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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

Årets sidste blad er på gaden, 
og det er en glæde at kunne 
meddele, at vi i år har oplevet en 
medlemsfremgang så vi nu igen 
er mere end 2000 medlemmer i 
forbundet.

Hvis jeg skal tage et tilbageblik 
på 2018 som er ved at være gået, 
kan jeg fremhæve af sager der 
har betydning for fritidsfiskeriet. 
Fangstbegrænsning af torsk i den 
vestlige del af Østersøen, såle-
des at vores medlemmer i dette 
område kun måtte ilandbringe 
henholdsvis 3 og 5 torsk af den 
daglige fangst. En kvote vi nu ved 
bliver hævet fra 2019 til 7 torsk 
pr mand pr dag. Kvote? Er der 
nok nogen der spørger sig selv, 
er fritidsfiskerne nu kommet på 
kvote? Ja, det må vi nok desvær-
re se i øjnene at det er vi for så 
vidt. Jeg har før skrevet om at der 
fra EU er tildelt en national kvote, 

som anvendes af erhvervet. Sam-
tidig findes der en skyggekvote, 
som man formoder bliver fanget 
i det rekreative fiskeri. Det er ud 
fra denne, at begrænsningen på 7 
torsk pr mand pr dag er udregnet 
i den vestlige Østersø, og sikkert 
noget vi kommer til at se frem-
over anvendt andre steder i det 
rekreative fiskeri når fiskebestan-
den i et område går nedad. 

Jeg ved at mange sidder og håber 
på nyt om ålefiskeriet, og der 
må jeg desværre skuffe. Vi ved i 
skrivende stund ikke noget som 
helst om ålefiskeriet fremadret-
tet for os i det rekreative fiskeri. 
Der kommer nok først noget om 
dette lige op omkring nytår. Så de 
af jer der har internet, vil jeg på 
det kraftigste opfordre til at følge 
med på forbundets hjemmeside, 
hvor vi vil opdatere så snart vi 
har bare de mindste antydninger 
om hvordan det kommer til at gå 
ålefiskeriet. I den mellemliggen-
de periode, krydser vi fingre for 
at vi kan fortsætte på de vilkår vi 
har i dag.

I Juli måned dukkede der en sag 
op fra det sønderjyske omkring 
de såkaldte Kinatejner. En fritids-
fisker fiskede med 5 Kinatejner, 
hvoraf de 2 var repareret, og 
fangstposen udskiftet med en 
bøjle, og fangstpose der gjorde 
den ruselignende. Der var ikke 

ændret på indgange eller andet, 
blot syet et par ruseringe, og 
fangstpose i bagenden af tejnen. 
Alle 5 tejner blev konfiskeret 
under en kontrolforretning, 
og fritidsfiskeren ringet op af 
kontrollen, og meddelt at hans 
redsker var taget i forvaring på 
grund af mistanke om ulovlige 
redskaber. Fritidsfiskeren på-
klagede konfiskationen, og blev 
ved retten i Sønderborg frikendt 
i sagen, og tejnerne blev genud-
leveret. Når vi har anonymiseret 
selve domsudskriften, kan denne 
ses på forbundets hjemmeside 
fritidsfiskerforbundet.dk. 

Tilbage står nu retssagen omkring 
brug af de såkaldte fangst/Ålerør. 
En sag der i skrivende stund ikke 
er indkaldt til endnu, men hvor vi 
i forbundet er kraftigt involveret, 
i det forbundsformanden bliver 
indkaldt som vidne i sagen.

Med håbet om et uændret åle-
fiskeri for det rekreative fiskeri i 
2019, ønskes alle medlemmer en               
Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Formanden

Redaktionen ønsker 
alle en god jul!

Nøglefiskermødet 2018
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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.dk”Det lille fiskerleje ”Skarodde” v. Mariager fjord

Foto: Bruno Müller
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Vi deltager i NATURMØDET 2019 

Tekst & foto: Bruno Müller
 
Vi kan skaffe endnu flere nye 
medlemmer på Naturmødet 2019 
i Hirtshals. 
Det er besluttet i Forretningsud-
valget at Dansk Fritidsfiskerfor-
bund deltager med en stand på 
det store ”Træf” til næste år.
Formålet er at formidle kendskab 
til fiskearter og regler for fritids-

fiskere – at fange disse med de 
fiskeredskaber der findes og er 
lovlige.
Naturmødet er vokset til at være 
en kæmpebegivenhed på havnen 
i Hirtshals og bliver til stadighed 
endnu større fra året før og med 
mange udstillere og ligeledes 
mange tusinde besøgende.
FRITIDSFISKEREN betragter hele 
det storslåede arrangement,- der 

har titlen at være ”Verdens første 
folkemøde om naturen” som at 
det formår at leve op til målsæt-
ningen, at vi er til stede for at 
samle interessegrupper bl.a. for 
fritidsfiskeri!
Og med det har Dansk Fritids-
fiskerforbund en enestående 
mulighed for at gøre endnu flere 
interesseret i at blive medlem i en 
god organisation.

Siden sidste blad 
4.2018 er der tilgået 
45 nye medlemmer.

GODT NYT fra 
Medlemskontoret

Kassereren kan nu udmelde at vi igen er kommet over 2000 medlemmer.
Fra at være 1761 den 1. januar, har vi nu rundet 2000, og er helt nøjagtigt 2010 pr. 1 november.

Der kommer nye ind næsten hver dag, så det går den rigtige vej.
Fortsæt den gode linje fremad.

Medlemskontoret

Medlemskampagnen fortsætter også næste år!
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Formanden i Randers FF Leif Jeppesen går af efter mange gode år

Efter 8 år går formanden fra borde

Formanden for Randers Fritids-
fiskerforening har valgt at stop-
pe efter 8 år på posten. Det var 
længe planlagt og blev så endeligt 
tilendebragt på den nylige gene-
ralforsamling. I Randers er det 
bestyrelsen der konstituerer for-
mandsposten, og der må forenin-
gen så lade vente til der har været 
møde i bestyrelsen
 Leif siger til bladet: - Jeg er både 

glad og lidt vemodig, men at nu er 
jeg blevet 72 år og har aftjent min 
værnepligt i en dejlig forening der i 
dag tæller 67 medlemmer.
- Nu vil jeg hellige det som jeg også 
har haft længe som hobby, nemlig 
jagten og har lige fået en ny hund 
der skal trænes op.
- Selvfølgelig skal jeg med glæde 
stadig være aktivt medlem med 
min båd og redskaber, som jeg 

altid har gjort.
Ser vi dig f.eks. på Årsmøderne! - 
Det har altid været interessant at 
komme til Mariager og møde de 
andre kollegaer og samtidig høre 
nyt. Men lad os nu se om den nye 
bestyrelse vil ha´ mig med. Fore-
løbig vil jeg koncentrere mig om 
at give den kommende formand 
en ordentlig overlevering, sluttede 
Leif.

EFTERLYSNING fra Struer
Den 4. oktober lå min 17 fods damjolle som lå 
fortøjet ved 7600 Struer, er væk. 

Den lå for svaj, med anker samt fortøjet til 
metalpæl. I det tilfælde, at den IKKE er stjålet, 
men på en eller anden måde har formået at 
rive sig løs og drive væk, så vil jeg være tak-
nemlig for at få et praj, på 5128 7388.

17 fods grå jolle, Dam i midten og et stuverum 
i stævn og to i agter.
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Yacht-Kasko-
Forsikringen

Yacht-Ansvars-
Forsikringen

Yacht-Ulykkes-
Forsikringen

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

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

CVR 32283020

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

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

A4_Layout 1  25/03/14  09.28  Side 1
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Tekst & foto: Arne Rusbjerg

Årets Nøglefiskermøde blev traditio-
nen tro afholdt i fantastisk vejr d. 15/9 
2018 på Fjeldsted Skov Kro.

På mødet hvor der var der fremmødt 
ca. 60 Nøglefiskere. 

Josianne og Maria fra DTU Aqua 
fortalte blandt andet om hvad der er 
sket siden sidst på nøglefisker-projek-
tet, herunder en gennemgang af den 
første videnskabelige artikel lavet på 
baggrund af nøglefiskerdata.
Josianne fortalte også om hvad den 
stigende havtemperatur betyder for 
fiskeforekomsterne, med et fokus på 
torsk. Et meget spændende indlæg, 
som nok var en øjenåbner for man-
ge mødedeltagere som forklaring 
på hvorfor fiskene forsvinder fra de 
kystnære områder, hvis ellers det kan 
overføres til Rødspætter og Skrubber 
også.

Efter frokost var der mulighed for at 
stille spørgsmål til både DTU, Fiskeri-
kontrollen og forbundene der organi-

serer nøglefiskerne. Under dette var 
Vagn Gram ordstyrer. Spørgsmålene 
var mange, men størst var debatten 
nok omkring nøglefiskerpositionen, og 
hvordan der skulle fiskes fra denne. 
Et problem der også blev beskrevet, 
var hvordan der straks efter at nøgle-
fiskerflaget var sat, blev strøet andre 
fiskeredskaber tæt op af positionen. 
Mange har åbenbart fået den opfat-
telse, at stod er et nøglefiskerflag, ja 
så var det nok et godt sted at fiske. 
De 2 forbundsformænd, lovede derfor 
at gå hjem og oplyse deres medlem-
mer om at de som minimum skal 
huske at holde de gældende afstande 
til andre redskaber, i det disse kun må 
overskrides, hvis der er enighed om 
det mellem parterne. 

Da der helst af hensyn til valide nøgle-
fiskerdata skal holdes den respektive 
afstand til andres redskaber, skal der 
derfor herfra lyde en opfordring til at 
overholde denne, når der står et rødt 
flag med hvid skrift hvorpå der står 
Nøglefisker.

Til udenforstående kan det oplyses, 

at netop de data der opnås omkring 
fiskeriet i projektet, behandles af bio-
loger hos DTU i Lyngby, og giver valide 
videnskabelige data om det rekreative 
fiskeri i Danmark. Det er med til at 
fastholde og forsvare vores hobby 
over for store institutioner som EU, in-
gen andre lande i EU har så pålidelige 
data, som vi har i Danmark omkring 
det rekreative fritidsfiskeri, netop på 
grund af dette projekt. Så respekter 
venligst deres arbejde.

Er du interesseret i Nøglefiskerpro-
jektet, og kunne tænke dig at blive 
Nøglefisker. Så kontakt DTU på denne 
mail, husk at oplyse hvor det er du 
kunne tænke dig at blive Nøglefisker.
nfisk@aqua.dtu.dk

Bliv ikke skuffet hvis du får afslag, 
fordi der er nok i dit område. Der 
kommer måske en chance senere. Du 
har særligt gode chancer hvis du fisker 
i den vestlige del af Limfjorden. 

 

Nøglefiskermødet 2018  - på Fyn 
hvor 60 deltog
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Efterårs tilbud på Nydam 
både 

Nydam 400 Fisk  Nu kun kr. 11.995  
Nydam 410 Fisk  Nu kun kr. 10.995 
Nydam 425 Fisk  Nu kun kr. 16.995  
Nydam 470 Fisk  Nu kun kr. 23.995 
Nydam 550 Fisk  Nu kun kr. 34.995 

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. 34.995  

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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Venoe Fish Farm havde en svær start
Tekst : Kay Hansen, 
Nordvestjysk Fritidsfiskerforening
Foto: Bruino Müller

I 1990 lykkedes det at få tilsagn om 
grund og finansiering. Vi gik i gang 
med byggeriet af klækkehuset og 
etablering af 2 stk. udendørs bassi-
ner m/geomembran, der hver kunne 
rumme 110 m3 saltvand. Foreningens 
medlemmer udførte arbejde til en 
værdi af kr. 65.000. Saltvandet blev 
kørt i tankbiler fra Fjaltring til Voldga-
de.
For at komme i betragtning til offent-
lige tilskud skulle Dansk Amatørfisker-
forening med i projektet. Vi var på det 
tidspunkt med i Dansk Amatørfisker-
forening. Derfor oprettede vi et I/S 
med 50% til hver. Klækkehuset blev 
indviet i 1990 og i 1991 satte vi rød-
spætter ud i Venøsund v/færgelejet 
af amtsborgmester S.E. Kristensen og 
Aksel Strubkjær. Struers borgmester 
Niels Bergholt og undertegnede satte 
skrubber ud på den anden side af 
vejen i Struer Bugt.

Projekterede udendørs anlæg
I 1992 besluttede vi at projektere et 
udendørs anlæg på Venø udelukkende 
til opdræt af marine arter til udsæt-
ning. Ved hjælp af EU tilskud, samt 
tilskud fra amt og kommune lykkedes 

det at få finansieringen på plads. Det 
lykkedes allerede det første år at pro-
ducere rødspætter og  pighvar til ud-
sætning, de indbragte kr. 32.000,det  
ikke nok, for samlet gav Venø et 
underskud på godt kr. 117.000 før 
afskrivninger og renter.

Dansk Amatørfiskerforening meldte 
sig ud
Dansk Amatørfiskerforening ønskede 
i 1997 at udtræde af I/S. Vi holdt et 
møde og blev enige om, at de med 
virkning fra d.d. var slettet som med-
ejere. De havde vurderet, at der var 
en økonomisk risiko, så det var ok fra 
vores side. Den risiko tog vi gerne på 
vore skuldre. I 1999 meldte vi os ud af 
Dansk Amatørfiskerforening, og ind i 
Dansk Fritidsfiskerforbund.
 
I 2001 oprettede vi et k/s, der frem-
over skulle stå for driften af Venoe 
Fish Farm. Kommanditisterne var 
hovedsagelig private, muslingefiskere, 
håndværkere, Nordvestjysk Fritidsfi-
skerforening indskød det eksisterende 
anlæg, der blev sat til kr. 1.075.000. 
Desuden oprettede vi ApS, som kom-
plementar.

Alt var ikke lutter idyl på Venø.
Ole der var fiskemester og Hans, der 
var medhjælper havde opsagt deres 

stillinger på Venoe Fish Farm pr, 1. 
marts 2003. Der var problemer med 
direktøren. Fish Farmen fortsatte drif-
ten med nye ansatte. Simon ønskede 
ikke længere, at være formand for 
bestyrelsen i kommanditistselskabet, 
den nye bestyrelsesformand var advo-
kat Thomas Strøbæk, København. Han 
meddelte Arne, at han ikke længere 
ville besvare skriftlige forespørgsler 
vedr. Venø – men at han var villig til at 
fortælle alt i telefonen. Han oplyste, 
at vi kunne få 5% af den indskudte ka-
pital, så var vi ude af Venoe Fish Farm. 
Han oplyste ligeledes, at en betalings-
standsning var nært forestående. Vi 
foretrak betalingsstandsningen. Det 
var nu slut med Venoe Fish Farm for 
vort vedkommende. Ejerne af Søn-
derskov, på hvis jord Fish Farmen lå, 
købte det hele meget billigt.

Samarbejde blev indledt
Marts 2009 blev vi kontaktet af 
ejeren, der ønskede et samarbejde 
om driften af Fish Farmen. Vi beslut-
tede at oprette et ApS – Venøsund 
Fisk & Skaldyr ApS, der skulle tage 
sig af driften. Vi indhentede tilbud 
på renovering af installationerne 
i hallen og startede forfra igen.                                                                             
Derom mere i blad nr. 1.  2019.
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Antallet af torsk som fritidsfiskerne må fange
- hæves til 7 om dagen.
Det skriver Udenrigsministeriet i en 
pressemeddelelse, som du får i sin 
fulde længde: 

Det skriver Udenrigsministeriet i en 
pressemeddelelse, som du får i sin 
fulde længde: 
De danske fiskere kan se frem til 
flere torsk, rødspætter og brisling i 
2019. Som følge af aftalen ophæves 
lukkeperioden for torsk i den vestli-
ge Østersø og antallet af torsk som 
lystfiskerne må fange hæves til 7 om 
dagen. Desuden lykkedes det Fiskeri-
minister Eva Kjer Hansen at begrænse 
tilbagegangen i kvoterne for sild.
Fiskeriminister Eva Kjer Hansen har 
hentet flere sild og torsk hjem til de 
danske fiskere end der var lagt op til 
i EU-Kommissionens forslag til næste 
års fiskekvoter for Østersøen. Der 
kommer også mange flere rødspætter 
til de danske fiskere, hvor kvoten øges 
med 43%, ligesom brislingekvoten 
bliver en smule højere.
”Vi er nået frem til et fornuftigt 
kompromis, som både tilgodeser 
en fortsat bæredygtig udvikling af 
fiskerierne i Østersøen og erhvervets 
interesser. Overordnet er det et godt 
resultat for Danmark. Særligt resulta-
tet for torsk er rigtig godt. Kvoten har 
været drastisk reduceret de seneste 
år, så det er godt nyt, at torskebestan-
den i den vestlige Østersø nu har det 
så godt, at kvoten kan øges markant 
og at lukkeperioden ophæves”, siger 
fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Der er også godt nyt for lystfiskerne, 
der i 2019 kan tage 7 torsk med i land 
om dagen. I år har der været en be-
grænsning på fem torsk om dagen og 
tre torsk om dagen i februar og marts.
Torskebestanden i den østlige Østersø 
er udfordret og kvoten reduceres med 
15 %, samtidig med at der indføres en 
lukkeperiode i juli måned.
Også sildebestanden er udfordret og 
derfor må fiskerne fange færre sild 
i den centrale del af Østersø, hvor 
kvoten reduceres med 26%. Reduktio-

nen for sild i den vestlige Østersø blev 
begrænset til 48% i forhold til kvoten 
for 2018.  Kommissionens forslag lød 
på en nedgang på 63 % i forhold til 
kvoten for 2018.

”Selvom det lykkedes at begrænse 
reduktionen af kvoten, er det proble-
matisk for fiskerne og forarbejdnings-
industrien, at sildekvoten falder så 
drastisk i Østersøen til næste år. Med 
aftalen vil Danmark få godt 1.200 tons 
sild, og det vil være en del af de råva-
rer, som sildefiletfabrikken i Gilleleje 
har brug for. Vi har endnu ikke det 
fulde billede af næste års sildekvote. 
Det har vi først når aftalen mellem EU 
og Norge om fiskeriet i Kattegat falder 
på plads. Fabrikken kan få råvarer fra 
Kattegat, og vi vil også se på mulighe-
derne for at bytte os til flere sild, for 
at sikre så mange sild til fabrikken som 
muligt” siger fiskeriminister Eva Kjer 
Hansen. På EU ministermødet blev der 
også vedtaget en kvote for sperling for 
Skagerrak/Kattegat og Nordsøen, og 
det betyder, at fiskeriet kan fortsætte 
uden afbrydelser, når det nye kvoteår 
starter den 1. november.
Desuden lykkedes det Fiskeriminister 
Eva Kjer Hansen at begrænse tilbage-
gangen i kvoterne for sild.
Fiskeriminister Eva Kjer Hansen har 
hentet flere sild og torsk hjem til de 
danske fiskere end der var lagt op til 
i EU-Kommissionens forslag til næste 
års fiskekvoter for Østersøen. Der 
kommer også mange flere rødspætter 
til de danske fiskere, hvor kvoten øges 
med 43%, ligesom brislingekvoten 
bliver en smule højere.
”Vi er nået frem til et fornuftigt 
kompromis, som både tilgodeser 
en fortsat bæredygtig udvikling af 
fiskerierne i Østersøen og erhvervets 
interesser. Overordnet er det et godt 
resultat for Danmark. Særligt resulta-
tet for torsk er rigtig godt. Kvoten har 
været drastisk reduceret de seneste 
år, så det er godt nyt, at torskebestan-
den i den vestlige Østersø nu har det 
så godt, at kvoten kan øges markant 

og at lukkeperioden ophæves”, siger 
fiskeriminister Eva Kjer Hansen.
Der er også godt nyt for lystfiskerne, 
der i 2019 kan tage 7 torsk med i 
land om dagen. I år har der været en 
begrænsning på fem torsk om dagen 
og tre torsk om dagen i februar og 
marts.

Torskebestanden i den østlige Østersø 
er udfordret og kvoten reduceres med 
15 %, samtidig med at der indføres en 
lukkeperiode i juli måned.
Også sildebestanden er udfordret og 
derfor må fiskerne fange færre sild 
i den centrale del af Østersø, hvor 
kvoten reduceres med 26%. Reduktio-
nen for sild i den vestlige Østersø blev 
begrænset til 48% i forhold til kvoten 
for 2018.  Kommissionens forslag lød 
på en nedgang på 63 % i forhold til 
kvoten for 2018.

 
”Selvom det lykkedes at begrænse 
reduktionen af kvoten, er det proble-
matisk for fiskerne og forarbejdnings-
industrien, at sildekvoten falder så 
drastisk i Østersøen til næste år. Med 
aftalen vil Danmark få godt 1.200 tons 
sild, og det vil være en del af de råva-
rer, som sildefiletfabrikken i Gilleleje 
har brug for. Vi har endnu ikke det 
fulde billede af næste års sildekvote. 
Det har vi først når aftalen mellem EU 
og Norge om fiskeriet i Kattegat falder 
på plads. Fabrikken kan få råvarer fra 
Kattegat, og vi vil også se på mulighe-
derne for at bytte os til flere sild, for 
at sikre så mange sild til fabrikken som 
muligt” siger fiskeriminister Eva Kjer 
Hansen.
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Kommende generalforsamlinger  
Næste blad udkommer sidst i februar 1219!

Husk i god tid hvis I ønsker jeres generalforsamling 2019 annonceret i bladet!

Deadline for blad 1.19 er 5. januar & Blad 2.19 er 15. marts

Læs pjece på vores 
hjemmeside om 
rekreativt fiskeri

Brug linket og så er du ”på”!

http://www.fiskepleje.dk/kyst/fiskeriregulering?utm_
source=newsletter&utm_media=mail&utm_cam-
paign=2018_02_27_Nyhedsbrev

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

Ulovligt garn og frakendelse 
af ret til fiskeri

En fritidsfisker på Bornholm står til bøde og retten til fiskeri

Manden er 71 år og han satte sine nedgarn der var ikke var 
meget for stort. Men ikke nok med det,- så  stod det 74 me-
ter fra kysten,- og ikke 100 meter -  iflg. Reglerne!

Fakta: 
Garnet var 146 meter langt og 1,9 i dybden. Reglerne siger 
135 & 1,5.

Bruno
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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	  

                 

 

 

 

	  

 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,-

Her er der 
plads til din 
annonce!
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Af Einar Eg Nielsen, Professor, 
DTU Aqua

Forskere fra DTU Aqua afprøver 
lige nu verdens første under-
vands-DNA-laboratorium. Det tjekker 
dagligt vandet for DNA-spor fra fire 
fiskearter.

I 15 meters dybde, 5 km fra kysten 
står det, der ligner en stor olietønde 
lige nu, og tager vandprøver hver dag. 
Den suger vand ind og filtrerer det. 
Derefter udvinder den DNA-spor fra 
de organismer, der har været i vandet, 
såkaldt eDNA eller miljøDNA. Gen-
kender den DNA-spor fra en af fire 
forhåndsprogrammerede fiskearter, 
opformer den DNA’et, indtil der er 
nok til at den kan sende signal hjem til 
forskerne på DTU-Aqua om, at der har 
været blåfinnet tun, rygstribet pela-
mide (en lille tunart), hornfisk eller 
makrel i nærheden.

Tønden indeholder en ESP – Environ-
mental Sample Processor – og den er 
den eneste af sin art i brug i Europa, 
og den første i verden, der bruges til 
at måle eDNA.

”Der er aldrig nogen i verden, der har 
lavet autonome eDNA analyser før, 
så der er jo ingen, der kan fortælle 
os, hvordan det BØR være, vi må selv 
finde ud af det. Ingen kan fortælle os 
på forhånd, om det virker eller ej – det 
er jo det smukke ved den her slags 
forskning. Vi må selv prøve os frem 
og finde ud af det", fortæller Einar 
Eg Nielsen, professor på DTU Aqua 
og leder af forskningsgruppen bag 
ESP-forsøget.

Optimeret til eDNA-analyser i Silke-
borg
ESP’en er udviklet i USA, hvor den 
bl.a. bruges til at måle algeopblom-

string. Men den danske model er 
tilrettet til netop at kunne opfange 
DNA-spor i miljøet – eDNA. Ph.d. 
studerende Brian Klitgaard Hansen 
og Post Doc Magnus Jacobsen, som 
står for de praktiske eksperimenter på 
DTU Aqua i Silkeborg, har brugt et år 
på at designe måleredskaber og teste 
og optimere, så ESP’en kan køre eDNA 
analyser.
”Alle organismer afgiver DNA til miljø-
et. Skaldyr, fisk, mennesker. Hvis man 
tager en skefuld jord, vil man kunne 
se, hvilke organismer har været i jor-
den, selv om der ikke er synlige spor 
af dem. Hvis du spytter i Skjern Å, og 
vi står 100 meter længere nede af åen 
og tager en vandprøve, vil vi måske 
kunne finde dit DNA i vandet, forkla-
rer Einar Eg Nielsen.

Verdens første undervands-DNA- laboratorium    

Kortlægning af danske spøgelseskort   
I Danmark kender man ikke omfanget af tabte redskaber, 
som siden bliver til spøgelsesnet. Selvom danske fiskere 
har pligt til at indberette mistet grejer, har der ingen indbe-
retninger været i hele 2017.
Derfor kunne man i september måned se fiskeriminister 
Eva Kjer Hansen (V), komme med forslag om en kortlæg-
ning af omfanget af spøgelsesnet i de danske farvande.

Sidste år tog DTU Aqua så det første skridt mod en kort-
lægning af de største risikoområder.
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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 

15



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 Henrik Råhede, Sønderbyvej 3, 7570 Vemb, Tlf. 3137 2131, hraahede@hotmail.com 

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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Varde Å og Ho Bugt Fritidsfiskerforening

Mariager Fjord Fritidsfiskerforening

LOKALFORENINGER

Generalforsamling d. 11. december 2018

Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening

HUSK LOTTOSPIL - Tirsdag d. 19.februar 2019 kl. 19.00 i NYBØL klubhus. Dørene åbnes kl. 18.00 !
Mange flotte præmier at gå efter i år! Der spilles amerikansk lotteri i pausen.
Der kan købes øl, vand, kaffe, the og pragtfulde kager.
Arrangementet afholdes af Fritidsfiskerne

Als og Sundeved Fritidsfiskerforening

Generalforsamling 
Afholder generalforsamling på Sjelborgdalen 120
Lørdag den 26. januar 2019 kl. 09:30
Dagsorden i.h.t. vedtægterne
Vel mødt

Randers Fjord Fritidsfiskerforening
Referat fra Generalforsamling
På generalforsamlingen 18.10. afgik vor meget kompetente og aktive formand gennem 8 år, Leif Jepsen.
Ny formand udpeges senere af den nye bestyrelse, der nu ser sådan ud: Karl Rygård, Jens Erik Nielsen (”havnefoged”),  Niels Knud-
sen, Ole Petersen og  Børge Lykkegård (Kasserer).
Klubben har været godt besøgt og fortsætter hver torsdag kl. 19 – 21.  
D. 22. november spiller vi årets eneste bankospil!!
Sildeturen i april var rigtig fin. Godt vejr og god fangst!!.
HUSK: Du skal selv sørge for at betale dit kontingent, 300 kr., på bankkonto nr.: 9331-4207939. senest 1.1.2019.  Der udsendes 
ingen girokort!! Gør det hellere NU!  GODT  NYTÅR! Bestyrelsen.

Kalø Vig Fritidsfiskerforening

Generalforsamling 2018
Afholdes lørdag d. 17. november kl. 10 på Orkidéen, Dania.
Vodbinding 2019
Starter d. 9. januar på ”Mødestedet” i Assens, og kører hver onsdag frem til april.
Kurset er gratis. Tilmelding til Finn.
Stednavne på Mariager Fjord
Prøv at Google ovenstående. Så finder du et kort over fjorden med gamle stednavne.
Kortet er delt i 3: Hobro-Mariager, Mariager-Havnø og Havnø-Als Odde

Generalforsamling
Indkaldelse til den 9. marts 2019 kl. 10.00- Kvarterhuset i Kolding 
Dagsorden iflg. vedtægterne  
Indkommende forslag skal senest være afleveret 8 dage før. 
Med venlig hilsen bestyrelsen
(En indsendt  tidlig indkaldelse og derfor kommer den ligeledes i blad 1.19. red.)
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Foto: Jørgen Jensen 

Virksund – med Limfjorden som bagtæppe

Opgaven at skrive bogen er lagt i 
hænderne på Lisbeth Andersen-Far-
mer, tidligere turistchef i Skive og 
koordinator for turistarbejdet i det 
vestlige Limfjordsland i en mangeårig 
periode. Dengang med efternavnet 
Thomassen.
Hendes fortællinger bliver suppleret 
af Hans Korsgaard og Jens Østergaard.
Hans Korsgaard har gennem mange 
år arbejdet som lejrchef på Virksund 
Camping og vil i kraft af sit nære 
forhold til beboerne i Virksund skrive 
anekdoter fra det gamle liv i det lille 
samfund.
Jens Østergaard er opvokset på Lundø 
og virkede i mange år som lærer på 
Nibe Skole. Jens Østergaard er end-

videre tidligere fisker og har udgivet 
flere bøger om fiskere og fiskeriet i 
Limfjorden.
Fælles for de tre er en meget stor 
kærlighed til Limfjorden.

Blandt de mange fortællinger i bogen 
er ”Slaget om Hjarbæk Fjord”, som 
ikke mindst Lisbeth Andersen-Farmer 
kender indefra og baggrunden for – 
og de efterfølgende dønninger efter 
en indædt strid i Viborg Amtsråd, hvor 
hendes stemme blev afgørende for 
saltvandsløsningen.De miljømæssige 
problemer i fjorden var især forårsa-
get af bygningen af dæmningen, som 
blev taget i brug i 1966. Også dette er 
beskrevet i bogen.

Ørslevklosters historie er helt naturligt 
et af bogens væsentlige kapitler.
Virksunds placering ved det smalle 
stræde mellem Fjends og Himmerland 
har naturligt nok haft indflydelse på 
historien. Det var bl.a. her, vikinge-
skibene samledes under deres togter 
mod England og andre fjerne destina-
tioner. Også disse emner beskrives i 
bogen.
Se nærmere herom i brochuren, som 
vedhæftes som filer. Selve brochuren 
fremsendes gerne ved henvendelse til 
mail@hanskorsgaard.dk
Oplysninger: 
Hans Korsgaard, tlf. 2022 7737

Til foråret 2019 udkommer bogen ”Virksund – med Limfjorden som bagtæppe”, 
udgivet af Ivan Bertelsens Mindefond.

Fiskere er også sejlere 
Fiskere står til søs for at fiske – ikke for at 

sejle. Men fiskere er også sejlere. 
Få en garvet fiskers bedste råd om 
jollesejlads, fiskeri og sikkerhed.

Læs hele indslaget på Dansk 
Fritidsfiskerbunds hjemmeside!

Erhvervsfiskerne
Deres redskaberne skal tages ind hvis man 
kun fisker efter ål ,så skal disse bringes på 
land inden torsdag den 1. november 2018. 
Hvis man ikke når det på grund af for ek-

sempel vejret, så skal de ål, der er i redska-
bet efter den 31. oktober straks genudstes.
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Fordelingen af fisk i kystnære områder  
-kortlægges af nøglefiskerne

Af Josianne Støttrup og Mads Christof-
fersen, DTU Aqua. Institut for Akvati-
ske Ressourcer

Længe før citizen science (borgervi-
denskab) blev et almindeligt begreb, 
indledte DTU Aqua og en række 
særligt udvalgte fritidsfiskere et sam-
arbejde om at indsamle information 
om udviklingen i fiskebestandene i de 
kystnære farvande omkring Danmark. 
I starten deltog ca. 30 fritidsfiskere 
og i de senere år har ca. 80 fritidsfi-
skere, kaldet nøglefiskere, bidraget til 
dataindsamlingen. Nu er den første 

videnskabelige artikel om nøglefi-
skerprojektet udkommet i tidsskriftet 
Fisheries Research. 

Artiklen beskriver den metode, som er 
anvendt til at skaffe data om fordelin-
gen af fisk i de indre danske farvande 
igennem de seneste 17 år via samar-
bejdet med fritidsfiskerne. Data dæk-
ker nu over 16.000 fiskeriindsatser og 
danner grundlag for forvaltning samt 
forskning inden for kystnær fiskeøko-
logi. 
Datasættet, som går tilbage til 2005 
for garnfiskeriet og 2002 for ruse-

fangster, giver et godt overblik over 
udviklingen i de fiskearter, der findes 
langs de danske kyster (se figur 1). En 
stor del af fjordene og de kystnære 
områder dækkes ikke af regelmæssig 
monitering, hvilket gør datasættet fra 
nøglefiskernes indrapportering unikt. 
Datasættet dækker endvidere så stor 
en del af Danmark og strækker sig 
over så mange år, at det ikke ville have 
været muligt ressourcemæssigt at 
indsamle og opbygge sådan et data-
sæt med de gængse moniteringspro-
grammer.

Fritidsfiskere og DTU Aqua har indsamlet data om kystnære fiskebestande siden 
2002. Den første videnskabelige artikel om det såkaldte nøglefiskerprojekt er nu 
publiceret. 
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Masser af ål udsat i det Sdr. Jyske 
Af Hans Bomberg, Nordlige Sønderjyllands FF  
                                                                    
I slutningen af august var der igen i år tid for åleud-
sætning og her deltog Nordlige Sønderjyllands FF, 
Kolding fjord og Aabenraa.
Nordlige Sønderjyllands Fritidsfisker forening blev 
tildelt i alt 15.000 stk. åleyngel fordelt så fik 6.000 stk. 
og Aabenraa fjord fik  9.000 stk.
Ålene kom Lyksvad Fiskefarm A/S i Vamdrup, der i år 

leverede udsætnings ål til hele landet. Det er blevet 
sådan at leverandøren selv underretter fiskerikontrol-
len angående udsætningssted, og kommer kontrollen 
og var med hele vejen rundt den dag, her i det søn-
derjyske område. 
Fiskerikontrollen tilså og vejede ålene der var store og 
fine.
Åleynglet blev godkendt til udsætning, som straks 
blev udførte.

Flagafmærkning 
af redskaber
Der er stadig ingen afklaring om 
ændringer i flagafmærkning                                                  
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Tekst: Bregnballe, T. & Sterup
Foto: Bruno Müller 

I denne rapport præsenteres resulta-
terne af den optælling af skarvreder, 
som fandt sted i de danske skarvko-
lonier i foråret 2018. Der blev i 2018 
optalt 31.605 par ynglende skarver i 
Danmark. Det var 1.581 par færre end 
i 2017, hvilket svarer til en tilbage-
gang på 4,8 %. Den danske bestand 
af skarver kulminerede i årene 1996-
2005 med en stabil ynglebestand på 
omkring 40.000 par, hvorefter antallet 
gik tilbage. I 2010-2013 ynglede der i 
gennemsnit 26.400 par. Herefter steg 
bestanden igen i 2014, men efterføl-
gende har antallet været ret stabilt. I 
årene 2014-2018 har bestanden i gen-
nemsnit været på 31.700 par, og de 
årlige bestandssvingninger har været 
på under 5 %.

Både tilbage,- og fremgang af bestan-
den
I 2018 gik bestanden tilbage i Vest-

jylland og i landets sydøstlige dele 
omkring Smålandsfarvandet. I begge 
disse områder var tilbagegangen på 
ca. 21 %. Den modsatte udvikling sås 
i landets centrale dele, idet der var 
fremgang særligt i det sydvestlige 
Kattegat, omkring Lillebælt/Fyn og i 
Nordsjælland.

Skarvernes ynglesæson startede sent 
i 2018. Dette skyldes formentlig, at 
marts måned var meget kold og fik 
skarverne til at udskyde æglægningen. 
I nogle kolonier kan optræden af ha-
vørne også have været medvirkende 
til, at skarverne etablerede sig senere 
end normalt.
Landets største koloni i 2018 (med 
2.422 par) lå i Stavns Fjord på Samsø. 
Otte kolonier havde mere end 1.000 
par. I alt var der 76 kolonier, hvilket 
er 4 færre end i 2017. Det kan dog 
ikke udelukkes, at der var skarver, der 
gjorde forsøg på kolonidannelse, uden 
at det blev opdaget eller er kommet til 
vores kendskab.

Yderlige kolonier
Naturstyrelsen foretog forvalten-
de tiltag i 9 kolonier i 2018 og gav i 
yderligere 9 tilfælde private lodsejere 
tilladelse til selv at gennemføre tiltag. 
I de 18 kolonier, hvor indgreb fandt 
sted, blev i alt 4.249 reder reguleret. 
Det svarer til 13 % af alle rederne i 
landet, hvilket er på niveau med 2016 
og 2017. I perioden 2010-2015 var 
omfanget af regulering væsentligt 
lavere. De forvaltende tiltag bestod i 
langt de fleste tilfælde i at forhindre 
skarvernes æg i at klække, enten ved 
at oliere æggene eller ved at prikke et 
lille hul i æggene med en syl. I en-
kelte kolonier blev der fjernet reder 
eller ynglefuglene blev beskudt eller 
skræmt bort, men disse tiltag berørte 
kun få af de regulerede reder.

Danmarks ynglebestand af skarver i 2018
Læs hele rapporten på forbundets hjemmeside! 
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Af Karl Klausen, 
Mors - Thy Fritidsfiskerforening

Del I 
6000 år før Kristi fødsel til 1050 år 
efter Kristi fødsel:
Fjorden deler Nordjylland fra med sit 
løb fra Kattegat til Vesterhavet - eller 
omvendt, om man vil – omkranset af 
morænebakker og molerskrænter og 
ind imellem flade arealer.
Vanddybden svinger meget, men 
hovedløbet gennem Sallingsund kan 
mønstre dybder over 20 m.
De fleste kender sangen ”Blæsten 
går frisk over Limfjordens vande” - 
sangen, der hylder dette fantastiske 
farvand, som engang var Danmarks 
vigtigste fiskevand, og blæst har der 
været i flere varianter gennem tider-
ne. Herom eksempler, når vi kommer 
efter år 1050 e. Kr.

Indsejlingen var smal
Den islandske høvding Snorri Sturlu-
son, 1179 – 1241 skriver:
"Fjorden er således beskaffen, at ind-
sejlingen kun er et smalt ågab, 
men når man kommer længere ind i 
fjorden, bliver den som et stort hav."
Lad os begynde langt tilbage i tiden, 
nemlig Stenalderens ældre del ca. 
6000 år før vor tidsregning. Der er 
sket mægtige forandringer i landska-
bet nu, da  den sidste istid er trukket 
tilbage, isen er smeltet og havene 
dermed er steget. Limfjordsegnene er 
nu med masser af vige, fjordarme, øer 
samt holme.
Menneskene, som hidtil havde er-
næret sig som jægere og samlere fik 
nu mulighed for at ændre levevis, fra 
nomader på evig vandring til mere 
faste tilhørssteder, da fisk og skaldyr 
indtager det nye vand. 

Mange forskellige fiskearter
Fjordens fisk var laks, ål, aborre og 
gedder samt endvidere torsk, flyndere 
og sæl. Af skaldyr skal nævnes østers, 
hjertemusling og blåmusling som de 
vigtigste.

Nu gik opfindsomheden i gang ved 
fremstilling af diverse fiskeredskaber, 
såsom fiskekroge, lyster, harpuner, 
råmaterialer var ben og hjortetak De 
første ruser af trækviste, holdt sam-
men med tværsnore af plantefibre, 
også gærder af talrige hasselkæppe 
for at lede fisken så dagens lys – her 
stod fiskeren klar med sit grej.
Fiskeren indtog vandene via primitive 
primitive flåder, træstammer eller 
ganske simpelt ved vadning. – måske 
kunne en eller anden svømme og dyk-
ke efter skaldyr på lidt dybere vand.

 
Vigtige var også de skovbryn langs 
kysten, disse rummede muligheder 
for indsamling af bær og frugter
Der er masser af dokumentation over 
fiskeriet og livet ved og på Limfjorden 
fra talrige kystbopladser med 
køkkenmøddinger, som fjordegnene 
er beriget med. Specielt skal næv-
nes Bjørnsholm og skaldyngerne ved 
Ertebølle. Disse har siden givet navn 
til Ertebøllekulturen 5400 f. Kr. - 3500 
f. Kr.

Isen forsvandt
Igen har der været  gang i landskabets 
forandring. Isens enorme vægt er 
væk, landet hæver sig, befolkningen 
har gennem tiden udviklet flintetek-
nikken,så med de nye større økser 
,kornsegl af flint osv bliver man også 
jordbrugere. Derudover kommer et 
hyrdefolk sydfra, de sætter gang i det 
med husdyrhold .
Materiale omkring fiskeriet i de næste 
årtier op til 1050 e. Kr. hvor vikinge-
tiden slutter, viser at fisk stadig er en 

stor ressource for de mennesker ,der 
bor langs kysterne ,så fisket blev der, 
og metoderne er stadig de samme, 
plus at fiskenet fremstillet af bast ,der 
er den inderste del af bark udvikler 
sig hastigt. Jernalderens fiskeri ser ud 
til at være domineret af garnfisker, 
hvilket ses af de mange netsænkesten 
fra landsbytomterne.

Bådebyggerne ligger heller ikke på 
den lade side op gennem bronze-, 
jern- samt vikingetiden. Fiskerne går 
fra de udhulede træstammer til klink-
byggede både.
Med hensyn til opbevaring af fisken, 
kendte man både til tørring og røg-
ning, mange forrådskældre / kamre 
bekræfter det.
Fund fra tiden viser at vikingerne tit 
havde fisk især sild på menuen, og 
forskerne regner med, at fiskene her 
ligeledes bliver en handelsvare.

I del II beskrives fiskeriets udvikling i 
perioden år 1050 – 1900.Her skriver 
Saxo, som var biskop Absalons histo-
rieskriver, 1160 – 1208. ”I Jylland har 
de den såkaldte Limfjord, der er så 
rig på fisk, at den sikkert yder indbyg-
gerne lige så megen føde som hele  
Agerlandet tilsammen.

Limfjordsfiskeriets historie
Glimt fra limfjordsfiskeriet og egnene omkring Limfjorden gennem 8000 år.
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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

Stort & småt! 
Ålefiskeri
Ålefiskeri Erhvervet har valgt månederne 
November, December og Januar som fiske-
frie måneder. De gælder kun for erhvervsfi-
skeri efter ål. Skulle de komme til at gælde 

Stresser Skarven
Hej alle gode fritidsfiskere som formand for 
Nissum fjord fritidsfiskere vil jeg gerne op-
fordre alle medlemmer og ikke medlemmer 
om at være med til at regulere og stresse 
skarven mest muglig søg om tilladelse på 
virk dk go vind fremover står til rådighed 
ring.

Mårhunden og Skarven
Formanden: Når nu ornitologerne kan 
se hvor ødelæggende Mårhunden er 
for fuglene, hvorfor kan de så ikke se 
hvor ødelæggende Skarven er for fiske-
bestandene i de kystnære områder?                                                                
Svar: Måske de skulle prøve at kigge indad 
når de kæmper imod skarvregulering

Læserbrev
Kasper Kuur Lind : Er det tilladt som fritids-
fisker at anvende fangst rør? Kan ikke lige 
finde noget om det ? 
Formand Arne Rusbjerg svarer:  - Det ved 
vi ikke reelt lige pt. Der versere en retssag i 
Sønderjylland vedr. fangstrør. Umiddelbart 
vil jeg sige et fangstrør er en tejne. Det har 
kontrollen også 2 gange tilkendegivet på 
skrift, senest i August 2017. I mellemtiden 
har de nu skiftet mening, og mener at de er 
ulovlige.   Derfor versere der pt en retssag. 
Men lur mig om ikke der kommer en æn-
dring af den rekreative bekendtgørelse vedr. 
tejner/fangstrør her pr 31/12 2018. Så hvis 
du ikke gider slagsmål med kontrollen, og i 
øvrigt ikke vil spilde dine penge, så lad være 
at købe nogen.

Søhåndbogen er opdateret
DTU´s »Søhåndbogen« er netop blevet op-
dateret. Link til denne: fiskepleje.dk/Soeer

Norge rydder op på havbunden
Det blev til ca. 800 net, konge krabbetejner 
og mængden af reb og tove er blandt de 
værktøjer, der er foretaget under Fiskeridi-
rektoratet oprydning ekspedition, der slut-
tede den 24. september.
Mens fiskerflåden bliver bedre til at rappor-
tere tab af fiskeredskaber, ser det ud til, at 
dybhavsflåden har haft en negativ tendens. 
I løbet af årets rejse er der registreret sti-
gende dumpede trawl og forskellige trawl-
komponenter.
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Kredsen – omkring det rekreative fiskeri  
Gruppen består de to Fritidskerorganisationer, Sportsfiskerne, DTU Aqua og 
Fiskerikontrollen (FK) der holdt det andet møde d. 24.oktober i år og i Kolding.

Fiskeriinspektør Arne Madsen bød velkommen til de i alt 
26 deltager og forventede som tidligere at det blev et 
godt møde. Dog efterlyste han at der fra deltagersiden 
kom yderligt mere stof til dagsordenen. Men han bemær-
kede i samme åndedrag,- at når først debatten løb af 
stabelen, så blev al tiden opbrugt alligevel.
I næste blad bringer vi det endelige referat, derfor kun 
brudstykker af de emner der blev behandlet på mødet.

Arne Madsen orienterede om at de i  den ”Ny” Styrelsen 
levede en lidt turbulent tilværelse og skal finde ud af frem-
tiden.
- omtalte at stigningen med 5 til 7 torsk der hjembringes 
pr. dag,- er pr. mand.
-  aftalt at indbydelserne til fremtidige møder i gruppen 
sendes til organisationerne  der så fordeler.
- deltagerne eftersøgte lidt mere orientering om ”Ålepas” 
og deres virken og steder.
- der var i årets løb indbragt 751 anmeldelser om ulovligt 
fiskeri og de stiger
- at Fiskerikontrollen reagerede omgående på 75% af an-
meldelser om ulovligt fiskeri
- der blev spurgt ind til hvor nøjagtig afstand man målte v. 
fiskeri 100 m. fra kysten. Der bruges afstandsmåler.
- Spørgsmål om hvor dan det gik med Ålerørsagen – Lovlig 
ell. ikke Lovlig?  FK fastholdt at den var ikke lovlig og havde 

sendt den videre i systemet m. henblik at bringe den for 
Retten.
- Der blev til dagsordenen spurgt om de Fritidsfiskere der 
blev dømt for ulovligt fiskeri og ud af flere tilfælde at det 
stod i medierne.  I DFF så man gerne at dem som blev fri-
kendt også blev omtalt i medierne og på hvilket grundlag! 
Ligeledes i DFF havde man kun kendskab til frifindelse i 
3 – 4 sager! 

Men hertil  kunne FK supplere antallet med, at der siden 
2006 kun havde været 16 frifindelser.

Mads Christoffersen fra DTU Aqua havde et fint indlæg om 
Nøglefiskernes registrering de forskellige fiskeforekomster i 
de danske farvande.

Mødet sluttede med at det blev aftalt at næste møde den 
onsdag d.24. april 2019 startede kl. 15.00 

På grund af deadline har FRITIDSFISKEREN ikke mulighed 
for at bringe det endelige referat før til blad 1.19. februar.
Dog kan du allerede nu læse det på vores hjemmeside.
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Fra mødet  
 - i KREDSEN omkring det rekreative fiskeri
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Opdræt af pighvar til udsætning ved Fyn og Bornholm
-  gik ikke som forventet! 

Lindenborg å:  Nej til at skyde sæler!

Af Mads Christoffersen DTU Aqua
 
Et samarbejde mellem DTU Aqua, 
fiskere og fiskeopdrættere skulle have 
ført til udsætning af små pighvarrer 
ved Fyn og Bornholm i år, men det gik 
ikke som planlagt.

Et samarbejde mellem DTU Aqua 
og fritidsfiskere på Bornholm, en 
erhvervsfisker på Fyn, Bornholms Lak-
seklækkeri, Venø Fisk og Skaldyr samt 
FishLab gjorde, at der i forsommeren 
blev indfanget et stort antal gydemod-
ne pighvarrer på både Bornholm og 
Fyn. Fiskene blev strøget for æg og 
mælk i lokalområdet, og de befrugte-
de æg blev herefter fragtet videre til 
opdrætsanlæggene. 

Formålet med hele projektet var at 
opdrætte små pighvarrer, der kunne 
sættes ud i sensommeren og dermed 

styrke bestanden af pighvarrer ved 
Fyn og Bornholm.

Kvaliteten af de æg, der kom fra 
fiskene på Fyn, var ikke så god som 
håbet. Det er svært at sige, om det var 
det varme forår, der gjorde udslaget, 
eller om der var andet, der indvirke-
de på kvaliteten. Det lykkedes dog at 
befrugte en større del af æggene, og 
de nyklækkede fiskelarver overlevede 
fint de første 14 dage. Men så kom 
den ekstraordinære sommervarme, 
og det var for meget for de nyklæk-
kede fiskelarver, der desværre alle 
gik til. Larverne opholdt sig –  som 
man plejer i fiskeopdræt –  i udendørs 
bassiner. 

Æggene fra Bornholm var af lidt bedre 
kvalitet end dem fra Fyn, men desvær-
re overlevede heller ikke disse larver 
til udsætning.

Selv om projektet ikke gik, som det 
skulle, har det givet meget erfaring, 
som vil kunne bidrage til de kommen-
de års arbejde med opdræt af lokale 
pighvarrer. DTU Aqua håber på, at 
der igen til næste år er opbakning til 
projektet og søger derfor allerede nu 
frivillige, der har lyst til at deltage i 
indsatsen. Interesserede er velkomne 
til at kontakte marin fiskeplejekonsu-
lent Mads Christoffersen på 
maoc@aqua.dtu.dk for mere informa-
tion.
Der har været stor fokus på projektet 
fra lokal side, både på Fyn og på Born-
holm, og en stor frivillig opbakning, 
hvilket DTU Aqua sætter stor pris på. 
Projektet ville ikke have kunnet lade 
sig gøre uden denne opbakning.  Pro-
jektet er støttet af fiskeplejemidler.

Af Bruno Müller

Sportsfiskerne har konstateret at 
gydepladserne i åen er faldet og man 
giver sælen skylden. Men Natursty-
relsen der har givet afslag på ansøg-
ningen fra Sportsfiskerne, med den 
begrundelse, at der ikke er sæler nok 

til en regulering.
Men selv om der er tale om sæler der 
i flokke, indrømmer sportsfiskerne, at 
det er vanskeligt at fastsætte antallet.
Så ind til nu venter man til at fiske-
sæsonen starter og der vil man igen 
ansøge om at der bliver reguleret på 
sælerne.
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Der var rigelig med fiskefileter til årets 
Fiskekalas. KBL var jo dybt engageret i 
verdensmesterskaberne i jollesejlads, 
så forventninger var, at der ville være 
mange sejlere og tilskuere i havnen, 
som kunne nyde vor fiskeservering. 
Ud over fiskene, som Bryggens fiskere 
selv havde fanget, så blev der også 

suppleret med indkøbte fileter fra 
Bønnerup. Vi kan se tilbage på en dag, 
hvor vi hyggede os i vort eget selskab 
med nogle sejlere, som ikke var med 
til verdensmesterskaberne – for disse 
fandt sted i Århus, og derinde var alle 
vore forventede gæster. Men det var 
en god dag uden stress ved friture-

gryden og tappehanerne, og alle vore 
selvfangede fisk blev siden lavet til 
fiskefrikadeller af Karl Ejgil.

Henning fik hul i hovedet, og Kim 
var tæt på at miste sin storetå, men 
herudover var eventen forskånet for 
uheld.

Fiskekalas 2018 på Bryggen i Kalø Vig
Bryggens fritidsfiskere fangede selv ”Guf” til hovedretten!
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Friluftslivet får tilskud til 127 projekter
Friluftsrådets bestyrelse har besluttet 
at uddele i alt 13 millioner kroner 
i tilskud fra Udlodningsmidler til 
Friluftsliv til 127 projekter, der skaber 
nye muligheder for naturoplevelser og 
friluftsliv i hele landet.

Overalt i landet blomstrer lokale 
initiativer, som er med til at skabe 
nye muligheder for at opleve naturen 
og dyrke friluftsliv. Friluftsrådet har i 
september bevilliget 13 millioner kro-
ner fra Udlodningsmidler til Friluftsliv 
til 127 projekter over hele landet. I 
Friluftsrådet glæder man sig over de 
mange spændende projekter, som vid-
ner om, at friluftslivet er omdrejnings-
punkt for lokale fællesskaber mange 
steder i landet.

Store og små projekter
Det er skønt at se de mange små og 
store initiativer, der blomstrer rundt 
omkring i landet. Det viser, at natur og 
friluftsliv er noget der betyder rigtig 
meget i lokalsamfundene, og vi er 
glade for, at vi med Udlodningsmidler 
til Friluftsliv kan hjælpe projekterne 
på vej, siger Jan Ejlsted, direktør for 
Friluftsrådet

Der er givet tilskud til projekter i store 
dele af landet. I 66 af landets kom-
muner har et eller flere projekter fået 
tilskud. 
Friluftsrådet har givet tilskud til 
projekter under tre temaer: ”Lokale 
fællesskaber i naturen”, der har til 
formål at støtte projekter, der bringer 
folk sammen om gode oplevelser i 
den lokale natur, ”Initiativpuljen til 
friluftslivets ildsjæle”, som støtter små 

projekter baseret på frivilligt engage-
ment, og ”Bevæg dig i naturen”, som 
støtter projekter, der skaber fysisk og 
mental sundhed med naturen som 
ramme.

Eksempler på projekter, der har to 
fået tilskud
Stouby og Omegns Lokalråd i Heden-
sted Kommune har fået tilskud på 
100.000 kroner til "Salatfadet" - en 
traktortrukket persontransport med 
plads til 26 personer og 2-3 kørestole. 
Den lokale landmand og pensionerede 
politikommissær Ole Flemming Lyse 
vil være chauffør for "Salatfadet", der 
skal tage turister, lokale borgere, psy-
kisk handicappede og gangbesværede 
på tur i naturen.

Solrød Vandsport har fået et tilskud 
på 500.000 kroner til Strandens Hus 
- et fælles klubhus, som skal skabe 
bedre rammer for det voksende antal 
sejlere, dykkere, kajakroere, vinterba-
dere, havsvømmere, windsurfere og 
andre udøvere af vandaktiviteter. 
Nationalpark Skjoldungernes Land 
fået tilskud på 110.000 kroner til 
en såkaldt ”flydende cykelsti” ved 
Fjordstien mellem Gershøj Havn og 
Selsø Sø. Den flydende cykelsti består 
af kanoer med slæb, som kan fragte 
to cykler. Dermed kan vandrere og 
cyklister skyde genvej via fjorden og 
få en unik naturoplevelse på vandet 
i stedet for at skulle følge landevejen 
ind i landet.
Foreningen Blomstrende Ærø fået 
30.000 kroner i tilskud til at omdanne 
almindelige græsmarker til blomstren-
de enge, som kan øge biodiversite-

ten på øen. 20 lodsejere er allerede 
involveret i projektet, og den frivillige 
forening planlægger at holde kur-
ser og arrangementer, som skal give 
skoleelever, turister og lokale beboere 
lyst til at gå på opdagelse i blomste-
rengene.
I Jammerbugt Kommune er der givet 
175.000 kroner i tilskud til etablering 
af et fire kilometer langt stiforløb, 
som giver offentligheden adgang til et 
unikt klitområde ved Klim. Projektet 
er et led af en større indsats omkring 
multifunktionel jordfordeling, som 
Realdania og en lang række organisa-
tioner, blandt andet Friluftsrådet, er 
involveret i.
Haveforeningen Det Grønne Hjør-
ne for eksempel fået et tilskud på 
150.000 kroner til et projekt, som skal 
give skoleelever og beboere i boligom-
rådet Taastrupgaard mulighed for at 
dyrke nyttehaver og lave mad i det fri. 
På den måde kan elever og beboere, 
som ikke i forvejen har et særlig nært 
forhold til naturen, lære om naturens 
råvarer, ernæring og bæredygtighed.
Kajakroerne
projekter på Bornholm, som vil for-
bedre mulighederne for kajakroere, 
har fået tilskud. Henholdsvis Tejn 
Borgerforening og Helligpeder Havn 
har fået tilskud til at skabe bedre 
muligheder for friluftsliv langs kysten, 
blandt andet ved at etablere kajakbro-
er, så kajakroere let kan komme ud på 
vandet fra de to havne.

Læs mere om tilskuddene: https://
www.friluftsraadet.dk/nyheder/
pressemeddelelse/friluftslivet-far-til-
skud-til-127-projekter 
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Af vildtkonsulent Tommy Hansen og Karl Klausen

 Vi har i perioden fra den 20.08.2018 – 28.08.2018 i sam-
arbejde med Naturstyrelsen  og Fiskerikontrollen ved Lars 
Østergaard udført et lille forsøgsfiskeri i Legind Vejle på 
Mors.
Søen er på 27 Ha , og genetableret i 1991.Vanddybden  
varierer fra 0,6m – 1,2m.
Indløb i den øverste del af Legind Å ,udløbet sker til Lim-
fjorden.
Fiskeriet var lidt besværet af den enorme grødevækst,hvil-
ket måske hindrede grejet i at stryge bunden 100% ?
Thy – Mors Fritidsfiskerforening har i flere år udsat åleyn-
gel i søen .
Der blev anvendt 6 stk. standard ruser, 80/8 med 8 m rad, 
3 kalve og 11 mm baggarn. Ruserne blev sat i 2 lænker. 4 af 
ruserne var gengangere fra forsøget i Sundby Sø i 2017, for 
at kunne lave en vis sammenligning.
Første forsøg blev udført tæt på Legind Vejle broen. Ca. 
position: 56.45.52.70 N – 08.49.53.45Ø.
Vi har besluttet at vende tilbage i 2019 med småmaskede 
ruser , som vi låner af DTU AQUA, det skyldes at små ål 
ikke holdes tilbage i nuværende grej.

Også Sundby Sø samt Vester Vandet Sø prøvefiskes med 
ruserne.
Se resultaterne af forsøgsfiskeriet på forbundets hjemme-
side.

Samarbejde om 
forsøgsfiskeri

Af Bruno Müller 
Foto:  ?

Frivillige fiskere sætter elektroniske 
mærker på blåfinnet tun i dansk far-
vand, og i Skagen er der tusindvis der 
er ankommet gennem farvandene..
 Man kan næsten ikke armene ned 
og siger - Det her er helt utroligt hvor 
vi laver PR om at vi bor i et område 
har og har noget af verdens bedste 
område til et forhåbentligt tunfiskeri 
heroppe og kun en lille times sejlads 
fra Skagen. 

FAKTA: En af de største Tun der blev 
mærket var 270 cm lang og vejede 
328 kg. Mærkningen foregår samler 
oplysninger om tunens færden og 
sender dem  til satellit . Tunen må ikke 
fiskes og mærkningen foregår i samar-
bejde med DTU Aqua 

Tunen er tilbage på grund af silden & makrellen
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Fiskere er også Sejlere
”Virksund – med Limfjorden som bagtæppe”

” Regler for Ålefiskeri”
Fra 5 til 7 torsk om dagen 
Skarven - Ynglebestand

Blad 4. 2018
Forsøgsfiskeri på Mors                                              

Penge til krig mod skarven                                     
”Johanne” hjalp fjordene!

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!

Bruno Müller : Vi har gennem tiderne 
opfordret især lokalforeningerne til 
at bruge de sider der er afsat til den. 
Disse sider er mest til annoncering af 
generalforsamlinger, arrangementer og 
aktuelle oplysninger.
Det sker at en lokalforening er lidt sen 
på den med en meddelelse til bladet,- 
ved at det overskrider deadline.
I de tilfælde hjælper vi med at sætte 
den på ”Startsiden” hvor den direkte 
eller indirekte kan bidrage til en hurtig 
oplysning. 

Husk at Hjemmesiden er jeres og vi 
opdaterer hurtigt eller efter behov. Vi 
placerer Hjemmesiden sådan at den 
har en prioritet i forbindelse med kom-
munikation til medlemmerne, og skal 
opdateres med relevante informationer 
omkring igangværende projekter, arran-
gementer for medlemmerne, trænings 
samt andet relevant information.
Kan dette efterleves endnu bedre,- så 
er vi i besiddelse af en endnu bedre 
hjemmeside og som besøges af endnu 
flere.

Læserbrev

FAKTA:  

34.500 besøgende til Dansk Fri-
tidsfiskerforbunds hjemmeside på 
1 år!    
                 
For godt et år siden, nemlig d. 17. 
oktober 2017 omlagde vi hjemme-
siden i samarbejde med weebma-
steren, Palle Thomsen og gjorde 
den mere brugervenlig, - og som 
der resulterede i en tilfredsstillen-
de stigning af besøgende.
Nøjagtig et år efter – d. 17. okto-
ber 2018 var der af medlemmer 
og ikke medlemmer  som havde 
besøgt siden, været 34.546 der 
havde interesse for siderne.

Vi har fået en opfodring fra Nissum FF
”Kan Nyhedsbreve, haste sager og info på hjemmesiden delvis afløse plads i 
bladet,- og samtidig tænkes på info indbyrdes ved lokalforeningerne”.
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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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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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Af Ole Guldsmed-Thomsen
Redigeret v. Bruno Müller

Arbejdet med at modernisere køk-
kenet i klubhuset blev igangsat først 
september! 

Gulvet blev taget op og i samme 
arbejdsgang blev der at nedtage skil-
levægge. Efterfølgende skal der be-
stilles materialer til isolering af gulv 

og gulvplader så de er klar næste 
arbejdsdag.  Det er allerede nu aftalt 
i forløbet at flytte el-tavlen og opgra-
dere den til 2,5 kvadrat ledning. 
Kablet føres ind inden gulv isoleres 
og der monteres kloakrør som kloak-
mesteren kan koble på.
Efterfølgende etape af en arbejdsdag 
aftales senere, og inden da, skal vi 
have ryddet fritidsfiskernes hus som 
midlertidig erstatning.

Klubhuset renoveres                     
Rønnerhavnen i Frederikshavn     
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Helt op til 8 grader varmere vand end 
normalt. Så kraftigt slog det varme 
vejr igennem i havet i sommer, viser 
beregninger fra DTU Aqua.
Lige nu er vandet omkring Danmark 
mange steder 3 grader varmere end 
den gennemsnitlige temperatur på 
nuværende tidspunkt. Det svarer til 
en marin hedebølge af moderat grad. 
Men for blot få uger siden var forskel-
len endnu højere mange steder – helt 

op til 8 grader varmere end gennem-
snitligt, og de steder var den marine 
hedebølge kategoriseret som ekstrem. 
Det viser beregninger, som forskere 
fra DTU Aqua har foretaget med ud-
gangspunkt i en analysemetode udvik-
let i Australien, som de seneste år har 
oplevet mange marine hedebølger.
Alvorlige og ekstreme marine hede-
bølger i sommer
Analyserne viste, at det især fra star-

ten af maj til slutningen af juni – og 
igen i ugerne omkring den 1. august – 
var meget udtalt med marine hede-
bølger næsten overalt i de danske 
farvande. Flere steder var der tale om 
kraftige hedebølger og enkelte steder 
helt op i kategorierne 'alvorlig' eller 
'ekstrem'.

Havet om Danmark ramt af marine 
hedebølger

Fremtidens 
trawler

Sejladsvejledning
Bestil Sejlads vejledningen med farvandsafmærkninger, 

lyd- og lyssignaler samt skibslys. Og hav altid et gratis ek-

semplar med dig i båden, når du sejler.

Bestil på dette link:

https://trygfonden.grafisklogistik.dk/order.php?bg=NTg
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SEJL SIKKERT
SÅ SES VI IGEN

Få gratis en SejlSikkert-instruktør ud i din forening 

eller havn og bliv klogere på sikkerhed på vandet. 

Læs mere og book en instruktør på sejlsikkert.dk



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 

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. 2180 3612 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


