, den grådige fiskerøver, - og ikke meget pænt! - Men den smager godt!

Lav din egen tangsuppe
Foråret er endelig kommet, og naturen byder på spiselige 
oplevelser. Læs her, hvordan du selv høster tang og laver 
tangsuppe.
Du har måske prøvet at spise tang til din sushi, men har du 
nogensinde selv høstet og tilberedt tang? Nu hvor foråret 
har ramt os, kan du tage ud til vandet og finde tang til en 
miso-tang-suppe.
Foråret er højsæson for at høste tang, og næsten alle 
slags tang kan spises. Den eneste, du skal holde dig fra, er 
butblæret sargassotang, som er sundhedsskadelig og en 
såkaldt invasisv art, der fortrænger vores nordiske arter af 
tang. Men ellers kan du bare høste løs.
Gå efter blæretang Thomas Laursen, der er kok og plante-
samler, fortæller at det er mest oplagt at høste blæretang. 
Den findes nemlig flere steder, er kødfuld og har masser 
af smag. Blæretang kan godt ligne klørtang og savtang lidt, 
men det gør ikke noget, hvis du kommer til at forveksle 
dem. Alle tre arter kan nemlig spises, og de smager næsten 
af det samme.
Naturens datomærkning Når du går ud til vandet for at 

høste tang, så skal du bare have en køkkensaks med, så du 
kan klippe de yderste, lysebrune skud af.Du skal kun tage 
tang, der vokser hæftet til sten. Det er nemlig naturens 
datomærkning. Hvis tangen ikke vokser hæftet fast til sten, 
så er den ikke frisk. Du kan også altid kigge efter det blå 
flag, hvis du vil sikre dig, at vandet er rent nok til at høste 
tang i. Flaget fortæller nemlig, at vandet er af god kvalitet. 
Thomas Laursen anbefaler også, at du ikke høster tang i 
havne, da vandet kan være forurenet med skibsmaling.
Opskrift på miso-tang-suppe
4 breve dashipulver (pulver af bonito-tun) - 2 spsk. Miso - 1 
håndfuld af blæretangtoppe - 100 g rejer - 2 forårsløg
Hæld 1 liter varmt vand i en gryde, opløs dashipulveret 
heri, og varm op til lige under kogepunktet. Tilsæt miso, og 
sluk for varmen, mens du rører misoen ud i vandet. 
Skær af tangtoppe i mindre stykker, og kom dem i gryden 
sammen med rejer og fintskåret forårsløg. Server tangsup-
pen i skåle, spis med pinde og drik suppen til sidst.
Kilde: Danmarks Naturfredningsforening
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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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Nyt forskningsprojekt skal skabe yngel 
til åleproduktion
af - Jonna Tomkiewicz Seniorforsker 
DTU Aqua

Samarbejde mellem DTU-forskere og 
industri har succes med at formere ål i 
kultur. Nu er udfordringen at få larver-
ne til at vokse og blive til glasål.

Forskere og industri arbejder målret-
tet på at udvikle den teknologi, der 
skal til for at producere yngel af den 
europæiske ål i kultur, og samarbej-
det har bragt Danmark i en førende 
position på området. Vi har i dag et 
af verdens mest moderne anlæg til 
formering af ål og produktion af ålel-
arver, og forskningen skaber ny indsigt 
i ålens biologi på en række områder, 
som er vigtige for at genskabe dens 
livscyklus i kultur. 
"Det er lykkedes os gennem tidligere 
projekter at udvikle metoder til at 
kønsmodne ålene i kultur og som de 
første at opnå en stabil produktion 
af levedygtige æg og larver af vores 
hjemlige art, den europæiske ål. Nu 
fokuserer vi på at få larverne til at 
vokse og gennemføre det månedlange 
larvestadium for til sidst at blive til 
glasål. 

Mange udfordringer
Det er en spændende opgave med 
mange nye udfordringer som f.eks. 
at udvikle egnet foder til larverne", 
fortæller projektleder og seniorfor-
sker Jonna Tomkiewicz, DTU Aqua.  I 
naturen formerer den europæiske ål 
sig udelukkende i Sargassohavet, men 
hvor de voksne stadier, æg og tidlig-
ste larvestadier findes der, er stadig 
en gåde. Det er ligeledes uklart, hvad 
larverne lever af på deres lange rejse 
mod Europas kyster, hvor de bliver 
til glasål. På grund af den manglende 
indsigt er det en vanskelig opgave at 
formere ål og holde larver i kultur. 
Men for hvert skridt forskningen tager, 
skabes der ny viden, som bruges i ud-
viklingen af teknologi og teknikker til 
produktionen af yngel i form af glasål.  
Målet i det nye projekt, ITS-EEL, er at 

skabe en produktion af glasål, som 
kan give ål i akvakultur en ny start. 
Opdræt af ål har traditionelt været ba-
seret på fiskeri af glasål, som opfodres 
til konsum. Som for andre fiskerarter 
i akvakultur er det væsentligt for 
produktionen at etablere klækkerier, 
der kan levere yngel til en bæredygtig 
produktion af ål. Det er for den euro-
pæiske ål blevet særlig aktuelt, fordi 
bestanden er gået stærkt tilbage.
Ålen er en værdsat spisefisk i mange 
lande, og der er et stort potentielt 
marked for ål og dermed et stort øko-
nomisk potentiale i åleopdræt, som er 
baseret på en effektiv og miljøvenlig 
teknologi. Foruden adgang til det 
nationale og europæiske marked vil 
yngelproduktionen åbne muligheder 
for eksport f.eks. til Asien. Derfor er 
der en stor interesse i erhvervet for at 
investere i produktion af yngel.
ITS-EEL-projektteamet omfatter 
foruden DTU en række firmaer med 
forskellige faglige ekspertiser, inklu-
sive Billund Akvakulturservice, STMI 
Aqua Systems, Dansk Akvakultur, 
Sparos og Bioneer, der i et innovativt 
samarbejde muliggør udvikling af den 
teknologi og de produkter, der skal til 
for at etablere en produktion i åle-
klækkeriet. 
Budgettet
Projektet har et samlet budget på 28 
mio. kr., hvilket omfatter bevillinger 
fra Innovationsfonden på 15 mio. 
kr. og fra ENV-”fonden” på 2 mio. kr. 
foruden industriens og DTU’s egen 
investering på samlet 11 mio. kr. Bevil-
lingerne gør det muligt for DTU og de 
fem industripartnere at arbejde videre 
med at skabe de betingelser, der skal 
til for at gennemføre hele ålens livs-
cyklus i fangenskab. 

Fokus på larvekultur og produktion
I de tre år, som ITS-EEL varer, arbejder 
projektets deltagere på at skabe de 
rette betingelser og udvikle kultursy-
stemer til larverne for derigennem at 
øge produktionen af ålelarver og hol-
de dem i kultur. Forskningen foregår 

i åleklækkeriet EEL-HATCH i Hirtshals, 
som blev indviet i 2016. Her skal 
ålelarverne gennemleve det særlige 
bladlarvestadie, som varer adskilli-
ge måneder, før de bliver til glasål. I 
åleklækkeriet anvender forskerne na-
turlige hormoner til modning af ålene 
og foretager kunstig befrugtning, som 
man kender det fra fertilitetsklinikker, 
for at skabe sunde æg og levedygtigt 
afkom.  
  
Man er kommet langt
På dette område er DTU og samar-
bejdsparterne kommet langt i de to 
foregående projekter PRO-EEL og EEL-
HATCH fra 2010-2017, og i dag kan 
åleklækkeriet producere æg og larver 
af høj kvalitet, som i større antal når 
til det fødesøgende stadium. ”Over-
gangen fra at leve af den blommesæk, 
larven har med fra ægget, til selv at 
fange og indtage føde er en kritisk pe-
riode i en larves liv, fordi fødeemner 
og forhold i vandet omkring den skal 
være de helt rette. Derfor laver vi for-
søg med f.eks. temperatur, lys og salt-
holdighed foruden forskellige foderty-
per og kultursystemer. Her står vi igen 
over for den udfordring, at viden er 
sparsom, og det er her vores systema-
tiske tilgang er med til at bane vejen 
til en fremtidig yngelproduktion i stor 
skala”, forklarer Jonna Tomkiewicz.  
En produktion af glasål i kultur kan 
lede til en opblomstring af åleopdræt-
serhvervet, som tidligere har været 
stort i Danmark. Det vil kunne skabe 
arbejdspladser både hos åleopdræt-
terne, producenter af udstyr og foder 
og i forarbejdningsindustrien. Opdræt 
af fisk og skaldyr er i dag den hurtigst 
voksende fødevaresektor globalt, og 
produktionen udgør mere end 50 % af 
verdens indtag af fisk og skaldyr. 
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Af Rasmus Hald

Jeg er erhversfisker og har vel i en 
eller anden grad frygtet Skarv og sæ-
lers indvirkning på mit erhverv længe, 
men et debat indlæg i en fiskeri rela-
teret gruppe forleden fik mig i gang 
med at grave lidt dybere i tallene.
Nogen af de tal jeg har fået oplyst 
eller læst mig frem til er:
Bestanden af sæler fra Skagen sydpå 
og inklusiv Østersøen 170.000, heraf 
40.000 gråsæler i Østersøen. Hver sæl 
spiser ca. 5kg fisk pr dag.
Skarv bestanden er Sverige skulle 
være 200.000 fugle, heraf +40.000 
ynglende par. Hver Skarv spiser ca. 
0.5kg fisk pr dag.
Mon ikke Skarv bestanden i regionen 
fra Skagen til og inklusiv Østersøen er 

mindst det dobbelte?
Alt andet lige spiser sæl og skarv efter 
disse tal rundt 1.000.000kg fisk pr 
dag, eller 1.000 tons.
Det er jo en enorm mængde fisk i sig 
selv, men der hvor jeg ser det største 
problem er at langt den største del af 
disse fisk forsvinder fra grundt vand 
og er småfisk.
Når man fjerner småfisk går der ikke 
ret lang tid inden der også bliver man-
gel på store fisk, store fisk som yngler 
og laver små fisk...
Kystfiskerne i regionen skriger jo af 
nød i disse år, det har de faktisk gjort 
længe, men det nye er at nu er vest-
kystfiskerne syd for Hanstholm også 
kommet med i koret. Der er simpelt-
hen ikke fisk at fange kystnært ved de 
danske kyster bortset fra i Skagerak og 

det er altså en skræmmende udvik-
ling.
Jeg er skipper på HM 635 Karbak af 
Hanstholm, som er en af de største 
danske konsum trawlere med en årlig 
fangst på 1.200+ tons, med andre ord 
så svarer Sæler og Skarvers "fiskeri" 
til at der skulle indsættes 300 store 
trawlere i regionen, det kan de fleste 
nok regne ud er helt gak-gak. Og vi 
tager vel at mærke ikke småfisk. der 
er enorme signaler på at vi er nået 
dertil hvor der snart skal ske en regu-
lering, men hvordan dælen råber man 
de relevante myndigheder op, og får 
modparten, fx ornitologer og WWF 
forklaret at vi er hastigt på vej mod 
en katastrofe hvis der ikke sker noget, 
hellere i dag end når det er for sent 
om få år?

Skarven var her ikke for få år siden ! 
”Så længe vores EU konfliktsky politikere ikke har mod til at slå i bordet, sker 
der ingen ting. De vågner ikke op før det er for sent”

Læserbrev

Udsætning af yngel i 2018
FRITIDSFISKEREN har rettet henvendelse til DTU 
Aqua angående en oversigt med steder og antal 
vedrørende  2018?

DTU Aqua, v. Mads Christoffersen, oplyser at 
man har det ikke klar endnu
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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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Tyskerne sætter ål ud i floden
Tekst & foto: Bruno Müller

I midten af april tog tyskerne igen 
initiativ til genopretningen af ålen.
Floden Elben fik nye indvandrere da 
man satte ca. 300.000 glasål ud og 
ligeledes i Elbens bifloder. Ålen er ikke 
uvant med lange rejser, men i første 
omgang var det fra Frankrigs vestkyst 
hvor de var fanget, og kom så på en af 
de korte rejser.

De tyske marinebiologer har over ca. 
12 år med denne udsætning, nået 
op på et meget højt antal ål der er 
udsat,- nemlig et par millioner. Når 
tiden kommer efter flere år, er den på 
en lang rejse til Sargassohavet for at 
yngle!

Miljøstyrelsen giver erstatning 
til 3 kystfiskere! 
Miljøstyrelsens tilladelse til at klappe 
925.000 m3 uddybningsmateriale 
fra sejlrenden i Kalundborg Havn, og 
klappe det syd for Kalundborg Fjord 
sydvest for Asnæs Rev, har udløst er-
statning til tre kystfiskere i Storebælt.
Blandt andet for fiskerne Lars Rasmus-

sen og Bent Knudsen, som fisker på 
KR 221 »Anna-Ida« fra Korsør, har fået 
erstatning fra Kalundborg Havn for 
klapningen, fordi det kan have konse-
kvenser for deres fiskeri.
I en kommentar siger Lars Rasmus-
sen fra KR 221, »Når nu de gør sådan 

noget, så er vi da glade for, at der 
kan komme noget erstatning for den 
påvirkning, det kan give for fiskeri "

Det er i følge fiskerikontrollen »dybt« 
ulovligt. En udtalelse der i marts faldt 
efter en kontrolindsats i Langelands-
bæltet, hvor fiskerikontrollen hev seks 
km. ulovlige garn ombord på »Havter-
nen«.
Det skete på baggrund af et tip til 
Fiskerikontrollen, at seks kilometer 
ulovligt garn blev bjærget. Garn som i 
følge fiskerikontrollen havde en værdi 
af ca. 60.000 kroner, hvilket også i 
Fiskerikontrollens terminologi er en 

usædvanlig stor fangst. Garnene var 
sat på 30 meters dybde og strakte sig 
ud i dybhavsruten i Langelandsbæltet, 
fem sømil syd for Spodsbjerg. Oveni 
de mange ulovlige garn, fandt Fiskeri-
kontrollen også på positionen af-
mærkningsdunke uden ejeridentifika-
tion og numre, hvilket også er ulovligt. 
Målet med det ulovlige fiskeri har væ-
ret torsk, som de senere år, og netop i 
dette område, mærkbart er reduceret, 
pga. anbefalinger fra biologerne og 

ICES. En betydelig kvotenedgang samt 
et decideret stop for fiskeri efter torsk 
i den Vestlige Østersø, gældende for 
hele februar og marts måned, har 
alligevel og måske været for fristende 
for nogle.<
I skrivende stund har man ikke fundet 
de skyldige og man kan derfor kun 
gisne om hvem synderne har været.
Kilde: FiskerForum 

Seks kilometer ulovlige garn!
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I Norge flytter torsken på hotel

- Det her er fremtiden, og potentialet 
er enormt, udtalte fiskeriministeren 
under besøget.
Et torskehotel er et sted - typisk et 
havbrug - hvor levende fanget torsk 
kan indlogeres, indtil det rette tids-
punkt for slagtning og forarbejdning 
er nået. Det betyder væsentligt 
forbedret kvalitet i et af de første led i 
produktionskæden.
Torsken trives i hotellet
I torskehotellet i Staven svømmer der 
omkring 250 tons torsk. Fem fartøjer 
leverer levende fisk til hotellet, som 
drives af Myre Havbrug AS. Omkring 
70 procent af torsken overlever selve 

fangsten, og ifølge Myre Havbrug AS 
er det yderst sjældent, at de overle-
vende fisk har skrammer eller sår. Og 
selv om torsk normalt opholder sig på 
dybt og mørkt vand, så trives de godt 
tæt på overfladen i torskehotellet.
Norske tal viser, at væksten for fiske-
produkter bliver betydelig i 2018, og 
at der formentlig vil blive sat rekord. 
2017 var således betydeligt bedre end 
2016. Kigger man på januar 2018 blev 
der eksporteret 200.000 tons torsk til 
den nette sum af 8 milliarder kroner.
NY eksportrekord. Pilene peger opad 
i statistikken, hvor det er den helt 
ferske fisk, der for alvor viser vejen til 

vækst, påpegede den norske fiskerimi-
nister.
Kilde: Vesteraalens Avis

Konceptet med at indlogere levende fanget torsk i et torskehotel har en lys 
fremtid. Det mener den norske fiskeriminister Per Sandberg, som var meget 
imponeret efter at have besøgt et torskehotel i Staven, Norge.

20.000 besøger hjemmesiden på et halvt år
Fra vi den 17. oktober 2017 omlagde 
og moderniserede Dansk Fritidsfisker-
forbunds hjemmeside med samme 
navn, www.fritidsfiskerforbundet.dk, 
kunne vi se fremgangen med besøg. 
Det var en fornøjelse både for Web-
masteren, Palle Thomsen og under-

tegnede at kunne se, at nu havde 
”Siden” set sin berettigelse Efter seks 
måneder og 8 dage,- nemlig den 24. 
april i år,- var det nøjagtige besøgstal 
20.128 på det halve år.
Så det er positivt at det har givet et 
tilfredsstillende resultat da vi æn-

drede! Det var et ønske om at styrke 
vores tilstedeværelse på internettet 
med fiskerirelaterede input og ligele-
des sidste nye blade.
Bruno Müller 
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Nye medlemmer ved FJORDENS DAG
Tekst & foto : Bruno Müller

Randers Fjords Fritidsfiskerforening 
har med de mange andre lokale rekre-
ative foreninger deltaget i FJORDENS 
DAG.
Den 27. maj og denne ene dag, 
havde de forladt Randers og omegn 
og flyttet til Færgestedet i Mellerup, 
hvor ”Fritidsfiskeren” fandt de lokale 
fritidsfiskere fra Randers som deltog i 
arrangementet.
Stedet er velvalgt til det store årlige 
og tilbagevendende arrangement, 
hvor det er omkranset af den smukke 
natur  fra indsejlingen i Kattegat ad 
Randers Fjord.
Man kan også vende det geografiske 
naturbillede om og sige,- at her er  
Gudenåens udløb i Kattegat.

Fjorden er lang
Men ud langs fjorden fra Randers til 
Kattegat er der nok at se på ad den 
lange rute der er ca. 30 km fra Ran-
ders til udløbet i Kattegat,- men dog 
var arrangementet i Mellerup der 
ligger et stykke før på den nordlige 
side af fjorden.
I løbet af kort tid mødte bladet fritids-

fiskerne, der var med de erfarne fri-
tidsfiskeres deltagelse i arrangemen-
tet og med formanden Leif Jepsen i 
spidsen, der sagde: -Formålet med 
vores lokalforenings deltagelse med 
de mange andre rekreative foreninger, 
er at give de besøgende et indblik og 
få mere at vide om fiskeriet med garn 
på Randers Fjord,- ikke blot nu men 
også fiskeriet gennem tiderne. Vi har 
heldigvis sponsorer der økonomisk 
støtter arrangementet og samtidig 
tegner vin medlemskaber hvert år.
Der var stor interesse for at betragte 
de erfarne fritidsfiskere fiskere der var 
til stede hele dagen!   
De fortalte, hvordan man syr sine 
egne og andres garn, og at det blev 
lovmæssigt udført efter de regler i 
fiskeriloven for det rekreative fiskeri!  
Samtidig blev der givet gode råd om 
mindstemål på fiskene og frednings-
bælter, samt de bestemmelser der 
gælder for fiskeri på Randers Fjord. 

Ny medlemsfolder gav bonus 
Til Fritidsfiskeren sagde formanden, at 
de var glade for den nye ”Nyt Med-
lems-folder” der yderlig har hjulpet 
dem til nye medlemmer. 

Bare den stund hvor de talte med 
fritidsfiskerne i teltet, blev der meldt 
to nye ind.
- Vi er med for fjerde gang herude 
hvor vi har ca. 30 bådpladser og vi 
svinger mellem 60-70 aktive medlem-
mer. Foreningen er på vej mod de 40 
år og den er økonomisk sund, samt vi 
har et godt sammenhold.
 - Tiden den går og jeg føler nu at jeg 
vil gå af på næste generalforsamling 
som formand efter 8 år. 

Nyt medlem tegnes på den nye folder          
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Forårsfiskeri
Skrubberne i vigen er blevet efterstræbt i april måned. 
John, Jørgen Bjerregård og Formanden har haft nogle gode 
dage med pænt med fisk. Det lykkedes Birgitte at fange sig 
selv. Hun blev bugseret i havn med garnet i skruen og An-
ton gik helt overbord for at hjælpe hende. Han blev fisket 
op igen.

Den 21. april blev der virkeligt prøvet til, da 11 fiskere med 
i alt 33 garn fangede 33 skrubber. Det giver i gennemsnit 
1 fisk pr. garn! Indtil videre må vi nok sige, at højsæsonen 
faldt på dagene før den 21. april.
I år er der blevet fanget mange stenbider (hanner), og Karl 
Ejgil har været storaftager. Han hævder at Bodil er glad for 
dem. På billedet her ses blot én dags leverancer. 

Fra Ebeltoft Vig rapporteres, at fiskeriet er ringe. Her er der 
dog mange skrubber på lavt vand, men man mener, at det 
er de samme fisk, som man selv har opdrættet, for skrub-
berne fanges samme sted som klubben har sat skrubbeyn-
gel ud.

Kim har også en idé om hvor der kan fanges fisk. I vin-
terens løb har Kims båd tillagt sig så langt et ”skæg”, at 
den var blevet bundfast. Han mistænker skrubberne for 
at gemme sig i skæget.  På billedet ses Kim i gang med 
fiskeriet. 

Så skete det igen!
10. maj i år drev en tom jolle rundt der medførte stor redningsaktion.

Ved middagstid satte politiet både ski-
be og helikopter ind i eftersøgningen af 
personer der eventuelt havde opholdt 
sig i jollen. Ud for havnen ved Falsled 
nær Fåborg på Fyn måtte politiet sætte 
det store ”detektivarbejde” i gang, da 
der i jollen lå både tøj og mobiltelefon. 
Den varslede ulykke endte lykkeligt ved 
trettentiden, da man fandt føreren af 
jollen,- der var i god behold inde på 
land!

Med den ”Gule” mærkat på jollen,  navn på ejeren, fra Søsportens Sikkerhedsråd 
havde man eventuelt fundet ejeren hurtigt.
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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

✓

✓

37



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


