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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

RET OG PLIGT. Er det noget vi har 
som fritidsfisker?

Ja i allerhøjeste grad. I 1978 ville 
man afskaffe fritidsfiskeriet. Det 
affødte en sand protest blandt 
landets hobbyfiskere, og en 
protestbevægelse opstod. Det er 
nu 40 år siden at de første lokal-
foreninger blev dannet, og det 
senere forbund opstod, og blev 
splittet op i Fritidsfiskerforbundet 
og Dansk Amatørfisker forening. 
Historien herom har du kunnet 
følge løbende i bladet i år, fortalt 
af Kay Hansen, en fritidsfisker der 
har været med i første række fra 
begyndelsen. Men hvad skete 
der egentlig i 1978, da jeg var en 
dreng på 12 år, og jeg når jeg var 
på besøg hos mine bedsteforæl-
dre, kunne høre min bedstefar og 
Kay lægge slagplaner for møder 
med departementschefer, og 
højtstående politikere i Danmark. 

Jo, vi vandt såmænd retten til at 
være og kalde os Fritidsfiskere. 
En ret vi har haft lige siden. Men 
med retten til at være fritids-
fisker, fulgte også pligten til at 
sørge for ordentlig afmærkede 
redskaber, og at overholde regler 
om afstande til land. Senere fulg-
te også pligten til kun at fiske til 
eget forbrug, og ikke omsætte sin 
fangst til rede kontanter. 

Men vores største pligt, er plig-
ten til at kæmpe for et fortsat 
velfungerende fritidsfiskeri. Det 
gør vi ved at stå sammen, og ved 
at organisere os i lokalafdelinger 
og et forbund, for jo flere vi er, jo 
stærkere står vi. I dag har vi som 
fritidsfisker også pligt til at sætte 
os ind i regelsæt for ikke blot det 
rekreative fiskeri, men også lo-
kale regler via bekendtgørelser i 
de område vi dyrker vores fiskeri. 
Regler der nogen gange kan være 
svære at gennemskue. Men vi er 
gode til det, så gode at vi sjæl-
dent ser fritidsfiskere straffet for 
overtrædelser af reglerne. Men 
det sker nu en gang i mellem 
alligevel at der kommer en sag.                                                                     
Er sagen dybt uretfærdig, tager vi 
selvfølgelig sagen op i forbundet, 
og går gerne i dialog med kontrol 
myndigheden. Vi føler selv at vi 
har en god dialog med dem, men 
der er selvfølgelig også sager 
hvor vi står stejlt over for hinan-
den, som f.eks. fangstrørs sagen. 

Sådanne sager må enten afgøres 
i retten, eller med bøde til den 
uheldige.
I agurketiden her i sommerferien, 
hvor pressen sjældent har noget 
at skrive om, eller tv stationer-
ne mangler stof til udsendelser. 
Udkom fiskeristyrelsens oversigt 
over overtrædelser af den Dan-
ske fiskerilovgivning. Heri kunne 
man læse at andelen af ulovlige 
garn taget i forvaring var steget 
med 25%. En meget voldsom 
stigning, og journalister med 
mangel på stof, gik straks i gang 
med at tolke på dette som om 
at det var fritidsfiskere der stod 
for alle disse ulovlige garn. Det 
til trods for at man ikke ken-
der ejeren af disse garn, da der 
ikke er navn på disse redskaber.                                                                  
I forbundet blev vi også kontak-
tet, og vi fik lov at forklare os. 
Men forklaringer kan jo klippes 
sammen, som man lyster, og det 
blev så gjort. Ikke at vi kom til at 
fremstå i et dårligt lys, men for-
klaringen om at man jo ikke kun-
ne pege direkte på fritidsfiskerne 
som ejere af disse umærkede 
garn, kom ikke for dagens lys.

Vores største pligt, er pligten til 
at kæmpe for et fortsat velfun-
gerende fritidsfiskeri. Det gør 
vi ved at stå sammen, og ved at 
organisere os i lokalafdelinger 
og et forbund, og jo flere vi er, jo 
stærkere står vi.

af Jørgen Bork & Bruno Müller 
Den 18. marts på vores Årsmødet blev der for de delegere-
de forelagt ideen om udvidelse af bladet .
Det havde formålet med fire sider mere for at give plads 
med et Fisketillæg på midtersiderne, -og lige til at tage ud 
af bladet og gemme det.
Redaktionen havde håbet på tilpas returmeldinger og 
spørgsmål om de mest aktuelle emner og regler der nu 
engang findes for det rekreative fiskeri.
Indrømmet, at der i perioden med de tre sidste udgaver af 
Fritidsfiskeren kom stof og spørgsmål som vi tjekkede in-
den "Tryk" hos Fiskerikontrollen som der var meget positiv 
med ideen,-og for vores vedkommende skulle det være et 

" Stykke værktøj" som medlemmerne kunne bruge, så man 
kunne undgå at havne i "Kapitlet" for Gråzoner!
Der kom desværre ikke nok stof til redaktionen vedrørende 
opfordringen til vore medlemmer!
Man er enige i Forretningsudvalget om at Fisketillægget 
udgår fremover på grund af økonomien.
I stedet har redaktionen foreslået at resten af 2018 indsæt-
tes NYT - Medlemsfolderen.
Det er så det vi gør!                                                                     
Til medlemmerne ude i Lokalforeningerne opfodrer vi om 
at hive den ud af bladet og give den til en fritidsfisker der 
ikke er medlem hos os.                                    

Redaktionen
Var Fisketillægget ikke aktuelt nok?
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Forretningsudvalget

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

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

Sekretær: 
Jørgen Jeppesen                        
Kastanievænget 64
7800 Skive 
Tlf 40 19 36 33 
j.skytte@mail.dk

Medlemskontoret 

Kasserer og Medlemskontor: 
Bjarne Christensen 
Ribegade 35 
9900 Frederikshavn 
Tlf. 21 80 36 12  
bcnr1@webspeed.dk
Træffetid: 
Man-torsdag 17.00-19. (FU) 

Miljøudvalget 

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

Medlem Forretningsudvalg 

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

Livsforsikring & Bådforsikring      

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

Redaktion 
                 

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

Hjemmesiden 

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

Forbundsfanen 

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

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

F R I T I D S F I S K E R E N
Nr. 1. feb ---indleveringsfrist til redaktionen 5. jan ----- Udkommer ultimo februar
Nr. 2. apr ---indleveringsfrist til redaktionen 15. mar -- Udkommer ultimo april
Nr. 3. juni  --indleveringsfrist til redaktionen 15. maj--- Udkommer ultimo juni
Nr. 4. sep ---indleveringsfrist til redaktionen 15. aug --- Udkommer ultimo september
Nr. 5. nov --indleveringsfrist til redaktionen 15. okt --- Udkommer ultimo november
Bladet sendes til alle medlemmer i Lokalforeningerne og forbundets samarbejdspartnere og annoncører. 
Ligeledes til landets fiskerirelaterede organisationer, aviser og lokale ugeblade, fiskeripolitiske ordfører, 
biblioteker og forhandlere af relateret grej til fritidsfiskeriet. Stof til bladet indsendes elektronisk. Eftertryk 
tilladt med kildeangivelse. Synspunkter og stof, der fremføres i bladet, kan ikke generel tages som udtryk for 
forbundets stilling. Injurierende stof bringes ikke i bladet! 
Oplag: 2500 - Layout og Tryk: Mads Lundberg - mads@madslundberg.dkJubilæum i 7 foreninger
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VENØ Fiskefarm – Åben hus 2018 
Tekst & foto: Bruno Müller
 
I Nordvestjysk Fritidsfiskerfor-
ening’s 40 års jubilæumsår indbød 
man igen til Åben Hus på Venø Fi-
skefarm. Igen var der  nok at kigge 
på bl.a. med deres østersprodukti-
on, hvor de lægger et stort arbej-
de i det og at man vil bruge dem 
fordi man i vide kredse me¬ner, at 
de kan noget,« siger formanden 
Arne Rusbjerg. Der er den del, der 
handler om at få produce¬ret de 

bittesmå østers der senere skal 
vokse sig store i bure i Venøsund.
Venø Fisk og Skaldyrs eget specia-
le i forbindelse med østers er en 
rensningsmeto¬de.
En central del af det nye østers-op-
drætsprojekt i Limfjorden foregår 
på Venø Fish Farm i den sydvestlige 
ende af den lille limfjordsø Venø 
Fish Farm
Venø farmen bruges til at få pro-
duceret den nødvendige østers-yn-
gel,- og på dagen blev der demon-

streret  hvordan man åbner sådan 
en.
Fiskefarmen drives af Venoesund 
Fisk og Skaldyr Aps., som kommer 
til at spille en stor rolle i en vigtig 
del af projektet. Det er den del, 
der handler om at få produce¬ret 
de bittesmå østers, kaldet spat, der 
senere skal vokse sig store i bure i 
Venøsund.
Se mere om flere opdræt på næste 
side!
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Tekst og foto:Bruno Müller                                                                                                                                           
                                                       
Tragisk drukneulykke i starten af juli med en 74 årig fritidsfi-
sker der var ved at røgte garn sammen med sin søn.
Båden fik en sø ind og kæntrede med de to fritidsfiskere der 
faldt i havet,- og hvor det kun var sønnen der bar rednings-
vest. Det medførte for hans far, at han det vanskeligt med 
at holde sig i overfladen, - og sønnen fik hjælp fra en båd 
der kom til undsætning.  Hans fars liv stod ikke til at redde, 
selv om han hurtigt med helikopter blev bragt til Odense 
Universitetshospital og sønnen blev bragt i land af båden 
der kom til undsætning.
Ulykkeligt

Masser yngel sat ud på Venø 

Ved Helnæs på Fyn var to fritidsfiskere ude og bjærge! Den ene bar ikke 
redningsvest!

Fritidsfisker omkom i drukneulykke

Igen en meget ulykkelig afslutning på at sejle ud og ikke bære redningsvest! Der ville være stor sandsynlighed for at fad-
deren havde klaret det, og det viser at vesten kunne havde reddet hans liv.
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Yacht-Kasko-
Forsikringen

Yacht-Ansvars-
Forsikringen

Yacht-Ulykkes-
Forsikringen

Yacht-Pool Danmark A/S
Vinkelvej 9 . Dk-6100 Haderslev

Tel. +45 7022 8070 . Fax +45 7022 8060
Internet: www.yacht-pool.dk . E-mail: info@yacht-pool.dk

CVR 32283020

YACHT-POOL
I N T E R N A T I O N A L Bådforsikring

Bestil forsikringstilbud på www.yacht-pool.dk eller tlf. 7022 8070

A4_Layout 1  25/03/14  09.28  Side 1
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To ministre svarer på henvendelse fra Skive FF
Mindstemål 2018 i saltvand
Referat af sidste møde i § 7-udvalget
Fiskepleje 2018- med bl.a. udsætninger af ål
Fritidsfisker overbord og hang ved bøje
Fra Bly-synk til Zink
Fritidsfisker druknet
Ålegræsset rådner
Skarven hærger ved Kilstrup Sø
Gråsælerne har det godt i Vadehavet
Kontanter til Fritidsfiskere 
Forbundsbladet 3.2018
Stiftelsesår + Jubilæer i lokalforeningerne
Vild lørdag på Rønnerhavnen i Frederikshavn
Skarvregulering ved Kilstrup Sø
Folder om fordele ved medlemskab
Åleforbuddet i Sverige fastsat

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!
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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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Jubilæumsår i lokalforeningerne

I løbet af 2018 kan vi gratule-
re syv af vore lokalforeninger 
med 40´s jubilæum. Nogle 
vil gerne fejre det, medens 
andre kun har det på tegne-
brættet og andre holder lav 
profil! Mange af lokalforenin-
gerne er mere eller mindre 
opstået i kølvandet af de 
etablerede ældre fiskerifor-

eninger fra tidligere tid, og 
som der var mange af rundt 
om i landet.Der hersker in-
gen tvivl om at mange, - og 
især vore ældre medlemmer, 
lader store tanker falde til-
bage på de pionerer der tog 
kampen op mod især myn-
dighederne,- for 40 år siden.

Syv lokalforeninger i Dansk Fritidsfiskerforbund 
kan i år fejre 40´års jubilæum.

1978-2018  - 40 år i lokalforeningerne

Nissum Fjord FF  ........................ Stiftet 21.03.1978  .............................40 år
Nordvestjysk FF  ........................ Stiftet 28.03.1978  .............................40 år
Als og Sundeved FF  ................... Stiftet 29.05.1978..............................40 år
Virksund FF  ............................... Stiftet 20.07.1978..............................40 år
Thy-Mors FF  .............................. Stiftet 08.08.1978..............................40 år
Kolding FF .................................. Stiftet 25.08.1978..............................40 år
Skive FF  .................................... Stiftet 09.11.1978..............................40 år

SENERE end 1978

Mariager FF  .............................. Stiftet 03.09.1981  .............................37 år
Randers FF  ................................ Stiftet 07.12.1982  .............................36 år
Hals FF  ...................................... Stiftet 15.10.1983  .............................35 år
Varde & Ho bugt FF  ................... Stiftet 15.09.1984  .............................34 år
Nordlige Sdr. Jyllands FF  ........... Stiftet 02.10.1985  .............................33 år
Ringkøbing FF  ........................... Stiftet 25.11.1996  .............................22 år
Vendsyssel FF  ........................... Stiftet 14.04.1999  .............................19 år
Læsø FF  .................................... Stiftet 08.05.1999  .............................19 år
Føns FF  ..................................... Stiftet 16.06.1999  .............................19 år
Nordsjællands FF  ...................... Stiftet 31.01.2000  .............................18 år

Kalø Vig FF -medlemmerne er indmeldt i Bådelauget, der er stiftet i 1967

Redaktionen takker alle lokalforeningerne der har sendt ind om deres stiftelsesår!

Dansk Fritidsfiskerforbund gratulerer!
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Heltlarverne blev sat ud i snestorm!
Med kommunalt tilskud startede det for 34 år siden med opdræt 
af helt og marine arter
Tekst: Kay Hansen 
Foto: Bruno Müller

Der har for Nordvestjysk Fritidsfi-
skerforenings medlemmer, helt fra 
starten, været et ønske om at udsætte 
fisk i Kilen og fjorden.
Vi søgte i 1984 Struer Kommune om 
et tilskud til udsætning af heltlarver 
i Kilen ved Struer. Jeg havde skrevet 
en ansøgning om et tilskud på kr. 
5.000 til køb af heltlarver hos smeden 
Svend Nielsen i Nr. Nebel(fiskerne i 
Ringkøbing fjord kan takke smeden 
fra N. Nebel for, at der i dag er helt i 
Ringkøbing fjord.) Han havde i samar-
bejde med Amtsbiolog Knud Rasmus-
sen (Viborg Amt) bygget et anlæg til 
udklækning af helt.

Havde kun søgt om 1500,- kr! Fik 
5000,- kr!
Stubkjær (Arnes bedstefar) ringede 

til mig, han var helt oppe i det røde 
felt, han mente, at der var sket en fejl 
hos kommunen, han havde fået en 
check på kr. 5000 og mente, at han 
kun havde bedt mig om at søge om et 
tilskud på kr. 1.500. Det var også rigtig 
nok; men jeg mente, at hvis vi søgte 
om kr. 5.000, så havde vi penge nok 
til at udsætte heltlarver i 3 år. Vi blev 
enige om, at Stubkjær skulle ringe til 
formanden for teknisk udvalg og få en 
snak med ham. De aftalte, at vi skulle 
beholde de 5000 kr.

Heltlarver var i mælkejunger i bag-
rummet 
Vi kørte 3. år i træk til Nr. Nebel efter 
heltlarver. Vi transporterede dem i 
mælkejunger i bagagerummet i Stub-
kjærs stationcar.  Sv. Nielsen havde is 
i fryseren, som kom ned til heltlarver-
ne. Vi måtte ikke have varme i bilen, 
og et vindue skulle stå åbent. Den ene 
gang begyndte det at sne lige før vi 
nåede frem til båden, der skulle sejle 
heltene rundt i Kilen, så heltlarverne 
blev sat ud i snestorm.

Tanken om eget klækkeri modnedes. 
Vi fik stillet en skurvogn til rådighed af 
Struer Kommune, og fik monteret en 

enkelt kolbe med heltrogn fra Knud 
Rasmussen – resultat l stk. heltlarve; 
men det var heller ikke gode betin-
gelser vi arbejdede under. Afløbet fra 
kolben var direkte ned i toilettet.

Der blev klækket Helt i en garage
I 1988 fik vi klækket helt i en garage i 
Vemb hos Knud Rasmussens svoger, 
vi udsatte heltene i bure, som vi med 
hjælp af tilskud fra Ringkøbing Amt 
og Struer kommune havde anskaffet 
og opsat i Kilen. Der blev af de ud-
satte heltlarver 78.000 stk. sættehelt 
(5 cm.), der blev udsat i Kilen med 
tilskud fra fiskeplejen.
 Vi fik blod på tanden og besluttede, 
at vi ville have vort eget Klækkehus. 
Hvor vi både kunne producere helt-
larver, og marine arter som, skrubber, 
rødspætter, pighvar og torsk. Stubkjær 
brugte en del tid vinteren 1988/89 på 
at sætte sig ind i Norske forsøg, hvor 
man havde spærret en fjord af og sat 
torskeyngel ud i fjorden, med gode 
resultater.

Fortsættes i blad nr. 5

 

Jeg er blevet kontaktet af mange der er i tvivl om brug 
af redningsvesten. Jeg har efterfølgende talt med vo-
res forsikringsselskab, og jeg kan oplyse følgende. Når 
i er ude at fiske skal i selvfølgelig bære redningsvest. 
Men når i er på vej til fiskeri skal i ikke have vesten på 
i bilen eller hvordan i ellers transporterer jer. Jeg vil 
dog sige til alle: Husk vesten når i fisker. Den redder 
liv! Jeg vil også lige sige. Hvis der sker ændring i jeres 
ægteskabelige status, så husk at ændre begunsti-

gelserklæringen. Jeg kan også oplyse at man skal have 
Dansk personnummer for at kunne tegne både døds-
ulykkesforsikring og bådforsikring.

Jeg håber at alle er indforstået dette. 

M.V.H. - Bjarke Thiessen. (Forsikringskoordinator)  
btbt@stofanet.dk 

Forsikringsnyt!
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Foto: Bruno Müller
 
Hvad gør man, når man skal bruge 600 
fisk, men ikke ved hvor og hvordan, 
man skal fange dem?
Miljøstyrelsen har besluttet at bede 
lystfiskere og undervandsjægere om 
hjælp. Som tak får de hjælpsomme 
fiskere et gavekort på 700 kroner til en 
butik efter eget valg.
-Vi har brug for fiskere med lokal-
kendskab, der ved, hvor fiskene står, 
og hvordan man bedst fanger dem. 
Uden hjælp fra fiskerne står vi med en 
meget svær opgave, siger kontorchef 
Harley Bundgaard Madsen fra Miljø-
styrelsen.
 

Skal fanges her i efteråret
Fiskene skal være skrubber, ålekvab-
ber, sortmundet kutling eller aborre. 
Hver fisker skal i alt levere 25 fisk, der 
skal fanges i havet i perioden sep-
tember til december 2018. Fiskerne 
foreslår selv, hvor de helst vil fange 
fiskene.
-De frivillige fiskere spiller en vigtig 
rolle. Indsamling og målinger på fi-
skene bidrager til at vi får ny viden om 
de miljøfremmede stoffer, og hvordan 
de spredes i havmiljøet, siger Harley 
Bundgaard Madsen.
Miljøstyrelsen undersøger de indsam-
lede fisk for indhold af tungmetaller 
og andre miljøfarlige stoffer.

Brug eget garn og kroge
Har du lyst til at fange fisk for Miljø-
styrelsen, så send en mail til 
fisk@mst.dk. Oplys i mailen i hvilket 
område, du vil fange fiskene.

Du skal bruge dit eget garn, kroge 
eller harpuner til at fange de 25 fisk. 
Miljøstyrelsen afhenter de frosne fisk 
samlet.

Der er brug for fiskere til i alt 35 områ-
der, hvor der skal fanges fisk. Der skal 
være én fisker i hvert område.

Fiskeundersøgelsen indgår i det Natio-
nale Overvågningsprogram for Vand-
miljø og Natur

Få et gavekort
Miljøstyrelsen efterlyser fritidsfiskere der honoreres med gavekort,
hvis de vil fange fisk til undersøgelse for miljøfarlige stoffer.
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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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Borgmesteren og 2 x Henrik til søs

Demonstration af redning til søs.

Af Birger Bredkjær Pedersen, 
Træskibslauget

Den 9. juni havde Rønnerhavnen 
besøg af rigtig mange mennesker … de 
kom for at deltage i det store Kræm-
mermarked samt at se og deltage i 
arrangementerne som var stablet på 
benene til  Vild med Vand – Havnens 
dag. Denne dag blev en succes for 
alle aktørerne … der blev handlet 
og kræmmet … der blev sejlet hav-
nerundfart … der blev reddet folk op 
fra havnen … der blev fanget krabber 
… der blev hoppet i det store piratskib 
af en hoppeborg … der var aktiviteter 
overalt på havnen … og det hele kun-
ne ses 30 meter oppe, fra Brandvæse-
nets store stigevogn.

Borgmesteren åbnede
Alt dette blev sat i gang af vores Borg-
mester Birgit Hansen, som præcis kl. 
10.00 overtog mikrofonen fra havnens 
orkester Trækfuglene … for at byde 
alle velkomne og officielt åbne for 
festen.
Mellem Jer og mig … så er Birgit ikke 
meget for at sejle … sagde hun … men 
vi lokkede hende ud på en guidet 
havnetur … under ”politieskorte” og 
under beskyttelse af havnens formand 
… selvfølgelig iklædt redningsvest … vi 
skulle jo nødig miste Birgit til havets 
vilde bølger. Ideen med denne Vild 
med Vand – Havnens Dag er at oplyse 
og fortælle om livet på havnene.   Som 
skrevet før … så en denne dag lands-
dækkende … og de forskellige lokale 
aviser landet over har bragt store 
artikler om dagen … ligeså her i byen 
… både før og efter … det er godt for 
alle .

100 havne deltog
100 havne over hele Danmark invol-
veret i lignede arrangementer … så 
rigtig mange frivillige i hele Danmark 

har haft en travl og sjov dag … og 
forhåbentligt tiltrukket en masse nye 
medlemmer til alle de klubber og 
foreninger som bakker op om dette 
arrangement. Efterfølgende evalu-
ering … viste meget stor tilfredshed 
med dagen … nogle havde sikkert 
fået et par nye medlemmer … andre 
gæster var blevet bidt af sejlerlivet og 
livet på havnen … det glæder os alle, 
at Rønnerhavnen bliver promoveret 
positivt rundt omkring … som et godt 
sted at være og bruge sin fritid på en 
konstruktiv måde … hele familien.

Med venlig hilsen 
Birger Bredkjær Pedersen
Tovholder
Formand Frederikshavn Træskibslaug.

Vild med Vand – Havnens Dag   
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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, Violvej 171, 7800 Skive, Tlf. 2361 8095, 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
Generalforsamling i Ndr. Sdj. Fritidsfiskerforening
Fredag den 26. oktober 2018 Kl. 18:00
Ndr. Sdj. Fritidsfiskerforening afholder Ordinær Generalforsamling
På Strandgården, Loddenhøjvej 149, Barsmark 6200 Aabenraa
Forslag skal være formanden i hænde mindst 7 dage før ordinær generalforsamling afholdes.
Tlf: 51 52 00 29 eller e-mail: j.bork@mail.dk 
Foreningen er vært med gule ærter, drikkevarer er dog for egen regning.
Tilmelding skal ske senest fredag den 19-10-2018 
Kasserer Hans Bomberg 
Tlf. 29 86 66 50 eller e-mail. hbfisken@gmail.com
 Ordinære Generalforsamling står for døren til et nyt år i fritidsfiskerens tegn. 
Bestyrelsen ser gerne frem til godt fremmøde og kom gerne med tiltag, som der kan arbejdes med vinteren over.
P.b.v.Formand Jørgen Bork, Sundparken 5, Aarøsund

Generalforsamling i Als Sundeved FF
Ordinær generalforsamling tirsdag d.23. oktober kl. 19.00 ved BRAG i Sønderborg.
Dagsorden ifølge vedtægterne
Dørene åbnes kl. 17.30 og som vanlig kan der handles i butikken hos BRAG.
Foreningen er vært ved spisningen - HUSK tilmelding v. John Christiansen 30 82 26 27- Senest d, 16. oktober
Venlig hilsen Bestyrelsen

Vigtigt Nyt!  
                                                                                                                                         
I forsikringsbestemmelserne præciseres det at redningsvesten 
skal bæres under sejlads! Hele året!  

Als og Sundeved Fritidsfiskerforening

Skive Fritidsfiskerforening
Generalforsamling i Skive FF
Skive Fritidsfiskerforening afholder ordinær generalforsamling tirsdag den, 13. november 2018 kl. 19.00 på havnecafeteriet, Nord-
havnsvej – Skive. 
Dagsorden iflg. vedtægterne. Evt. forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dg. før.
Der kan betales kontingent, grundleje og havnepladsleje fra kl. 18.00
P.b.v. Jørgen Skytte Jeppesen, formand

Randers Fjord Fritidsfiskerforening
Randers Fjords Fritidsfiskerforening’s GENERALFORSAMLNG
Der holdes ordinær generalforsamling i klublokalet torsdag d. 18.10.2018 kl. 19.00
Vi starter med gule ærter og tilbehør kl. 19.00
 Nu fra ”Slawteren” i Tørring! Tilmelding nødvendig til Leif senest d.10 10.2018
Kl. 20.00 afholdes generalforsamlingen med dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag til sager til behandling skal være formanden skriftligt i hænde senest d. 4. oktober 2018
På valg er formanden, Leif Jepsen, og ”havnefoged” Jens Erik Nielsen. Leif modtager ikke genvalg.

Klubben starter d. 27.9.2018 og slutter i år d. 6.12.2018 Starter igen d.10.01.2019
Årets eneste banko holdes i klublokalet d. 22.november 2018 kl. 19.00
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Fyrre år for enden af fjorden  
Tekst & foto : Bruno Müller

Første gang man hørte om Kolding 
havn var i slutningen af 1600-tallet og 
med tilsandinger og andre problemer i 
de næste århundrede, blev der igang-
sat en havneudvidelse. Den ”Nye” 
havn blev ved færdiggørelsen indviet 
i 1843.
Siden har havnen udviklet sig til en 
moderne havn som blander sig mel-
lem de største i landet.
Man kan vel roligt sige, at dem som 
hører til de sidst ankomne på havnen 

er Kolding Fritidsfiskerforening!
De fejrede deres 40 års tilstedeværel-
se og jubilæum med en reception lør-
dag den 25. august. Der var indbudt 
medlemmer og gæster omkring deres 
dejlige klubhus til festlighederne, hvor 
også FRITIDSFISKEREN var inviteret og 
dukkede op.
Rigtig mange var mødt op og Danne-
brog vejede over de mange besøgen-
de og bådene der lå ved deres flotte 
klubhus, og et stort telt var der rejst 
så der var plads til alle der kunne 
aflægge besøg ved fadølmaskinen 

og pølsevognen udenfor. Man kunne 
fornemme at her satte medlemmerne 
samværet og og humøret i højsædet.
Formanden Daniel Farrugia havde 
glædet sig til dagen og kunne fortælle 
”- at der til daglig når der ikke blev fe-
stet som i dag, var et rigtig godt miljø 
mellem de 155 medlemmer. Han var 
selv kommet ved bådene siden han 
var dreng og det har gjort at han selv 
har en og nu er blevet formand efter 
Bjarke Thiessen.

Nuværende og tidligere formænd                        Teltet var popurlært                                            Finn N.: De unge bør melde sig ind                                 
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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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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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Skarvens hærgen ved Kilstrup sø forværret  
Af Finn Frandsen, Mariager FF 
 
Opfølgning på Skarv situationen ved Mariager fjord, hvor 
der er  foretaget oliering af æg på Treskelbakken de sidste 
2 år, med det resultat,der er ingen reder i år eller forsøg 
herpå, så det har en effekt.

Hvad værre er, kolonien ved Kilstrup sø er øget, og det må 
skønnes at de er flyttet dertil fra Treskelbakken. Sidste år 
var der 287 reder og tidlig forår blev der talt 249, men det 
seneste antal jeg har kendskab til er 350 reder, hvilket er 
en total uønsket fremgang. Hvis så ikke vi sørgede for ned-
skydning af 87 skarver, havde kolonien været langt over 
400,der er katastrofalt.
Derfor må vi nødvendigvis gøre en endnu større indsats 
for at reducere de voksne fugle, og så vil vi  i fællesskab 
med sportsfiskerne søge regulering igen. Det gør vi lige så 
snart det er muligt og søge nedlagt så mange som vi for-
mår. Vi betragter de forfærdelige skader som de forvolder 
på de fisk og ål som i enkelte tilfælde slipper fra dem, og 
tanker om de mennesker som er tilhænger af Skarv! De 
burde opleve et bid af en SKARV! 
Se hjemmesiden!

Fritidsfisker overbord og hang ved bøje 
Af Bruno Müller
 
Fredag den 13.juli ved Skagen faldt en fritidsfisker over-
bord og han måtte se at hans jolle sejlede videre imens 
han klamrede sig til en bøje i to og en halv time.
Han blev set og samlet op af et fragtskib hvor en af ska-
wlings både var på vej ud og kunne få den uheldige fritids-

fisker med til Skagen.
Jollen der havde været på ”langtur” mod øst efter uheldet, 
var kommet ind i svensk farvand, blev ligeledes hentet og 
bragt hjem af Skagen redningsstation.
Heldigt at det var i juli måned efter det lange ophold ved 
bøjen og det gjorde at fritidsfiskeren havde det rimeligt 
godt.
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Hej! Jeg har netop gennemgået årgang -17 og -18 af vores 
medlemsblad
”Måske det var en ide til overvejelse, at bladet afviser bille-
der af sejlende personer, der ikke tydeligt bærer rednings-
vest. Også når billederne er i forbindelse med annoncer. 
Undtagelsen kunne være historiske billeder. ”  
Mvh Carl-Erik Ravn 
Carl-Erik der har sendt indlægget til formand Arne Rus-
bjerg, der har videresendt det til bladet.
Formanden ønsker det behandlet i forretningsudvalget og 
til det har jeg lavet en gennemgang vedr. antal bragte foto 
hvor der er vist redningsvest og uden, på personer i forbin-
delse med og under fiskeri.

Svar til Carl-Erik!
Tak for dit gode indlæg som du nedenstående kan se af 
min optegnelse af nævnte emne om redningsvest.
Data omhandler blad 1–5 i 2017 og  blad  1-3 i 2018, altså 
8 blade der viser et gennemsnit nedenstående:
Foto i forbindelse med artikler, kampagnetillæg og andet. 
Ligeledes annoncer, historie m.m.

Med redningsvest: 47 - Uden redningsvest: 36
Helsideannoncen fra Søsportens Sikkerhedsråd vi har 
bagerst i bladet, hvor der ingen vest er på, har til hensigt at 
vise uforsigtig adfærd.
Kommer på dagsorden ved FU-møde  d. 28.11.2018, kan vi 
først bringe svaret i blad 1.2019.
Tak for dit indlæg Bruno Müller 

Positivt indlæg til bladet om redningsveste  

Foto: Bruno Müller

Har din lokalforening sit eget banner?  
Gode og fleksible tilbud på skrift om Fritidsfiskeri 
og aktiviteter er ikke altid nok! Hvis du ønsker 
at få flere nye medlemmer,-så er det uden tvivl 
afgørende at gøre opmærksom på at I er til stede 
ved havnefester og lignende arrangementer. Dem 

som er interesserede vil få øje på jer med eksem-
pelvis et Banner og kan være starten på
en god kommunikation.
Bruno

En af vore annoncører laver det til en rimelig pris
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HUSK
FREDERIKSH

AVN

MOTORKONTO
R

- det er os!

(Også åbent lørdage)

Motorkontor
• afmelding
• nye nummerplader
• omregistrering

AC BILSYN
Dansk lokal synsvirksomhed

Vi har � eksible åbningstider og
syner også uden tidsbestilling

Evt. tidsbestilling på tlf. 98 42 92 92

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

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

Vi udfører også:

- Toldsyn

- Nummerpladeudlevering

- Tempo 100 godkendelser

-  Udstedet danske og tyske miljømærker

Se mere på

www.acbilsyn.dk

- her kan man

også reservere

tid online

24 timer

VI SYNER ALLE

HUSK
FREDERIKSHAVN

MOTORKONTOR

- det er os!

(Også åbent lørdag)

AC Bilsyn Frederikshavn ApS

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

Flemming
Michael

Claus
Allan

Slap gødning ud i Lillebælt og frikendt
Kilde: Jyske Vestkysten og FRITIDSFISKEREN
 
Bierhvervsfisker Niels-Gunnar Jensen, Aarøsund, er harm 
over, at Dan Gødning A/S ved Fredericia er blevet frikendt 
for et ansvar for det store udslip af gødning til Lillebælt, 
som skete for to år siden. Han er parat til at gå til EU-dom-
stolen. Fiskene er væk, siger han.
Aarøsund: Det lugter af svovl og er helt sort, når deltids-
fisker Niels-Gunnar Jensen trækker sine garn ombord på 
kutteren "Johanne". Aldrig har han brugt så meget tid på 
at rense sine garn og spule sit skib for rådden bundvege-
tation og døde fisk, som han har gjort siden februar 2016, 
hvor 2.700 ton kvælstof sivede ud i Lillebælt fra virksomhe-
den Dan Gødning A/S.
Til FRITIDSFISKEREN siger DFF’s Miljøkoordinator Hans 
Bomberg
-Som fritidsfisker og koordinator i miljøudvalget for Dansk 
Fritidsfisker Forbund kan jeg kun give bierhversfisker 
Niels-Gunnar Jensen Årøsund ret i de udtalelser, som 
han er kommet med angående tilbagegangen af fisk. Jeg 
fisker selv i Djernæs Bugt nær Barsø og kan desværre også 
tydeligt se, at her er der stor tilbagegang i fangsten af fisk 
hos os fritidsfiskere, og dette er gradvist blevet værre siden 
2016.
-Der er netop igangsat en undersøgelse af muslingernes 
tilstand i farvandet omkring Barsø, her vil man undersøge 

hvor slemt , det står til –og om muslingerne stadig er egne-
de til konsum.

Formand for bæltfiskerne, Allan Buch, har forsøgt at få 
svar fra myndighederne på, hvor store skader der kunne 
måles på havmiljøet efter udslippet.
Aarøsund: Miljøstyrelsen har ikke målt sig frem til markan-
te konsekvenser for havmiljøet af det udslip af 2.700 ton 
kvælstof, som løb ud i Lillebælt i februar 2016 og blev ført 
mod syd, da en brand i februar 2016 hærgede Dan Gød-
ning i Fredericia.

Læs hele historien på Dansk Fritidsfiskerforbunds 
hjemmeside

Foto: Bruno Müller

Lillebælt modtog 2,7 tons gødning!
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Nordisk samarbejde om at rydde strande 
for affald
I år var kampagnen igen med sit primære fokus på de 
mængder af marint affald, som dagligt skyller op på den 
jyske vestkyst. Kampagnens formål var at styrke dansker-
nes bevidsthed om, hvorledes det globale problem med 
marint affald påvirker vores lokale kyster og strande i 
Danmark og samtidig skabe en synlighed af hvilken ind-
sats, det hvert år kræver, at håndtere denne type affald. I 
år inviteredes alle besøgende på Vestkysten til at give en 
hånd med og der var både indsamlingsudstyr og opsam-
lingskasser til rådighed. 
Følgende kommuner deltog i kampagnen i år: Varde, Ring-
købing Skjern, Holstebro, Lemvig, Thisted, Jammerbugt, 
Hjørring og Frederikshavn. 

Fiskeforbud i del af Norge på vej?

Tilstanden for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og 
i Oslofjorden er nu så dramatisk at Fiskeridirektoratet i 
Norge foreslår at indføre fiskeforbud i 14 gydeområder på 
Skagerrakkysten og forbud mod at fiske torsk i Oslofjor-
den.
Havforskningsinstituttet rapporterer om rekordlidt fjord- 
og kysttorsk langs hele Skagerrakkysten og i Oslofjorden, 
-og det bliver anbefalet at igangsætte tiltag for at reducere 
fiskedød som skyldes fiskeri. Undersøgelser viser at spe-
cielt fritidsfiske udgør en stor del af den totale fiskedøde-
lighed for fjord- og kysttorsk.

Fiskeridirektoratet foreslår fiskeforbud i gydeområder og torskeforbud i 
Oslofjorden, - og specielt er fritidsfiskeriet årsagen!

Mindstemål for en række fiskearter i 
saltvand er ophævet
Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. 
Institut for Akvatiske Ressourcer.

I ny bekendtgørelse om mindstemål 
for fisk og krebsdyr i saltvand er 
mindstemålet ophævet for udvalgte 
fiskearter i udvalgte områder.
 
Baggrunden er, at der er EU-regler, 
som forpligtiger erhvervsfiskerne til at 
lande hele deres fangst, også fisk som 

var under det gældende mindstemål 
og på den baggrund er mindstemålet 
ophævet i udvalgte områder. Dog er 
mindstemålet for ising og rødtunge 
ophævet i alle danske farvande.
Da der foregår både lyst- og fritidsfi-
skeri efter disse arter og i de berørte 
områder, så er reglerne beskrevet i en 
række foldere.Ønsker du information 
om hvilke arter og hvilke farvande, 
der er omfattet af disse ændringer, 

så fremgår det af Fiskeristyrelsens 
foldere.
Læs Fiskeristyrelsens oversigt over 
folder for lokale regler for fiskeri.på Fi-
skepleje.dk [fiskepleje@aqua.dtu.dk)
Bekendtgørelse trådte i kraft 1. juli 
2018 og hedder: Bekendtgørelse om 
mindstemål for fisk og krebsdyr i 
saltvand.
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Det er den svenske Hav- og Vatten-
myndighed, der nu indfører forbundet 
mod fiskeriet efter ål i de kystnære 
svenske områder mellem den 1. 
november og 31. januar. Forbuddet 
forventes at reducerer det svenske 
ålefiskeri med yderligere 22 procent.
Beslutningen fra HAV er taget efter en 
høringsrunde blandt intersenter, som 
fiskeriorganisationerne samt offentlige 
institutioner og andre interessegrup-
per med tilknytning til fiskeriet, skriver 
Ingemar Berglund som leder af afde-
lingen for fiskeriforvaltning på havet i 
Sverige, i en pressemeddelelse.
Beslutningen om lukning for ålefiske-
riet i de tre vintermåneder, skal ses 
i forhold til at EU´s fiskeriministre i 

2018 har besluttet nye regler til be-
skyttelsen af den truede ålebestand. 
Det er derfor op til HAV, at implemen-
terer EU forordningen på åleområdet. 
Små ål fritages
Små ål under 12 centimeter og fritids-
fiskeriet samt ålefiskeriet i Middelha-
vet fritages for reglerne. Regler der 
ellers totalt forbyder fiskeri efter ål i 
havet i de tre vintermåneder, novem-
ber, december og januar. Områderne 
omfatter alle EU-farvande i det nord-
østlige Atlanterhav, herunder Østersø-
en, Skagerrak, Kattegat og Nordsøen.
Ingemar Berglund begrunder valget af 
de tre vintermåneder som ålefri med, 
at man har taget højde for virkningen 
på svensk fiskeri, set i forhold til den 

forventede effekt forbuddet har på 
hele ålebestanden. Man forventer 
ligeledes, at forbuddet vil reducerer 
det svenske ålefiskeri med 22 procent, 
svarende til omkring 35 tons ål i alt. 
Den europæiske ål er én og samme 
bestand, der er klassificeret som en 
truet art. Helt tilbage i 2007 beslutte-
de EU en forordning der fremadrettet 
skulle styrke og beskytte den europæ-
iske ålebestand. Målet var at mindst 
40 procent af den mængde blankål 
der blev produceret, skulle have 
chancen for at udvandre og dermed 
overleve. For at nå det ambitiøse mål, 
blev det besluttet, at hvert EU land 
skulle have en egen national ålefor-
valtningsplan for ålen. 

Sverige forbyder ålefiskeri fra november 
til januar

Tyske lyst-
fiskere fik 
straks-bøde 
på 15.000 
kroner

Det idylliske lystfiskerparadis Dyvig 
på Nordals, er et yndet sted for tyske 
lystfiskere og forleden  heller ingen 
undtagelse for 3 tyskere!
 
Vores tyske lystfiskere helt glemt de 
nye regler for hvor mange torsk man 
må vriste ud af områdets fiskevand. 
De nye regler fra 2017 giver ret til at 
fange og ilandbringe 5 torsk pr. mand, 
men fiskefeberen havde grebet de 
tre, så i stedet for de tilladte 15 torsk 
for tre mand, havde de fanget 41 
torsk. Så den nette sum af næsten 366 
kroner pr. torsk, måtte lommeulden 

vendes flere gange og det helt uden 
torsken kom med hjem til Tyskland. 
Det skriver Sønderborg Nyt efter at 
have talt med det danske politi, der 
havde æren af, at fange de tre forma-
stelige fra Tyskland, der hver måtte 
indkassere en bøde på 5.000 kroner.
Lystfiskere har fra starten af 2017 fået 
et loft på hvor mange torsk man må 
hjemtage. Der er max. 5 stk. torsk 
pr. mand, dog kun 3 stk. i februar og 
marts, hvis man fisker i vestlige Øster-
sø. Reglerne gælder også når man er 
ude med en turbåd.  
Kilde: Sønderborg Nyt & FiskerForum

Persondatalov: Vil du fortsat høre nyt fra os? 
Hvis du fortsat vil have information om tilskud til friluftsliv, 
nye muligheder og inspiration til friluftsoplevelser skal du 
tilmelde dig vores nyhedsbrev igen.
Du giver samtidig samtykke til, at vi må opbevare din 
e-mailadresse og sende dig e-mailnyhedsbreve som hidtil. 
Vi bruger naturligvis ikke oplysningerne til andet. 
Tilmeld dig dette nyhedsbrev på ny ved at åbne: 
www.friluftsraadet.dk

Vi har netop åbnet en ny og frisk version af 
friluftsraadet.dk 

Siden er netop åbnet og har stadig lidt skønhedsfejl- og 
mangler, men vi arbejder på højtryk for at få alt indhold på 
plads. Hav lidt tålmodighed eller kontakt os, hvis du savner 
noget eller har kommentarer.  
Smugkig på Friluftsrådets nye hjemmeside: 
www.friluftsraadet.dk

Undskyld at vi 
roder!

Nyt fra 
Friluftsrådet
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Der er gået Hummer i den 

Af:  Arne Rusbjerg 

Flere fritidsfiskere bryder loven i Lim-
fjorden, hvor der er sket en stigning i 
antallet af lovovertrædelser, påpeger 
overfiskerikontrollør Lars Østergaard 
overfor TV MidtVest, der kalder 
forholdene »Wild West agtige«. Det 
skriver FiskerForum.dk

Hummerboom i år
Til dette siger Nordvestjysk Fritids-
fiskerforening Arne Rusbjerg, »Vi er 
selvfølgelig kede af, at det står så dår-
ligt til. Vi er godt klar over, at der fore-
går ulovligt fiskeri derude,« og han 
fortsætter med en mulig forklaring på 
at der er formentligt er gået hummer 
i den. »Der er jo hummerboom i år i 

Limfjorden, hvilket har medført at der 
bliver fisket ret hårdt på hummeren,« 
understreger Rusbjerg videre.
Opgørelsen over ulovligheder taler 
deres eget tydelige sprog. På blot et 
år, er fritidsfiskernes ulovligheder ste-
get med ikke mindre end 17 procent. 
Specielt i Nissum Bredning er proble-
met accelereret og man fornemmer 
fra Fiskerikontrollens side, at det ikke 
er regelefterlevelsen der hersker mest 
derude. Ulovlighederne har nu nået et 
omfang, så kontrollen nu intensiverer 
patruljeringen i området.

Den oftest forekommende fejl er, at 
fiskeriudstyret ikke er mærket som 
loven kræver. Det er i dag mere reglen 
end undtagelsen, at kontrollen finder 

umærkede redskaber i Nissum Bred-
ning.
Løsningen kunne være den som Arne 
Rusbjerg foreslår. 

Kontrollen! Mere is i maven!
Kontrollen skal blot have mere is i ma-
ven og i stedet for at tage de umær-
kede garn op, så lad dem stå og hold 
øje med hvem der bruger dem. Det 
vil efter fiskeriformanden for Nord-
vestjysk Fritidsfiskerforening, give et 
bedre resultat og måske hurtigere 
gøre problemet mindre, når rette 
gerningsmænd bliver opbragt.
Problemet er blevet mindre her i 
sommermånederne, for der må hum-
merne ikke fanges i hele juli og august 
måned.

"Wild West" forhold i Limfjordsfiskeriet har medført 
flere lovovertrædelser

Siden sidste blad 
3.2018 er der tilgået 
61 nye medlemmer.

NYT fra 
Medlemskontoret

Vi antager at den ”Blå” folder til nye medlemmer 
har sin berettigelse! 
Det gør vi ud fra, at der er 61 nye der har meldt sig 
ind siden sidste blad. 
Vi opfordrer fortsat til at man i lokalforeningerne 
benytter enhver mulighed med at uddele den. 

Den sidder her i bladet på midtersiderne, hvor 
den kan tages ud og du kan forære den til et ”ikke 
medlem”.

Har du brug for flere! Kontakt Medlemskontoret!
Fortsat god arbejdslyst! 
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Stort & småt! 
Ikke en ”lystfiskerhistorie”
Fritidsfiskeren Henrik fra Kalø Vig har 
fanget denne Havørred i garnet d. 6.maj i 
år. Slagtet vægt: 8,3 kg.

Lidt om Rognhummer
Du må fremover beholde rognhummere om 
bord, indtil du har bjærget dine redskaber 
og har sorteret fangsten, under forudsæt-
ning af, at alle redskaber er sammenbundne 
og står i en lænke.

Læs om mindstemål 2018 i saltvand
- på forbundets hjemmeside 
www. Fritidsfiskerforbundet.dk
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Af: Bruno Müller

Læs på hjemmesiden en spændende beretning 
om Bådelauget og hvor fritidsfiskerne bærer sin 
del af den voksende vækst på havnen.  Her er 
humoren altid på toppen, -og hvor man er i en 
maritim verden ud over det sædvanlige!
God læsning!

Kalø Vig 
fritidsfiskerne 
har det godt i 
Bådelauget                 
Pludselig rejste havet sig i Kalø Vig
Der har ikke altid været fred og ro i det smukke område!

Kalø Vig Fritidsfiskerne var 
vidne til en kæmpesprængning 
d. 5. juni 1969.
Midt ude på fiskepladserne 
detonerede ca. 10 tons flyver-
bomber
af tyskernes efterladenskaber, - 
der var droppet af de allierede 
efter besættelsen.500 kg. bombe 

bjærges af minedykkerne     
Århus-Kalundborg færgen var tæt på. 

Vandsøjlen var 200 m
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Forskerne bider sig fast i stenbideren
Af Kim Aarestrup, DTU Aqua
 
Forskerne har for første gang sat 
elektroniske mærker på stenbidere i 
Danmark for at få viden om fiskens 
ukendte adfærd i havet.

Stenbideren er en sær fisk. Ikke blot 
ligner den en kugle og har en sugekop 
på bugen; dens livscyklus har også en 
ukendt side.
Stenbideren kommer til kysterne først 
på foråret for at gyde og regnes for 
en af de sikre forårsbebudere. Den er 
særdeles eftertragtet pga. rognen – 
den danske kaviar – og der foregår et 
stort fiskeri efter stenbidere i starten 
af året. Men efter gydningen forsvin-
der fiskene fra området, og ingen ved 
rigtig hvorhen.
Nu vil forskere fra DTU Aqua og 
Swansea Universitet i Wales forsøge 
at aflure, hvor stenbiderne forsvinder 
hen efter gydning. Det gør de ved at 
mærke fiskene med såkaldte data 
storage tags (DST), som er elektroni-
ske mærker, der registrerer, hvilken 
dybde fiskene befinder sig på og ved 
hvilken temperatur.

Mærkerne
Resultaterne fra mærkerne kan sam-

menlignes med oceanografiske data 
og derved kan forskerne kortlægge 
fiskene adfærd i havet, og hvor de har 
været i den periode, de er væk fra 
kysterne. Resultaterne kan bruges til 
at kaste lys på stenbidernes ukendte 
adfærd i havet.      Stenbiderens kaviar 
er en stor delikatesse.
Hvis du finder et mærke 
Forskerne har fanget, mærket og 
genudsat 31 stenbidere i Ålbæk Bugt 
syd for Skagen. Resultaterne håber 
forskerne at få tilbage på to måder. 
Dels ved at fiskene bliver fanget, og 
DST-mærket bliver returneret til dem, 
dels via folk der finder et DST-mærke 
på stranden og sender det tilbage.
Mærket er flydende, så hvis det 
falder af fiskene, vil det stige op til 
overfladen og drive i land, hvor man 
kan være heldig at finde det. Der er 
en dusør på 300 kr. for returnering af 
mærket.
 
Fakta om stenbider
Stenbider-hannen er typisk 25-35 cm 
og kendetegnet ved et farvestrålende 
ydre i varme farver, modsat den noget 
større hun (typisk 35-50 cm), som er 
grålig til sort og har en hvidlig bug.
Stenbideren kommer til kysterne 
først på foråret for at gyde. Hunnerne 
lægger op til 200.000 æg i et område 

udvalgt af hannen, og efterfølgende 
forsvarer hannen æggene. Stenbide-
rens kaviar er en stor delikatesse.

Hvis du finder et mærke 
Forskerne har fanget, mærket og 
genudsat 31 stenbidere i Ålbæk Bugt 
syd for Skagen. Resultaterne håber 
forskerne at få tilbage på to måder. 
Dels ved at fiskene bliver fanget, og 
DST-mærket bliver returneret til dem, 
dels via folk der finder et DST-mærke 
på stranden og sender det tilbage.
Mærket er flydende, så hvis det 
falder af fiskene, vil det stige op til 
overfladen og drive i land, hvor man 
kan være heldig at finde det. Der er 
en dusør på 300 kr. for returnering af 
mærket. 

Stenbideren kommer til kysterne først 
på foråret for at gyde. Hunnerne 
lægger op til 200.000 æg i et område 
udvalgt af hannen, og efterfølgende 
forsvarer hannen æggene.

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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Ålehandlingsplanen 
Lokalforeningerne har igen været med til udsætning af ål i år
Læs på vores hjemmeside om andre udsætningssteder! Her er fra de Marine områder!

Hovedområde .................... Underområde ......................... Afgrænsning ......................................................... Antal
2 ........................................... 6001 ......................................... Langerak .................................................................6.000
2 ........................................... 6002 ......................................... Ålborg - Østerby (Gjøl) ........................................6.000
3 ........................................... 6204 ......................................... Mandø ....................................................................4.000
3 ........................................... 6205 ......................................... Rømø ......................................................................4.000
4 ........................................... 5904 ......................................... Læsø ......................................................................11.000
5 ........................................... 5810 ......................................... Samsø Vest & Tunø ...............................................5.000
5 ........................................... 5811 ......................................... Samsø Øst - stavns fjord .......................................6.000
6 ........................................... 5712 ......................................... Kolding Fjord ........................................................6.000
7 ........................................... 5705 ......................................... Åbenrå Fjord..........................................................9.000
8 ........................................... 5515 ......................................... Gamborg Fjord - Middelfart .............................10.000
9 ........................................... 5510 ......................................... Fåborg Fjord ..........................................................5.000
9 ........................................... 5510 ......................................... Skarø - Lyø .............................................................5.000
10 ......................................... 5201 ......................................... Roskilde Fjord .......................................................5.000
10 ......................................... 5202 ......................................... Isefjord ....................................................................6.000
11 ......................................... 5204 ......................................... Gilleleje - Helsingør ..............................................5.000
11 ......................................... 5205 ......................................... Helsingør - Amager ..............................................5.000
11 ......................................... 5206 ......................................... Køge Bugt ...............................................................5.000
12 ......................................... 5301 ......................................... Storstrømmen ........................................................5.000
12 ......................................... 5302 ......................................... Karrebæksminde Bugt m. Fjorde ........................5.000
13 ......................................... 5203 ......................................... Hundested - Gilleleje ............................................4.000
14 ......................................... 5407 ......................................... Smålandsfarvandet m. øer ...................................8.000
15 ......................................... 5401 ......................................... Grønsund ...............................................................5.000
................................................................................................. I alt ......................................................................130.000
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Foto: TV-DR 1
Tekst: Bjarne Christensen, Formand 
Vendsyssel Fritidsfisker Forening.

Undertegnede blev ringet op i august 
af DR P4, om jeg ville deltage i et 
interview direkte i morgenradioen 
på P4, vedrørende problemer med 
stigende overtrædelser af fiskeril-
oven for Fritids- og bierhvervsfiskere.                                  
Det skulle foregå på Lyngså Strand 
sammen med en repræsentant for 
Fiskerikontrollen i Frederikshavn. Lov-
overtrædelserne skulle være steget 
med 14 %, og indlægget lød på at det 
især var fritidsfiskerne der havde de 
største ulovligheder på deres skuldre.
 
Ikke enige med fiskerikontrollen
Snakken gik frem og tilbage om 
hvordan disse overtrædelser kunne 
tilendebringes, og fiskeribetjenten og 
undertegnede var absolut ikke enige. 
Når der nævnes lovovertrædelser i 
dette regi tror alle udenforstående 

at det er for mange garn, sat af vores 
medlemmer der er den største synder, 
men i dette tilfælde på Lyngså strand, 
var det sommerhusejere i området 
der var blevet taget på fersk gerning 
i gang med at indbjerge laksegarn sat 
direkte ud fra stranden, og derfor ikke 
var nogen af vores medlemmer.

Ikke nok med radioen!
Senere på dagen skulle der optages til 
DR nyhederne, det foregik på Rønner-
havnen i Frederikshavn, hvor jeg og 
repræsentanten fra DR Nordjylland fik 
en fornuftig dialog omkring proble-
met. 
Jeg blev spurgt om ikke vores med-
lemmer inkl. mig selv på den ene eller 
anden måde havde overtrådt regler-
ne, og svarede at der nok ikke var ret 
mange danskere der ikke havde kørt 
120 km/t på steder hvor der var 110 
km/t, ligesom fritidsfiskere der på 
den ene eller anden måde ikke på et 
eller andet tidspunkt havde overtrådt 
reglerne!

Ordvalget fordrejet
i mit eget tilfælde havde jeg ved 
overgang fra 6 til 3 garn, fisket med 
et helt og et halvt garn, hvor det hele 
garn skulle have været klippet over 
og bundet sammen igen. Klippet de 
viste i tv hvor jeg siger ” så lovligt som 
muligt” var kommentar til hastigheds-
overskridelsen, hvor efter speakeren 
tilføjer at ”formanden for Vendsyssel 
fritidsfisker forening, Bjarne Christen-
sen indrømmer selv at have fisket 
ulovligt”.
Min konklusion er, at det hele handle-
de kun om at få mig til at fremstå som 
om alle fritidsfiskere var kriminelle 
lovovertrædere, samt at deres spørgs-
mål og mine svar var klippet sammen 
som det passede dem at gøre det. Jeg 
stiller aldrig mere op til nogen form 
for interview uden først at have god-
kendt det der skal i medierne.

Blev tolket anderledes i pressen!
Ulovligt fiskeri bragt i radio og TV 
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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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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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Ministerhenvendelse om sæler
Kære Miljøminister!

Jeg skriver til dig i frustration over det 
stærkt stigende problem med spæt-
tet sæl, som hærger i Limfjorden og 
dermed også i tilstødende vandløb og 
søger gennem dette ansvarlige politi-
kere i kongeriget, som ikke har berø-
ringsangst og som tør tage problemet 
op. Jeg har tidligere skrevet til dine to 
forgængere om samme problem og 
havde med det sidste svar fra din se-
neste forgænger Esben Lunde Larsen 
håbet på,  at der var lys for enden af 
tunnelen, men desværre ikke.  ( kopi 
vedhæftet )

Det var med stor glæde jeg erfarede, 
at vildtskade bekendtgørelse ( nr. 
1210 af 28. september 2016 ) nu var 
blevet ændret, således at foreninger 
der, organiserer lyst- og fritidsfiskere 
nu også kan søge om tilladelse til re-
gulering af sæler. Glæden varede dog 
kun ganske kort, da det gik op for mig, 
at ændringen kun omfatter vandløb, 
og at man igen fuldstændig overser 
problemet med sæler i  fjordene og 
dermed nældens rod. Jeg stiller mig 
uforstående overfor, hvorfor man i 
direktivet medtager ordet – fritidsfi-
skere . Mig bekendt er der ikke noget 
videre fritidsfiskeri i åerne. Fritidsfi-
skeri foregår primært i det salte vand, 
altså  i fjordene  – så mon ikke man 
har glemt at tilføje, at det også gælder 
der ?  

Vi oplever som fritidsfiskere i fjorde-
ne dagligt, hvorledes den spættede 
sæl presser specielt ørredbestanden,  
æder alt hvad den kommer i nærhe-
den af og ødelægger vore redskaber. 
Det faktum,  at vi mister nogle fisk 
og får ødelagt vore redskaber er ikke 
det største problem, men i disse tider 
hvor man satser på naturlig egenpro-
duktion af fisk fra vandløbene og sam-
tidig lægger mange kræfter og penge i 
at forbedre disse, samt arbejder på at 
fremme lystfisker turismen, er det jo 
en katastrofe, når man ikke samtidig 

tager stilling til, hvorledes man finder 
en balance mellem miljøet( ørrederne 
) og en af de største prædatorer – den 
spættede sæl. 

Jeg har fuld forståelse for, at man nu 
vil bortskyde de sæler, som trækker 
langt op i åerne, men det er jo som 
at bortoperere ” kræftknuden” uden 
at tage stilling til, hvorledes man kan 
forebygge fremkomsten. Vi skal huske 
på, at den spættede sæls naturlige op-
holdssted er i Limfjorden og årsagen 
til, at den nu trækker op i åerne er jo 
et tydeligt bevis på mangel på føde, 
og derfor må en bæredygtig bestands-
regulering i fjordene hurtigst muligt 
indføres.
Dette bekræftes jo fuldstændigt af sæl 
forsker Anders Galatius ( AU ) som i et 
interview til JP  ved journalist Jeppe R. 
Husted for nylig udtaler:  Mætnings-
punktet for population af spættet sæl 
i Limfjorden nu er nået, og generelt er 
den spættede sæl i Limfjorden mindre 
end andre lignende sæler. Til samme 
journalist udtaler forstfuldmægtig i 
miljøstyrelsen – Eigil Andersen: Hvis 
dette er udtryk for en generel føde-
mangel til sælerne, skal hele bestan-
den reguleres.

Vi var som interessenter i problema-
tikken den 26. februar 2018 inviteret 
til dialogmøde med miljøstyrelsen ved 
Mette Rask Jensen omkring problemet 
med sæler i vandløb. På dette møde 
holdt jeg et 20 min.s  indlæg om 
ovennævnte problematik i fjordene 
og havde håbet, at vi nu blev hørt og 
hjulpet med en løsning af problemet – 
men ak nej ! 

Det er desværre stadig sådan, at hvis 
man ikke er erhvervsfisker og direkte 
rammes på økonomien, så har man 
ikke engang mulighed for at søge om 
en reguleringstilladelse. I Limfjorden 
er der ud over hummer-  muslinge- 
og østersfiskere, som ikke er generet 
- stort set ikke flere erhvervsfiskere 
tilbage og dermed vil der i henhold til 

den nuværende lovgivning ikke blive, 
eller kunne søges om regulering af en 
eneste spættet sæl.

Mit helt konkrete forslag er derfor:

•Tag skridt til at ændre vildtskadebe-
kendtgørelsen, således at den også 
omfatter fritidsfiskere i  fjordene.

•Lad  miljøstyrelsen i samarbejde med   
forskere, forstfolk og fiskere udarbejde 
en bæredygtig og on- going regule-
ringsplan for spættet sæl i Limfjorden.

•Lad vildtforvaltningsrådet eller Dan-
marks Jægerforbund gennemføre en 
uddannelse af kommende sælregule-
ringsjægere.

•Lad  Dansk fritidsfiskerforening og 
Dansk amatørfiskerforening indstille 
disse reguleringsjægere til uddannel-
sen.

For helhedens skyld vedhæfter jeg:

•Min henvendelse til daværende mil-
jøminister Esben Lunde Larsen

•Svar fra samme

•Mit indlæg på dialogmødet den 26. 
februar 2018

•Mine efterfølgende kommentarer til 
mødet
Ovennævnte er ligeledes sendt til 
Fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

I håbet om en saglig og positiv be-
handling af min henvendelse forbliver 
jeg .

Med venlig hilsen

Jørgen Skytte Jeppesen, 
formand Skive fritidsfiskerforening 
Tlf. 40 19 36 33
www.skive-fritidsfiskerforening.dk

Skive den, 7. juli 2018

Vedrørende Sælproblemer i Limfjorden. 
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Kære Jørgen Skytte Jeppesen, 
 
Tak for din henvendelse af 7. juli 2018 vedrørende sælproblemer i Limfjorden.  
 
Jeg er opmærksom på de udfordringer, som både erhvervs-, bierhvervs-, lyst- og 
fritidsfiskere oplever med sæler i de danske farvande, fjorde og åer. Sæler er en del 
af den danske fauna, arten er fredet i Danmark og omfattet af habitatdirektivets 
bilag V. Jeg lægger vægt på, at vi skal finde løsninger, som tager hensyn til både 
fiskeri og sæler.  
 
Ændringen af vildtskadebekendtgørelsen, der pr. 1. juli 2018 gjorde det muligt for 
lyst- og fritidsfiskere at søge reguleringstilladelse til spættet sæl i åer adresserer en 
konkret udfordring i forhold til, at der i en række danske åer har været er gjort en 
betydelig indsats for at ophjælpe pressede fiskebestande. Hensynet til at beskytte 
sælerne, og hensynet til at beskytte og ophjælpe pressede fiskebestande såsom 
ørred skal afvejes mod hinanden i en konkret afgørelse.  
 
Forvaltningsplan for sæler er under revision i Miljøstyrelsen. I det arbejde indgår 
bl.a. tilvejebringelse af mere viden om omfanget af skader fra sæler på de 
fiskerarter, som lyst- og fritidsfiskeriet er afhængige af og hvordan disse skader 
kan begrænses. Jeg vil bede Miljøstyrelsen om at inddrage de udfordringer og 
forslag til løsninger, du rejser i din henvendelse i det videre arbejde med 
forvaltningsplan for sæl. Revisionen forventes afsluttet foråret 2019. 
 
Jeg vil desuden bede mine embedsmænd om at drøfte de særlige udfordringer, der 
gælder for fritidsfiskere med kollegaerne i Udenrigsministeriets fiskeripolitiske 
kontor.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Jakob Ellemann-Jensen 
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BRUG ALTID SYNLIG 
REDNINGSVEST

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

DEN
USYNLIGE

 REDNINGS-
VEST

FÅR DIG IKKE TIL AT 
LIGNE EN AMATØR

ER ALDRIG NOGEN-
SINDE I VEJEN

KNAP SÅ GOD HVIS DU 
FALDER OVERBORD

DÅRLIG HVIS DU VIL 
TA’ SKIPPERANSVAR

✓

✓
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Til dig der ønsker at
være medlem!

Dit medlemskab er vigtigt!

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

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

Vi kæmper mod sandsugning tæt på 
fiskenes opvækstområder

Vi kæmper mod bundslæbende 
fiskeredskaber i kystnære områder

Vi ønsker enklere regler for det 
rekreative fiskeri 

KONTAKT: 

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

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

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

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

Husk
porto

Dansk 
Fritidsfiskerforbund

Medlemskontoret
Att.: Bjarne Christensen

Ribegade 35
9900 Frederikshavn

Navn:____________________________

Adr.:_____________________________

Postnr.:___________________________

By:______________________________

Tlf:______________________________

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

_________________________________

Kære medlem!

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

Skaf et nyt medlem
Alle fritidsfiskere bør
være organiserede

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


