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Lederen

Af Arne Rusbjerg
Formand

Julen og nytåret står for døren, 
og det er normalt nu vi går ind i 
den stille periode. Men sådan bli-
ver det nok ikke i år. Da kvoterne 
for den vestlige del af Østersøen i 
å r skulle genforhandles for 2018, 
var der lige pludselig dukket en 
pind op, med et totalt forbud 
mod fangst af Ål. I erkendelse 
af at dette ville få katastrofale 
konsekvenser for både fritidsfi-
skeriet, men også det erhvervs-

mæssige fiskeri i den Vestlige del 
af Østersøen. Gik vores mini-
ster til ministermøde i EU, med 
en dagsorden om at få fjernet 
forbuddet mod ålefiskeriet. I 
første omgang blev forbuddet 
også fjernet, men det blev aftalt 
at der skulle findes en fælles 
Europæisk løsning for ålen, på 
et senere møde i ministerrådet.                                                                                                      
Dette møde er ikke afholdt inden 
deadline på dette blad. 

En fælles Europæisk indsats over 
for ålen, betyder at der kommer 
en eller anden form for regule-
ring igen. Det nuværende ruse-
forbud, i perioden 10/5 til 31/7 
står måske til at blive udvidet, 
eller redskaberne reguleret ned i 
antal. Vi ved det ikke, men venter 
spændt på et udspil. Dog tror 
jeg personligt at det tidligst kan 
indføres fra 1/7 2018 eller sene-
re. Vi må som part i denne sag, 

dog også stille krav om at skal vi 
reguleres igen i ålefiskeriet, er 
det os magtpåliggende, at også 
det sydeuropæiske fiskeri efter 
glasål, bliver kraftigt reguleret.

Jeg skal endnu engang gøre 
medlemmerne opmærksom på 
at ålen ikke er fredet i perioden 
10/5 til 31/7, men at man gerne i 
den periode må fange og opbeva-
re ål, men blot ikke må anvende 
ruser. Det vil sige at man sagtens 
kan fange stegeål, på åletat, eller 
eksempelvis i tejner og tage dem 
med hjem.

Glædelig Jul og Godt Nytår.

Hilsen Formanden 

Redaktøren sender en hilsen….
Nogle medlemmer har faste ritualer, når de arkiverer året og ser 
på hvad det nye måske bringer.

Ingen tvivl om at vi alle kigger i mindernes skuffe og tager hul på 
det samme som ligner året vi går ud af!

Fra redaktionen er jeg klar til et nyt år med en ny omgang med 
vores fiskeri og de mange indlæg fra jer medlemmer. Vi forbin-
der nytår med tanken om fornyelse og gudskelov ser det ud til 
at vores økonomi i Dansk Fritidsfiskerforbund er i ro. Dog med 
den undtagelse, at i der i nye år melder ”rygterne på vandrøre-
ne”- at man politisk er begyndt at ”pille” ved tilskudsordninger 
til foreningslivet.

Den kommer vi sikkert  til at høre om senere! Men foreløbig 
hopper vi ind i det nye år med begge ben og måske uden 
kontingentforhøjelse i forbundet for 7. år i træk!
Det er godt gået!

Her på faldrebet vil jeg sende til alle læserne og annoncørerne, 
en hilsen med ønsket om en god jul og et godt nytår.

Hilsen Bruno Müller
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Nøglefiskerne samlet igen på Fyn!
Tekst & foto: Bruno Müller

Nøglefiskerne breder sig på foran-
ledning af  DTU Aqua, der har siden 
2002 samarbejdet med fritidsfiskere 
om at registrere fiskefangsterne langs 
danske kyster og fjorde. 
Man er nu ved at nærme sig 100 
deltagere der i det daglige indhenter 
oplysninger igennem deres fiskeri. 
Oplysninger, med information om 
forekomsten af fisk i kystnære områ-
der går i en data-base hos DTU Aqua.
Formålet er at få og at undersøgt, om 
der sker forandringer i fiskeforekom-
sterne og hvorfor.
Igennem 17 årlige møder har Nøglefi-
skerne holdt møde der arrangeres af   
DTU Aqua og Vagn Gram fra DAFF.
Mødet der varer i snit 5-6 timer med 
evaluering af projektets forløb, giver 
ligeledes gensidige inputs indbyrdes 
mellem arrangøren og deltagerne fra 
Nøglefiskerne.

Mange gode input fra deltagerne 
Foruden den delvise gennemgang 
af Nøglefiskerrapporten for 2014 til 
2016, blev der bragt mange gode 
input og tips frem på mødet.
Der var tilmeldt 32 nøglefiskere til mø-
det og med 13 nye i år var man oppe 
på 92 i alt der var med i registrerin-
gen, - der samtidig fik en orientering 
af Vagn Gram om hvordan de skulle 
forholde sig med de redskaber de 

gratis fik udleveret og byttet. Der blev 
omtalt Artkendingskuerserne.
Den Sortmundede Kutling der kunne 
blive 20-25 cm lang, blev der informe-
ret om og at man skulle orientere DTU 
Aqua ved fangst og derefter fryse den 
ned og afvente besked.
Men! Skulle det ske at man fangede 
andre arter under Nøglefiskeriet eller 
til eget daglig, kunne man kontakte 
Fiskeatlas på tlf. 28 75 11 24.
Af de korte nyheder blev det oplyst at 
DTU Aqua var flyttet fra Slottet og til 
Lyngby, herom er det tidligere refere-
ret her i bladet.

Rapporten er omfattende
Selve rapporten der er på 134 sider 
findes på :
http://www.aqua.dtu.dk/Publikatio-
ner/Forskningsrapporter/Forsknings-
rapporter_siden_2008.
og  - Dansk Fritidsfiskerforbund hjem-
meside: www.fritidsfiskerforbundet.dk  
Ligeledes vil vi i artikler i dette blad og 
nogle efterfølgende bringe indlæg fra 
foredragsholderne.

FAKTA om Projektet
Projektet med fangstregistreringer 
blev indledt i 2002 som et pilotpro-
jekt.  Årsagen var, at danske fritidsfi-
skere oplevede, at de fangede færre 
fisk i de kystnære farvande, men 
dokumentationen manglede. Efter 
pilotfasen fortsatte registreringer af 

fangsterne i det såkaldte "Nøglefi-
skerprojekt", som har eksisteret siden 
2005.
I Nøglefiskerprojektet registrerer 
medlemmer af Dansk Amatørfisker-
forening og Danmarks Fritidsfiskerfor-
bund, hvad de fanger, hvor og hvornår 
og indsender oplysningerne til DTU 
Aqua. For at sikre sammenlignelige re-
sultater, fisker nøglefiskerne med ens 
redskaber (tre garn og/eller tre ruser), 
som de får af DTU Aqua. Desuden er 
der udlagt en temperatur-logger, der 
måler vandtemperaturen omkring 
fiskeredskabet hver tredje time året 
rundt. Data fra temperaturloggeren 
skal blandt andet afsløre vandtempe-
raturens indflydelse på fiskenes ud-
bredelse. Fiskeriet foregår på samme 
positioner gennem hele forsøgsperi-
oden. Positionerne sattes af fiskerne 
selv i samarbejde med DTU Aqua. 

Bliv Nøglefisker
Fiskerne har fået tilladelse fra Natu-
rerhvervsstyrelsen til at fiske med 
de udleverede redskaber Projektet 
startede med 30 tilmeldte  i 2005-
2007. Antallet steg til over 100 fiskere 
i 2011-2013.

Hvis du er interesseret i at blive nøg-
lefisker, kan du skrive til nfisk@aqua.
dtu.dk. Du skal være medlem af Dansk 
Amatørfiskerforening eller Dansk 
Fritidsfiskerforbund.
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Ny fritidsfisker
Tekst: Henning Andersen 
Foto: Solveig Nørgaard

En sygehistorie
Jah - ny og ny? Niels Knudsen er 73 år, 
men det er kun 3 år siden, han første 
gang var med en ven, Rolf, på fiskeri 
på Randers Fjord. Hele historien har 
meget med sygdom at gøre. Niels 
kommer fra Amager, men et arbejde 
som kamera-reparatør fik ham til År-
hus. Kræft i mandlerne sendte ham på 
pension, og han flyttede på landet - til 
Tvede lidt nord for fjorden. Her mødte 
han så Rolf, som havde fået konstate-
ret prostatakræft og var blevet halvsi-
dig lam efter en blodprop. Niels tilbød 
at hjælpe ham med fiskeriet, hvorefter 
Rolf sagde: "Vil du ikke have min båd 
i stedet for." Sådan gik det til, at der 
blev byttet om på rollerne.
En dag havde Rolf spurgt, om han 
måtte tage en kammerat med på 
fisketuren. Som det fremgår af bille-
derne, er båden jo ikke for stor. Men 
selvfølgelig måtte han det. Men først 
da de steg ud af bilen, så Niels, at 
kammeraten kun havde èt ben!! De 
klarede dog turen og fik en uforglem-
melig dag.

Første efterårsmorgen
Det var nemlig 1. september, at vi 
havde aftalt at mødes ved Mellerup 
Færgeleje, hvis ellers vejret var til 
fiskeri. Det har jo ikke været for godt 
her i 2017. Vejret var faktisk rigtig fint, 
og også 4-5 andre fritidsfiskere var 
ude denne morgen. At det skulle være 
i begyndelsen af måneden, skyldtes, 
at Niels endda også havde meldt sig 
som nøglefisker - altså hvor han har 
forpligtet sig til at indberette fangsten 
til DTU's biologer, som så dermed kan 

holde øje med fiskebestandene i hele 
Danmark.

Denne morgen var det kun DTU's 3 
garn og 3 ruser, der skulle røgtes. Red-
skaberne var sat 5 minutters sejlads 
øst for Kanaløen. Garnene blev under-
halet, da de helst skal sættes 3 gange 
mellem den 1. og den 10. i måneden. 
Og vejrudsigten var til, at de godt kun-
ne stå en dag mere. Èn sølle skrubbe 
blev det til. Niels har dog fundet et 
bedre sted til garnene, men det kan 
først benyttes til næste år for ikke at 
ødelægge DTU's statistikker.

Fangsten i ruserne var ikke meget 
bedre. Efter optælling og måling 
tilbage i færgelejet kunne Niels ind-
berette: 1 ålekvabbe, 1 sortkutling, 1 
hvilling, 2 ål og en hel balje krabber!                                                                  
Men vi så til gengæld en sæl om ikke 
andet.

I hjemmet
Det var to små blankål, der var i 
ruserne. Selv om der jo ikke er mind-
stemål på blankål, så blev de smidt 
ud alligevel. Både kone og børn 
bryder sig ikke så meget om fisk, så 
afsætningen af fangsten må Niels 
selv klare. Det får omgangskredsen 
så glæde af. Til gengæld er der mere 
interesse for køkkenhaven - for ikke 
at tale om hundene! Der avles nemlig 
boston-terriere i hjemmet, og det er 
rigtig tidskrævende. Og så er der jo 
lige vedligeholdelsen af huset. Allige-
vel bliver der tid til fiskeriet.

I naturen
Niels stoppede som kamera-reparatør, 
da de digitale apparater kom frem. 
Og det var en svær tid at gå hjemme, 
da kræften fik ham på førtidspension, 
også selv om der nu var god tid til 
sejlbåden og jagten.  Ja, interessen for 
naturen er absolut ikke ny. Det nye er 
bare fritidsfiskeriet, som Niels nu har 
kastet sig over.

Færgen ind, Niels ud

Ny krabbehammer

Ny nøglefisker

Fangsten måles …

… og resultatet noteres
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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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I anledning af Søsportens Sikkerhedsråd fyldte 50 år hav-
de de inviteret til reception torsdag d. 7. september, hvor 
formand for Søsportens Sikkerhedsråd Jan Thorn, direk-
tør for Søfartsstyrelsen Andreas Nordseth og ikke mindst 
helikopterlæge Benedict Kjærsgaard holdt tale. 

I år er det præcis 50 år siden, at det tidligere Handels-
ministerium nedsatte Søsportens Sikkerhedsråd d. 27. 
juli 1967. Rådet havde til opgave "at arbejde for større 
sikkerhed for menneskeliv til søs i lystfartøjer og mindre 

både i danske farvande", som det stod beskrevet i det 
allerførste referat. 
I dag består rådet af 26 organisationer, og budskabet er 
det samme, men meget er sket siden.

Neden for ses lidt stemningsbilleder fra dagen. Tak til 
TrygFonden for den meget fine redningskrans! Og tak 
til alle jer, der kom forbi og var med til at gøre det til en 
spændende og festlig dag.

Søsportens Sikkerhedsråd fyldte 50 år
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Sensommer 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. 24.900 
Nydam 550 Fisk  Nu kun kr. 36.900 

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. 36.900  

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  

Minderne 
har man da 
lov at ha´ 
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Ål på over en meter fanget ved Hals 
Fritidsfiskerne i Hals har aldrig set lignende
Tirsdag morgen, den 19. september, da Preben Guldbæk, 
Hals Fritidsfiskerforening røgtede sine ruser var der en 
meget stor ål. 

Den var lidt over 3 kg og over en meter lang og med en 
omkreds på 33 cm. En krabat uden lige af de helt sjældne. 

Selv gamle her på havnen som har fisket her ved Hals hele 
livet, har aldrig set så stor en ål før!

Mange indlæg på  NØGLFISKERMØDET 
Vores blad Fritidsfiskerens havde luksusproblem der hedder  Pladsmangel!
Stof der er redigeret fra mødet på Fyn,- findes inde i bladet og på DFF hjemmeside 

Rapporten er også på vores hjemmeside               

Vagn Gram bød velkommen og kommenterede          

Elliot Brown, DTU Aqua. 

Indlæg om Småfisk finder du på 
DFF-Hjemmesiden

Berit Borgsted, Miljø-og Fødeva-
reministeriet.  
Indlæg om Indsamling af fisk i 
NOVANA-programmet finder
du på DFF-Hjemmesiden

Stine Kærulf, DTU Aqua.

Gennemgang af regler og 
indrapportering finder du på 
DFF - Hjemmesiden

Josianne Støttrup, DTU Aqua.

Gennemgang af rapporten er på 
side 20 her i bladet

Jesper Kuhns, DTU Aqua.

Indlæg om kortlægning til vands 
og fra luften af ål ,- blev bragt i 
sidste udgave af Fritidsfiskeren.
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Fritidsfiskerne med i forsøgsfiskeri i Sundby Sø
Thy Mors Fritidsfiskerforening har gennem flere år udsat åleyngel i søen

af Erland Kusk og Karl Klausen
 
I tidsrummet fra 16 august til 11 
september 2017, har vi i samarbejde 
med Naturstyrelsen i Thy v. Henrik S. 
Christensen og information til Fiske-
rikontrollen i Nykøbing v. Lars Øster-
gård, udført forsøgsfiskeri, for at se, 
hvad der rører sig under overfladen.
Sundby Sø er nyetableret i perioden 
2006- 2008 i en ådal , som tidligere 
blev brugt landbrugsmæssigt
med dyrkning af afgrøder samt af-
græsning .Søen er på ca 41 ha og har 
indløb fra Skiveren å i nord og udløb 
til Limfjorden i sydenden.
Thy Mors Fritidsfiskerforening har 
gennem flere år udsat åleyngel i søen 
og der blev fisket på 3 dele af søens 
længderetning. Syd, midt og nord.

Redskaber der er anvendt:
4 stk. kasteruser type 80 / 8 med 8 m 
rad , sat parvis
18mm radgarn , 17mm- 14mm – 
11mm i ruse
1 stk. ruse-bagende blev i sidste sæt-
ning forsynet med 4mm garn , i håb 
om at det ville give et fingerpeg med 
hensyn til belysning af søens småkravl 
. Ingen effekt . Ved nyt forsøgsfiskeri 
vil der blive konstrueret en ny model i 
småmasket udførelse.
Man må nok sige vi blev overrasket 
over fangsten af ål

Ruserne blev røgtet 9 gange med flg. 
resultater :
Ål 573 Stk- fordeling i cm .
20 – 24    15st:
25 – 29    24 -
30 – 34    81 -
35 – 39    95 -
40 – 44  135 -
44 – 49  121 -
50 – 54    72 -
55 – 59    20 -
60 – 64     7 -
64 – 69     2 -
70 – 74     1 -
Der var en god procentdel blankål i 
fangsten

Ørred 27 stk- fordeling i cm
12 – 41

Havørred 4 stk – fordeling i cm .
40 – 42 – 51 – 56

Karusse 24 stk – fordeling i cm.
14 - 31

Masser af ferskvandssnegle og hunde-
stejler.
Alle fangster bortset fra 3 ål, der blev 
undersøgt for maveindhold, blev 
flyttet og genudsat 200 – 600m fra 
fangststedet for at minimere gen-
fangst.
Vi har en god mavefornemmelse af, at 
en god del af ålene er fra udsætning 
af yngel .
Koncentrationen af skarv er markant i 
visse perioder, så vi vil gerne regulere 
på et større areal end vores nuværen-
de.
Der udarbejdes en detaljeret rapport i 
uge 39/2017.
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THY MORS Fritidsfiskerne arrangerede ”Røgedag” 

Igen i år mødte en pæn skare af vore medlemmer op, for 
at få ny inspiration og dele ud af gode ideer til den ædle 
kunst at røge fisk.  Flere har været i gang med røgning 
igennem længere tid, og de delte beredvilligt ud af deres 
erfaring og gode ideer, andre var helt uerfarne og ville 
gerne i gang med røgning, og her kunne der opstå mange 
spørgsmål, hvad vil vi starte med, kold eller varmrøgning. 

Hvilke fisk kan koldrøges og hvilke skal varmrøges?  
Hvilken type ovn skal man have, kan man selv konstruere 
en sådan?

Karl har selv bygget sin ovn, han delte beredvilligt ud af 
sine erfaringer med den ædle kunst, men foreningen har 
bygget sin egen træovn beregnet til koldrøgning, af både 
fisk, mørbrad og bacon.   Den blev vist og demonstreret, 
den kan lånes af medlemmer, som ønsker at prøve selv.

Dagen sluttede med hyggeligt samvær, hvor der blev smagt 
på de nyrøgede varer.

Lørdag den 19. august var der inviteret til røgedag hos Karl Klausen

I disse tider…..     

Er det billigt sluppet med 10 øre med

 den nye portostigning for omdeling 

af et stk. blad!

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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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















• 
• 
• 
• 
• 
• PMU

Snedkeriet
Danmade

Tlf. 96780060

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	  

                 

 

 

 

	  

Vil du have din 
annonce her?

Så ring til Bruno 
på 23 45 81 87
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Røgedag og bådudstilling i fint septembervejr
Als & Sundeved Fritidsfiskerforening havde igen med succes fået stablet en Røgedag på benene 

Formanden John Christiansen havde sammen med sine kollegaer ligget vandret inden arrangementet 
så alt var klar i det fine vejr.

Der var røg fra morgenstunden
Selve arrangementet startede kl. 10 
hvor folk strømmede til for at smage 
på de ny røgede sild og makreller som 
Flemming, Timm og John havde røget 
fra morgenstunden -
 
Vejret var med os igen da røgedagen 
blev afholdt, hvor vi startede meget 
tidligt med at stille op på havnen 
ved klubhuset til Sønderborg Motor 
Sejlklub og samtidig var vi så heldige 
at vi må stå med Grejerne på deres 
grundstykke, med vores røgeovn som 
vi lånte af et klubmedlem. Det var 
ikke kun Røgeovnen der var gang i, 
da vi også grillede pølser og solgte øl 
og vand. Gæsterne kunne købe sig en 
rigtig god Ringrider Pølse ved Henning 
og Allan som er en Ørn til at grille dis-
se lækkerbiskner. - siger formanden

Kim fra Nydam Både kom også for at 
præsentere sine både! 
Blandt andet havde han den nye 
Kegnæs 470 med og endnu bedre var,- 
at han havde en demo båd med som 
man kunne få en sejltur i.
Kim fra Nydam Både havde en kollega 
med der havde en stor kølevogn med 
som lejes ud til turister om somme-
ren! Det blev oplyst i øvrigt, at Kim 
også lejer både ud til fiskeri på Als.

Den tidligere formand Bent Alnor 
var også mødt op med info fra kam-
pagnen i Søsportens Sikkerhedsråds  
”Sejl sikkert", hvor alle kunne få en 
fornuftig snak om sikkerheden til søs.                                                                                        
- Røgedagen stoppede ved 13. tiden 
hvor alle var meget tilfredse med ar-
rangementet og allerede samme dag 
fik vi lovning på af deres formand,- at 
vi måtte stå på samme plads til næste 
år! Og det glæder vi os meget til i be-
styrelsen – sluttede formanden, John 
Christiansen med.
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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 w

Hans Bomberg Tlf. 29 86 66 50 
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Tekst & foto: Bruno Müller

En af verdens største messer for udstyr til fiskerierhver-
vet og et internationalt mødested for alle aktørerne på 
området. 300 udstillere fra 20 lande. 12.000 besøgende 
fra 40 lande
 
Er du fisker, skipper, skibsværft, bådebygger, ingeniør, 
arkitekt, repræsentant fra en havn eller andet? - og ledte 
du efter nye leverandører, eller ville du skabe nye kontak-
ter eller pleje eksisterende, kunne du se innovative og nye 
idéer på markedet, så var et besøg på DanFish Internatio-
nal informere og inspirere dig. 

På messen kunne man møde ca. 300 danske og interna-
tionale udstillere, som præsenterer nyheder inden for: 
Net, trawl, tov, wire, motorer, elektronik, navigations- og 
kommunikationsudstyr, opbevaringsudstyr, procesudstyr, 
redningsudstyr og meget, meget mere. Også servicesekto-
ren var rigt repræsenteret på messen.
DTU Aqua var med på fiskerimessen hvor forskere fortal-
te om igangværende projekter, der bidrager til at udvikle 
fiskerierhvervet og fremme bæredygtigt fiskeri

Der også var grej til fritidsfiskerne. Her var en del af vore 
annoncører med og havde ligeledes en stand.

Hvalpsund Net  ”Spindesiden” fra Daconet viste hvordan man syer fiskerigarn

Fiskerimessen i 
Ålborg for 25. gang
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Møde i Kolding om vores fiskeri
Tekst & foto: Bruno Müller

Det andet møde i år for Kredsen omkring det rekreative 
fiskeri løb godt af beddingen med 22 deltager denne gang. 
Den 11. oktober 2017 afholdtes mødet i Kolding i en god 
afslappet atmosfære med repræsentanter fra organisatio-
nerne og Fiskerikontrollen. 
Det var gennemgående imellem mødedeltagernes, selv 
om opfattelserne var forskellige, at der var relationer med 
det fiskeripolitiske til hinanden,- hvilket var afgørende for 
et veltilrettelagt møde. 
Det var atmosfæren der gjorde,- at efter en god oriente-
ring fra Fiskerikontrollen der strakte sig vidt omkring, så 
skal man love for der blev startet ”Spørgetid”. Undervejs i 
denne ”Spørgetid viste det sig at der var god overensstem-
melse imellem det vi siger, og det vi føler under forståel-
sen af regler for vores fiskeri. Flere ting og hændelser hvor 
der opstår forvirring med kontrol og øvrig usikkerhed om 
hvad der er besluttet af myndighederne, blev det godt 
gennemdrøftet lagt klarhed over.

En lille del af spørgsmålene 
F. Sivebæk, DTU Aqua gennemgik en imponerende elektro-
nisk oversigt om hvordan man kunne arbejde sig  
frem til et bestemt område. Med prikker på kortet kunne 
se mængder og arter i vandløb.  Se: Fiskepleje.dk      

Må man lade efterlade vager når der ikke var fiskeri?  Nej! 
Det er forbudt at lade tomme vager stå
Hvorfor forlader så mange fiskeriet? Der er andre interes-
ser og det er ikke de unge vi ser meget til.
Fiskerikontrollen har samme kontrolindsats, men man 
mærker stadig tendensen og mindre aktivitet.
Men anmeldelserne er steget til 727!
Kolding FF spurgte ind om kendskab til havnebyggeriet. 
Det kunne ikke klarlægges på mødet!
Arne Rusbjerg, DFF, spurgte ind til vildreden om åletejner, 
der før kaldes det ”Ruselignende redskab”
Problemet der havde stået på i mange år gav svaret at: 
Bekendtgørelsen er ikke færdig
Må der fiskes m. sorte rør når der er Ålestop – Ja

Fiskerikontrollen orienterede om ændringer i organisatio-
nen og at: Siden sidst hedder vi nu Fiskeristyrelsen og der 
er meget arbejde 
Den regionale kontrol overføres til ny styrelse og styres 
centralt fra KBH.
Referatet fra mødet og statistik i om kontroller kan du bl.a. 
se på forbundets hjemmeside 
www.fritidsfiskerforbundet.dk

Uventet besøg  

To rådyr tog sig en ”Frisker” i Skive Jollehavn
Rådyrene er nu begyndt at svømme træne i Skive Jolle-
havn og efter den tur i baljen blev rådyret til en "Ren".
Fritidsfiskerne og dyrene mener at slæbestedet var et 
velkomment syn der mødte de to gæster! 

Tekst & Foto: Jørgen Jeppesen
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Maratonforhandling 
Åleforbud afværget -  Beslutningen udskudt 
Fiskeriminister Karen Ellemann har 
i sidste måned netop afsluttet lange 
og meget svære forhandlinger om 
næste års fiskekvoter i Østersøen. 
Det danske torskefiskeri rammes ikke 
så hårdt, som EU-Kommissionen hav-
de lagt op til og EU-Kommissionens 
forslag om forbud mod ålefiskeri i 
Østersøen er ikke vedtaget. 

”Først og fremmest er det positivt, 
at det er lykkedes at få beslutnin-
gen om Kommissionens forslag om 
totalforbud mod ålefiskeri udskudt. 
Det er et meget indgribende forslag 
for de danske ålefiskere. Samtidigt 
skal vi selvfølgelig sikre at bestanden 
ikke ødelægges. Det er afgørende, 
at vi får en god løsning, der balan-
cerer hensynet til erhvervet på kort 
sigt og sikrer bestanden, og dermed 
fiskeriet, på længere sigt. Derfor 
har vi brug for et bedre grundlag at 
træffe beslutning på og vi har brug 
for en samlet europæisk løsning, så 
det ikke kun er Østersøen, der bliver 
ramt. Det får vi nu” udtaler Karen 
Ellemann. Efter forhandlingerne, 
der varede hele natten, er de dystre 
udsigter for de danske torskefiskere 
afværget. I den østlige del af Øster-
søen var der lagt op til en reduktion 
på 28 procent. Det blev afværget og 
kvoten reduceres kun med 8 pro-
cent. Kvoten for torsk i den vestlige 

Østersø fortsætter uændret. 

Acceptabelt resultat ”Resultatet er 
acceptabelt, når man tænker på ud-
gangspunktet. Det var nogle meget 
svære forhandlinger. Vi har fra dansk 
side gjort alt, hvad der stod i vores 
magt for at nå frem til et resultat, 
der sikrer en god balance mellem 
hensynet til torskebestanden og 
indtjeningsmulighederne for erhver-
vet. Vi har kæmpet hele natten og 
kommer hjem med et resultat, der 
trods alt er bedre end udgangspunk-
tet”, udtaler Karen Ellemann. Som en 
del af forhandlingerne lykkedes det 
desuden at få indført undtagelser til 
forslaget om den meget kritiserede 
lukkeperiode. Det betyder, at fiskere 
med fartøjer op til 12 meter stadig 
kan fiske på 0-20 meter vand i febru-
ar og marts i områder, hvor der ellers 
er lukket for torskefiskeri.

Lyst- og fritidsfiskere har som 
noget nyt i år også skulle bidrage 
til at forbedre vilkårene for torsken. 
Det betyder at de i 2017 maksi-
malt må bringe fem torsk i land om 
dagen. I lukkeperioden i februar og 
marts må de maksimalt bringe 3 
torsk i land pr. dag. Denne bestem-
melse videreføres i 2018. Til decem-
ber skal fiskekvoterne for Nordsøen 
forhandles.

       Til Lokalforeningerne 
Vær opmærksom på at hvis I allerede nu 

har fastsat dato for generalforsamling 
eller andet 2018,- og det skal i bladet!

Så vær opmærksom på deadline 
og udgivelse af næste blad!
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Ingen drukner med redningsvest 

Ikke mindre end 90 pct. bar ikke redningsvest, da de blev 
fundet.
 
Det er blot 54 pct. af sejlerne, roerne og fritidsfiskerne, 
der tager redningsvest på, når de skal på vandet. 
Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden sætter derfor 
fokus hen over sommeren på de liv, der kunne reddes, 
hvis alle husker redningsvesten.

- at sige, at ingen drukner med redningsvest, er naturlig-
vis at stramme budskabet. Men det er alvorlig ment, at 
de fleste drukneulykker kan forebygges, hvis alle bærer 
redningsvest, når de tager på vandet, siger Sten Emborg, 
specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd.

Ifølge en undersøgelse fra Søsportens Sikkerhedsråd og 
TrygFonden bruger 46 pct. af sejlerne, roerne og fritidsfi-
skerne ikke redningsvest, når de tager på vandet. Sejlere 
bruger vesten langt oftere end fritidsfiskere (55. pct. af 
sejlerne mod 29 pct. af fritidsfiskerne), og generelt falder 
brugen af veste med alderen, så personer over 44 år er 
dem, der mest sjældent bærer redningsvest.
- Nogle mener, at redningsvesten hæmmer bevægelighe-
den, og erfarne sejlere og fritidsfiskere synes måske, at de 
ligner amatører, hvis de bærer vest. Men redningsveste 
findes efterhånden i mange forskellige modeller, så der er 
ingen undskyldninger for ikke at tage dem på, siger Sten 
Emborg.

Det er en sejlivet myte, at det er i hårdt vejr, at ulykkerne 
sker. Faktisk sker langt de fleste fatale ulykker i godt vejr, 

når man har paraderne ned. Derfor skal redningsvesten 
også på, når det er solskin og vindstille.

En usynlige redningsvest = ingen redningsvest
En redningsvest, der ligger i cockpittet under sejlturen, 
gavner ikke, hvis man falder over bord. Og en mangeårig 
sejlererfaring er ingen garanti for at undgå ulykker til søs. 
Det har fået Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden til 
at lancere indsatsen ”Den usynlige redningsvest”, som 
hen over sommeren skal øge opmærksomheden på den 
forskel, en redningsvest kan gøre.
- Den usynlige redningsvest hjælper dig ikke, hvis du falder 
i vandet. Det er desværre sådan, at vi ofte skal have en 
ulykke tæt inde på livet, før vi ændrer adfærd. Men vi vil 
gerne undgå, at det kommer så vidt. Derfor opfordrer vi til, 
at man bruger en synlig redningsvest – både for sin egen 
skyld, men bestemt også for ens families skyld, siger René 
Højer, programchef i TrygFonden 

Den usynlige redningsvest er lige til at dø over
Indsatsen ”Den usynlige redningsvest” når ud til butikker, 
der forhandler sejler- og fiskegrej, samt til havne i hele 
landet. Følg også med på facebook.com/brugvesten, og se 
kampagnefilmen her: https://www.facebook.com/BrugVe-
sten/videos/10214240219178645/ 

”Den usynlige redningsvest” er en del af Søsportens Sikker-
hedsråd og TrygFondens SejlSikkert-samarbejde, der skal 
øge sikkerhedskulturen blandt sejlere og fiskere. Læs mere 
på sejlsikkert.dk

188 personer druknede i forbindelse med fritidssejlads fra 2001 til 2015!

Foto: Jørgen Jeppesen, Skive Fritidsfiskerforening 19



Registrering af fangster i de danske kystområder 
med standardredskaber
Nøglefiskerrapport 2014-2016 

DTU Aqua-rapport nr. 320-2017
Af Josianne G. Støttrup, Stine K. Andersen, 
Alexandros Kokkalis, Mads Christoffersen, 
Jeppe Olsen og Eva Maria Pedersen

Josianne Støttrup, DTU Aqua,
præsenterede den fjerde nøglefisker-
rapport, som blev uddelt på mødet. 

Rapporten omhandler data fra de 
sidste tre års (2014-2016) fiskeri med 
garn og ruser rundt omkring i Dan-
mark. I alt har 94 nøglefiskere bidra-
get med fangstdata fra fangster i garn 
og ruser. 

Resultaterne viser fortsat en artsrig-
dom af fisk langs de danske kyster. I 
alt blev der registreret 60 forskellige 
fiskearter, 31 i garn og 54 i ruser. Det 
største antal fiskearter blev registreret 
i området ”Aalborg Bugt og Læsø”, 
hvor der blev fanget 42 fiskearter med 
garn og ruse.  Artsrigdommen her 
kan skyldes, at der er tale om vand 
med høj saltholdighed og åbent hav 
med mange forskellige levesteder for 
fisk. Fra fjordene blev der registreret 
det højeste antal fiskearter i Roskilde 
Fjord og Isefjord med 35 forskellige 
fiskearter, hvilket vidner om gode 
forhold for fisk i de to områder.

Skrubbe, ål og ålekvabbe blev fanget 
i alle områder. Det afspejler, at disse 
arter er blandt de meste udbredte 
større fiskearter ved de danske kyster, 
og at de kan tilpasse sig det skiftende 
miljø i de kystnære områder, hvor 
f.eks. temperatur og saltholdighed 
varierer meget. Den invasive art, sort-
mundet kutling, er den art, der er gået 
mest frem i løbet af de sidste tre år. 
Den blev fanget første gang i Nøgle-
fiskerprojektet i 2010, og i 2016 var 
sortmundet kutling den mest fangede 
art i de samlede fangster, selv om 
den endnu kun fanges i Femern Bælt, 
Præstø Fjord, Faxe Bugt, Smålandsfar-
vandet og ved Bornholm. Torskefang-
ster er generelt meget små og afspej-
ler tilstanden for torskebestanden i 
de indre danske farvande, hvor den er 
gået meget kraftigt tilbage de sidste 
20-30 år.

Forslag fra EU-kommisæren
Josianne Støttrup blev bedt om også 
at fortælle om forslaget fra EU-kom-
missæren for miljø, fiskeri og mariti-
me anliggender om et komplet forbud 
mod at fiske ål i Østersøen i 2018. 
Formålet er at give den truede ålebe-
stand bedre mulighed for at komme 
sig. At ålebestanden er hårdt presset, 
er en kendt sag, og tilgangen af glasål 
var i 2011 kun på 1 % af, hvad den 
var før 1980’erne. Josianne Støttrup 
sagde, at det er vigtigt at forstå, at der 
er mange faktorer, der spiller sammen 
og har betydning for ålebestanden. 
Ud over fiskeriet, er der stor dødelig-
hed, når ålene vandrer og skal passere 
vandkraftværker, og dem er der rigtig 
mange af i Europa. Endvidere er der 
andre miljøforhold som forurening og 
ødelæggelse af levesteder, som har 
betydning for ålens overlevelse. Siden 

2011 er der sket en lille, men signifi-
kant stigning i tilgangen af ål, men der 
er fortsat lang vej til genetablering 
af bestanden. Dét kræver en fælles 
indsats over hele Europa, og indsatsen 
bør rette sig mod alle de faktorer, der 
presser ålen. Det er nødvendigt med 
en fælles europæisk indsats, fordi gla-
sålene, der føres tilbage med strøm-
men fra Sargassohavet, ankommer 
til hele området fra Norge i nord til 
Afrika i syd. Den nuværende ålehand-
lingsplan blev indført for alle EU-lande 
i 2008. Handlingsplanen betyder, at 
danske fritidsfiskere ikke må fiske med 
ruser efter ål i perioden 10. maj til 31. 
juli.

Nøglefiskerrapporten kan findes som 
pdf fil på  http://www.aqua.dtu.dk/
Publikationer/Forskningsrapporter/
Forskningsrapporter_siden_2008.           

Nøglefiskermøde 2017
Den nye Nøglefiskerrapport blev præsenteret
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LOKALFORENINGER
Nordenfjords & Nordjylland

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

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

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

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

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

Kasserer

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

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

Nordvestjysk Fritidsfiskerforening

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

Kasserer

21



LOKALFORENINGER
Nordenfjords & Nordjylland

Thy-Mors Fritidsfiskerforening

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

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

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

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

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

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

Vestjylland

Skive Fritidsfiskerforening

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

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

Fisketur på havet.
På foreningens aktivitetsplan har der stået en fisketur på havet 
i små både. Dagen skulle meldes ud med ganske kort varsel, 
når vejrudsigten meldte stille vejr. Sommerens vejr har som 
bekendt været meget ustadigt og blæsende.
Men først i september lød meldingen pludselig på stille vind 
fra øst. Der blev inviteret via mail til en dag på havet med 
Hanstholm som udgangspunkt kl. 6 om morgenen.
14 medlemmer havde meldt deres deltagelse og fem små både 
sejlede ud. 

Det blev en meget fin dag, alle fik fisk med hjem, alle pilkede 
efter makrel og havde pæne fangster.
Der blev sat garn efter fladfisk også her fik man fangst, 
men hvor finder man lige den rette placering for garn efter 
rødspætter, når man ikke er helt stedkendt på disse kanter. 
Et enkelt sæt var kommet lidt for tæt på stedet for store 
krabber og garnet blev fyldt med både rødspætter og krabber, 
det gav en del ekstra arbejde med klargøring af garn. 
Alt i alt en rigtig god dag, som vi vil gentage igen næste år.
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LOKALFORENINGER

Varde Å og Ho Bugt Fritidsfiskerforening
Formand
Arne Møller
Søndervang 5
6840 Oksbøl
Tlf. 75 27 18 89 Mobil: 23 37 08 86
moller.oxbol@mail.dk

Kasserer
Jens Kjær Jørgensen
Odinsvej 35
6840 Oksbøl
Tlf. 75 27 18 89 / 28 51 68 31 

Syd- og Sønderjylland

Aabenraa og Omegns Fritidsfiskerforening
Formand
Jørgen Kvist Christensen
Kirkegade 9, Hjordkær
6230 Rødekro
Tlf. 74 66 69 54 / 61 11 04 20
aab.fff@gmail.com

Kasserer
Kurt Callesen
kirsebærparken 26
6230 Røde Kro
Tlf.:26 23 32 75
aab.fff@gmail.com

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

Kasserer
Conni A. Larsen
Gl. Landevej 8 b
6400 Sønderborg
47 77 79 96
conniogjin@hotmail.com 

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

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

Generalforsamling
Generalforsamling afholdes på Myrthuegårdden. 27. januar 2018 kl. 09:30.

Dagsorden i.h.t. vedtægterne.
Vel mødt!

Lottospil 
tirsdag d. 20. februar 2018 kl. 19.00  Sted: Nybøl Klubhus

Ta’ familie, naboer og venner med til et hyggeligt lottospil med gode gevinster.
Der kan købes kaffe/the/øl/vand og kage.

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

Vel mødt bestyrelsen
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Syd- og Sønderjylland
LOKALFORENINGER

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

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

Formand
Jørgen Bork
Sundparken 5, Årøsund
6100 Haderslev
Til. 74 58 45 23 Mobil: 51 52 00 29
formand@ndr-sdj-fritidsfiskerforening.dk  
j.bork@mail. dk

Kasserer
Hans Bomberg
Tavlsbjergvej 5, Hovslund
6330 Rødekro
Tlf. 29 86 66 50 
hbfisken@gmail.com 

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

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

Vinterfest/bankospil 2018
Fredag den 02-Marts-2018 kl. 18:00

På: Restaurant Strandgården, Loddenhøjvej 151, Barsmark 6200 Aabenraa.
MENU: BUFFET, KAFFE og KRINGLE. DRIKKEVARER ER FOR EGEN REGNING.

Pris 140,00 kr. pr. person.
Efterfølgende, spilles der lotto og udtrækkes amerikansk lotteri med mange fine gevinster.
Alle deltagere, bedes medbringe en gave til en værdi af ca. kr. 50,00, som der spilles om.

Sponsorgaver kan ikke byttes.
Hvert medlem af foreningen som deltager i vinterfesten har mulighed for at 

invitere hustru og/eller familiemedlemmer/venner med.
Medlemmer fra Aabenraa og Omegns Fritidsfiskerforening, inviteres til at deltage, på samme vilkår. 

HUSK BINDENDE TILMELDING, SENEST MANDAG DEN 28-FEBRUAR-2018 TIL:
Hans Bomberg, E-mail: hbfisken@gmail.com Tlf. 29 86 66 50 

Eller
Jørgen Bork, E-mail: j.bork@mail.dkTlf. 74 58 45 23 / 51 52 00 29

Bestyrelsen ser frem til et godt fremmøde af medlemmer, sæt derfor kryds i jeres kalender og vær med til at gøre festen til en 
hyggelig og uforglemmelig aften i fritidsfiskernes tegn.

På vegne af bestyrelsen
Jørgen Nielsen Bork

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

Kurset er gratis. Tilmelding til Finn.
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LOKALFORENINGER

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

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

Øerne

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

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

Østjylland
Randers Fjord Fritidsfiskerforening

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

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

 35 år i Randers Fritidsfiskerforening
Jubilæum

Den 7. december kl. 19.00 markeres foreningens 35-års
 jubilæum med smørebrød til fremmødte medlemmer. 

Tilmelding til Leif senest d. 3. 12.2017
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Engang bedste fiskefarvand 
Tekst & Foto: Bjarne Christensen, Vendsyssel FF

Midt mellem Fyn og Lolland lå engang et af Danmarks 
bedste fiskevande. Især tyskere valfartede til den sydlige 
ende af Storebælt for at deltage i fangsten at store torsk, 
rødspætter, langer og sej. 
Der udgik turbåde fra Bagenkop, Lohals, Spodsbjerg og 
Rudkøbing, og på et tidspunkt var fiskeriet i Storebælt fuldt 
på højde med bulefiskeriet i Øresund.
Alle de nævnte havne havde en tilhørende flåde af større 
og mindre fiskefartøjer i en stor blanding af erhvervs-, 
fritids- og bierhvervsfiskere der alle på hver deres måde 
levede, eller i vores tilfælde udøvede deres form for rekre-
ativt fiskeri. 
Der var masser af fisk, alle var glade, og Langelands eksi-
stensgrundlag var for en god del af befolkningen.
Undertegnede havde besluttet at det kunne være en ople-
velse at komme ned og se hvordan det stod til i dag, især 
efter at jeg selv for over 20 år siden havde været med tur-
bådene på vinterfiskeri med stang og det var ikke unormalt 
at alle deltagerne kunne ilandbringe en god kasse blandet 
fisk. 

Konen under armen og vi lagde afsted mod Langeland, nys-
gerrig som jeg er skulle vi selvfølgelig lige et smut ind forbi 
de havne vi passerede på vores vej, det kunne jo være der 
var lidt fritidsfiskere der manglede et medlemskab af et 
godt driftigt forbund der varetager deres interesser. Det 
gav et nyt medlem i Svendborg, og også et i Rudkøbing, de 
fik hver en stak blade og lidt medlemsfoldere til at dele ud 
af. Vi måtte videre til vores destination, Bagenkop, og ind-
logerede os på Bagenkop Hotel, der havde tilbud på den 
helt store fiskebuffet, og det er lige os, masser af frisk fisk, 
buffet, med tror jeg, 12-15 forskellige arter af fisk. Kroman-
den kunne dog ikke garantere at de alle var fanget i havet 
lige uden for døren, men godt, det var det.

Bagenkop var tidligere en driftig by
Færgen til Kiel havde flere daglige afgange, og masser af 
Tyskere og Danskere brugte den til både dagture og en 
nemmere smutvej når turen gik enten til Danmark eller 
Tyskland på ferier og hyggeture med ”spritten” som den 
også blev kaldt. Det fik staten ødelagt med bl.a. ændrede 
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toldregler, og det varede ikke længe før der ikke var økono-
misk grundlag for at opretholde færgeforbindelsen, og den 
lukkede umiddelbart efter. 
I dag er hele færgeområdet tilbygget med ferielejligheder
Havnen er i dag ikke fyldt med fiskefartøjer som den var 
for årtier siden, turbådene er væk fra Bagenkop. 
Det varede længe inden jeg fik kontakt til et par fritidsfi-
skere, og det var faktisk en erhvervsfisker der henviste mig 
til den sydlige ende af havnen, her var der stadig mulighed 
for at få en sludder med dem.
Erhvervsfiskeriet er også på hård nedtur, og de regnede 
ikke med af de kunne leve af fiskeriet om 10 år måske før. 
Servicen var ellers god, båden fungerede som fiskehandler, 
der var både rødspætter, skrubber, isinger, torsk, laks og 
hummere, og det hele kunne forarbejdes og leveres efter 
kundens ønske, og priserne var rimelige. 

Fritidsfiskerne, de få der var tilbage, var henvist til kajen 
langs et pakhus, her var der 5-6 joller der ikke bar præg at 
være i brug hver dag, de havde et godt slæbested, og fine 
udenoms arealer til vinteropbevaring af grej og joller. 
Som alle vi andre beklagede de sig også over et fiskeri der 
var på stor tilbagegang. 3 af dem var medlem af DAFF, 1 
hos os, og 3 andre havde meldt sig ud i protest over deres 
forbunds manglende interesse for dem, men han mente 
ikke lige pt. at de var Interesseret i at melde sig ind hos os, 
han fik dog lige en håndfuld blade og et par indmeldelses-
blanketter hvis de kom på bedre tanker. 
De fortalte vidt og bredt om gamle dage, dengang der var 
fisk, masser af fisk, især skrubber og ål, der gik historier 
om bierhvervs- og fritidsfiskere der fangede så mange ål at 
det kunne betale huslejen. I dag er det hele næsten slut, 
der skal et stort held til at fange et godt måltid skrubber, 
og der var sjældent nok til at også ”moster Erna” kunne få 
til et måltid.

Der hyggesnakkes og fortælles 
En stor del ”løgnehistorier” fortælles om dengang færgen 
sejlede, der var altid masser af mennesker på havnen og 
i byen, der dengang havde et driftigt forretningsliv med 
masser af forretninger, i dag er der kun Hotellet, Brugsen, 
bageren på havnen, og en fiskehandler tilbage. 

Bagenkop ligger som en endestation på Langeland, så 
gennemfartsturismen kommer ikke til byen, og har derfor 
fået status som et område i udkants Danmark hvor der 
ikke længere er beboelsespligt, med det resultat til følge at 
en stor del af de gamle byhuse sælges som sommerhuse. 
Mange af husene omkring den sydlige del af havnen er 
flere hundrede år gamle fiskerhuse, små lave hvidkalkede 
huse med baghaver hvor der stadig stod stolper til op-
hængning af bundgarn og ruser.
Desuden er alderen på de tilbageværende fritidsfiskere så 
høj, at der om få år ikke vil være ret mange aktive tilbage, 
der kommer sjældent nye til, da den nye generation af 
dem der skulle have ført traditionen videre som fritidsfi-
skere flytter fra byen pga. manglende arbejdspladser. 

                        
Før en driftig havn 
Den før så driftige havn bygget om med bådpladser til 
lystbåde, som der er rigtig mange besøgende af fra alle de 
lande der grænser ud til Østersøen.
Bagenkop er stadig er en rigtig gammel lille hyggelig havn 
der stadig oser lidt af det fiskeri der engang var så stort at 
der ikke var plads til lystsejlere.
Det kan varmt anbefales at holde en hyggelig weekend på 
Hotellet i byen, og bruge tid på at nærstudere det miljø der 
stadig er at finde blandt de få erhvervs- og fritidsfiskere 
der er tilbage. 

Redaktionen har fået spørgsmål fra et medlem om antal 
redskaber og fritidsfiskere i samme båd ?

Fiskepleje og fiskeriregler Lyst- og fritidsfiskeri 
Andre begrænsninger for fritidsfiskeri i saltvand

”Under sejlads og fiskeri må hver fritidsfisker i båden kun medbringe de typer og 
det antal redskaber, som det er tilladt at benytte som fritidsfisker. En fritidsfisker 
må kun fiske med og røgte de redskaber, der er mærket med fiskerens eget navn, 
adresse og fritidsfiskernummer.”
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Ubøjelige regler overskygger sund fornuft!      
Indlæg til Dansk Fritidsfiskerforbunds medlemsblad om den spættede sæls tiltagende 
hærgen i Limfjorden 

Tekst : Jørgen Skytte Jeppesen
formand – Skive Fritidsfiskerforening
 
Tidligere er sælen forsvundet ud 
af den indre del af Skive fjord, når 
ørrederne var trukket op i Karup Å for 
at gyde og efterfølgende forlod åen i 
løbet af vinteren, men forrige vinter 
oplevede vi pludselig en markant ad-
færds ændring, idet sælerne i stedet 
for at forlade området pludseligt blev 
tiltrukket af den indre del af Skive 
fjord fra deres normale habitats områ-
der i denne periode, hvilket undrede 
os en del. Sælerne havde åbenbart 
opdaget, at de udmattede nedfalds 
ørreder var et let bytte og i en lang 
periode kunne vi opleve op til 10-12 
sæler, som lå på sandbanken ved 
Karup Å`s udløb og tog rigtig mange 
ørreder i denne periode.

Desværre har det vist sig, at disse 
sæler blev i området og efter at have 
født unger i juni også kom med disse, 
hvorefter den lokale tilstedeværelse 
ikke blot i fjorden, men helt op til 20 
km. op i Karup Å pludselig var langt 
større end tidligere. Det er klart, at 
sælerne stjæler en del fisk i fritids-
fiskernes garn og ødelægger en hel 
del redskaber, men det er efter min 
mening det mindste problem. Det 
allerstørste problem er denne unor-
malt store population af lokale sæler, 
som hver indtager mellem 3 og 5 kg. 
fisk om dagen!  Hovedparten af disse 
fisk er ørreder, idet der stort set ikke 
er andre slags fisk i denne del af Lim-
fjorden og lidt simpel hovedregning 
klarlægger jo hurtigt, at 10 sæler i en 
periode på 6 måneder indtager mel-
lem 6 og 7000 kg. fisk ! Til sammen-
ligning anslår jeg, at fritidsfiskerne i 
denne del af fjorden i indeværende 
sæson har fanget mellem 150 og 200 
ørreder, anslået vægt = ca. 700 kg. og 
iflg. fangst statistikkerne fra Karup Å 
sammenslutningen er der i Karup Å 
systemet fanget ca. 1200 fisk, anslået 
vægt = 3500 kg. Altså en samlet fangst 

af fritidsfiskerne og lystfiskerne på ca. 
4200 kg. denne sammenligning taler 
vist for  sig selv !

Fra tidligere indlæg, vil de fleste vide, 
at jeg som fritidsfisker har søgt om 
tilladelse til regulering af spættet 
sæl, men fået afslag. Jeg har ligeledes 
tilskrevet skiftende miljø ministre, 
for at få deres tilkendegivelser og få 
taget problemet op, så en fornuftig 
bestandsregulering kunne foretages, 
men har desværre altid modtaget et 
formelt embedsmands svar med en 
opridsning af reglerne for regulering 
af skadevoldende vildt, hvilke jeg i for-
vejen  kender til fuldkommenhed. Jeg 
har altså aldrig hørt ministrenes egne 
holdninger til problemet. Om dette 
skyldes, at de ikke har en holdning, 
eller er konfliktsky i forhold til miljø- 
og dyreværns- organisationer ved jeg 
ikke, men det er som at løbe panden 
imod en mur, når man ved henvendel-
se til beslutningstagerne end ikke kan 
få et svar og jeg har derfor besluttet 
at forsøge med nogle af vores kompe-
tente lokalpolitikere. 

I henhold til bekendtgørelsen om 
regulering af skadevoldende vildt, kan 
der i dag søges om regulering af spæt-
tet sæl, dette under forudsætning af 
at den ansøgte vildt art enten forvol-
der skade på SAMFUND-MILJØ eller 
ØKONOMI. Økonomien er uden for 
diskussion i vores tilfælde, da vi jo ikke 
må omsætte vores fangst, men miljø 
og samfund- tjae ? For at starte med 
miljøet og samfundet, så indgår sæ-
lerne jo i høj grad i det, da der jo både 
på Christiansborg niveau  og på lokal-
politisk plan er lagt mange kræfter og 
penge i at fremme lystfisker turismen, 
til glæde for det øvrige samfund og 
naturligvis også økonomien i form af 
tilrejsende fiske turister, som køber 
diverse overnatninger, fisketegn osv. 

I de kommende år er hele økologien, 
altså bæredygtigheden i hele dette 

miljø sat på en alvorlig prøve, idet en 
stor del af fisketegns midlerne går og 
skal gå til vandløbs forbedringer osv. 
med henblik på en naturlig reproduk-
tion af fisk, derudover lægges der et 
meget stort stykke frivilligt arbejde og 
lokale midler i disse projekter også, 
men er dette arbejde og disse penge 
ikke totalt spildt,når man negligerer 
sælernes alvorlige indhug i fiskene  og 
ministrene åbenbart ikke ønsker at 
gøre noget ved problemet ? 

Af svarene jeg har modtaget på mine 
henvendelser til ministrene fremgår 
klart, at man fuldstændig overser 
samfundet og miljøet i denne sam-
menhæng, men udelukkende fokuse-
rer på om man lider økonomisk skade 
eller ej. Jeg kan derfor undre mig over, 
hvorledes udlægningen er, når det 
gælder ansøgning om regulering af 
andre skade voldende vildt arter, som 
f.eks. krager, skarver, skader, duer, 
måger og råger hvor det er rimeligt let 
at få en regulerings tilladelse? Det er 
klart, at krager, duer og skarver til en 
vis grad kan forøve økonomisk ska-
de på nogle, men hvad med skader, 
måger og råger?  Der er altså ingen 
konsekvens i NST´s afgørelser i disse 
sager!

I mange år har der ikke været nogen 
form for erhvervsmæssigt fiskeri i 
Skive fjord, men i indeværende sæson 
har en udefra kommende erhvervs 
fisker forsøgt sig med lidt ørred fiskeri 
i den indre del af Skive fjord. Denne 
erhvervsfisker var naturligvis også 
plaget af sælernes hærgen. Efter en 
snak om dette blev vi enige om, at 
han skulle ansøge om en regulerings 
tilladelse af spættet sæl, med begrun-
delse i det økonomiske tab han led på 
grund af sælerne Der gik nogle dage 
og så kom tilladelsen til regulering af 
2 individer: Vedkommende erhvervs-
fisker er ikke jæger, men helt i tråd 
med bekendtgørelsen, kan tilladelses 
ihændehaveren skriftligt bemyndige 
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en anden til at foretage reguleringen 
efter de anvisninger, som er beskrevet 
i tilladelsen og det blev så mig der tog 
opgaven.

I henhold til tilladelsen havde vi en 
frist fra den, 11. august til den 11. 
september til at foretage regulerin-
gen. Den 23. august var vejret og for-
holdende til det og vi drog på fjorden, 
ret hurtigt blev vi vidner til sælernes 
hærgen ved erhvervsfiskerens garn 
og i løbet af 1 time var de 2 tilladte 
individer skudt.

I dagene efter reguleringen var der i 
dette område rimeligt roligt, hvilket 
bekræfter min teori  om at sælerne 
er territoriale og skal reguleres lokalt, 
men efter et par dage var problemet 
lige stort, idet territoriet var overtaget 
af andre sæler og problemet fortsatte. 
Vi blev så enige om, at erhvervsfi-
skeren skulle søge på ny, hvilket han 
gjorde og ret hurtigt fik han igen 
tilladelse til regulering af 2 individer, 
men desværre blev erhvervsfiskeren 
sygemeldt og måtte stoppe fiskeriet, 
hvorefter tilladelsen blev annulleret.

Ovenstående bekræfter jo med al 
tydelighed, at man hos NST erkender 
der er et problem, men desværre 
overskygger de økonomiske interesser 
totalt den sunde fornuft !  Til trods for, 
at man allerede i 2015 kunne læse en 
større afhandling udfærdiget af Aar-
hus universitet – Miljø og Energi, som 
udtaler at ”det må vurderes, at den 
spættede sæl på nuværende tidspunkt 
kan tåle en vis afskydning”  så nægter 
man fortsat fritidsfiskere, lystfiskere 
o.a. som ikke har erhvervsmæssige 
interesser tilladelse til en bestands re-
gulering og til trods for, at vi via vores 
hovedforbund ( Dansk Fritidsfiskerfor-
bund ) i 2015 fik opfattelsen af, at der 
skulle oprettes kurser for fritidsfiskere 
i afskydning af sæler med henblik på 
at vi fritidsfiskere skulle kunne ansøge 
om regulerings tilladelse af spættet 
sæl på lige fod med erhvervsfiskere, er 
der fortsat ikke sket noget som helst.

De senest tilgængelige optællinger 
af spættet sæl i Limfjorden viser, at 
populationen fra 1988 og frem til 
2013 viser, at bestanden er steget fra 
ca. 700 til 1750 individer. Hvor meget 
kan og skal vi tolerere? Nu må der da 

snart være en politiker i kongeriget, 
som har mod og mandshjerte til, at 
tage denne problematik op og lade 
fornuften sejre over simple økonomi-
ske interesser 

I håbet om, at der i fremtiden vil 
kunne åbnes for at vi fritidsfisker 
og lystfiskere vil kunne ansøge om 
reguleringstilladelse af spættet sæl på 
lige fod med erhvervsfiskere, stiller jeg 
meget gerne op til både uddannelse 
og udførelse af en sådan regulering.                                                                                                                                      
                                  

Tom jolle udløste alarm
35 År i Randers FF18. oktober 2017
Kolding og omegns FF – Banko18. oktober 2017
Mariager Fjord FF Generalforsamling 201718. oktober 2017
Forsøgsfiskeri i Sundby Sø17. oktober 2017
Fiskekvoter for Østersøen 2018
Maratonforhandling afværger åleforbud
Organisationer mødes om Skarven i Skjern Å
Hør om tilskudsmuligheder på Fiskerimessen
THY-MORS medvirker til Forsøgsfiskeri I Sundby Sø
 § 7 – Udvalget behandler Høringsnotat om Laksen
Blåfinnet Tun- Fanget og mærket
”Kraftig iltsvind på fremmarch”
”Dagsorden til § 7- Udvalgsmøde”

Se nyheder på hjemmesiden ved Startsiden
www.fritidsfiskerforbundet.dk 

-siden sidste blad

Nyt på forbundets hjemmeside!
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Denne gule mærkat på joller kan spare meget tid og kræfter!               
Undgå at din drivende båd sætter en unødig eftersøgning 
i gang

Når nogen spotter en herreløs båd, jolle, kano eller kajak, 
der flyder rundt på vandet, opstår der en naturlig frygt for, 
at ejermanden er druknet. Men det er langt fra altid tilfæl-
det. Værnsfælles Forsvarskommando (det tidligere Søvær-
nets Operative Kommando) har i gennemsnit 73 aktioner 
om året, hvor man ikke kan konstatere en søulykke. Med et 
simpelt mærkat på vandudstyret kan de unødige eftersøg-
ninger undgås. 

Blæsten river indimellem joller, kanoer, kajakker og både 
løs fra deres fortøjninger, så de driver ud på vandet. Ser 
man en drivende kano, er den første tanke, om der er sket 
en ulykke, hvor en person er forsvundet i vandet. Så slår 
man naturligvis alarm, men den unødige ængstelse og 
ressourcerne til eftersøgningen kan nemt spares.

 - Hvis ejeren sætter vandfaste mærkater på sit vand-
udstyr med kontaktinformationer, kan man ringe til 
ham, hvis en tom båd findes drivende på vandet. På den 
måde kan ejeren hurtigt hjælpe med at bekræfte, at der 
ikke er sket en ulykke, hvor personer skal eftersøges.                                                                                                                                      

Det tager to minutter at skrive sine kontaktinformatio-
ner og sætte mærkaten på, og det kan altså spare mange 

unødige bekymringer og ikke mindst mange ressourcer for 
samfundet, siger Sten Emborg, specialkonsulent i Søspor-
tens Sikkerhedsråd.

Bestil et gratis klistermærke til dit vandudstyr
TrygFonden og Værnsfælles Forsvarskommando står bag 
Operation Sømærkning, som er et gratis, vind- og vandsik-
kert mærkat med personlige kontaktoplysninger. 
Mærkatet er gratis og kan bestilles på trygfonden.dk.

Sejlsikkert er et samarbejde mellem TrygFonden og Sø-
sportens Sikkerhedsråd, der skal højne sikkerhedskulturen 
til søs. Læs mere sikkerhed til søs på sejlsikkert.dk 

Mere information! Kontakt Sten Emborg, specialkonsulent 
i Søsportens Sikkerhedsråd -Tlf. 50 52 92 90

Tom jolle slog alarm

Sidst i oktober blev en tom jolle set drive rundt i 
Mariager Fjord!

Det blev hurtigt opklaret at jollen var tom og 
efterfølgende blev en større eftersøgning startet 
med redningsbåd og helikopter.

Det så ud som i jollen at der ikke havde været nogen i 
den,- og der blev i alle havnene forgæves rettet 
henvendelse om der var både som ikke lå på sin plads.
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Siden sidste blad 
4.2017 er der tilgået 
41 nye medlemmer.

NYT fra 
Medlemskontoret

TIL SALG
             

Tidligere fiskekutter

Bygget eg på eg – 240 HK Cummings Motor

Under ombygning til fritidsskib

Pris: 35.000,- kr. – Kontakt: 2016 4438

Der foregår i øjeblikket drøftel-
ser blandt Østersømedlemssta-
terne om en flerårig plan for 
laks. Kommissionen fremlagde 
helt tilbage i 2011 et forslag, 
som har ligget helt stille siden 
2012. Finland har udarbejdet 
et udkast til et kompromisfor-
slag, som man forsøger at opnå 
enighed om blandt Østersømed-
lemsstaterne.
I Kommissionens oprindelige 
forslag var der også elementer, 
som involverede dele af det 
rekreative fiskeri (turbåde). 
Europa-Parlamentet ønskede 
i 2012 at inkludere rekreativt 
fiskeri generelt i planen. 
På nuværende tidspunkt er det 
rekreative fiskeri ikke en del af 
udkastet til kompromisforslag 
fra Finland. 
I vedhæftede høringsnotat, som 
hermed fremsendes i skriftlig 
høring er både Kommissionens 

oprindelige forslag og det finske 
udkast til kompromisforslag be-
skrevet. Kommissionens forslag 
er beskrevet s. 2 til midt på s. 4 
og det finske kompromisforslag 
sidste del af s. 4 og øverst s. 5: 
Forslag til Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om en 
flerårig plan for laksebestanden 
i Østersøen og for fiskeriet efter 
denne bestand.
 Sagen var helt tilbage i 2011 i 
høring i § 7-udvalget. Hørings-
svarene fra dengang fremgår 
af s 6-7 i notatet. Da der søges 
opnået en enighed i BALTFISH i 
løbet af 2017, sendes sagen til § 
7-udvalget i høring igen. 
Som sagt er der ikke på nuvæ-
rende tidspunkt i BALTFISH lagt 
op til at inkludere det rekreative 
fiskeri i selve planen. § -7 Ud-
valget orienteret om sagen, hvis 
der sker ændringer heri. 
 

EU-forslag om 
laksen behandles 
i § - 7 Udvalget
Finland har taget initiativ til at tage sagen op igen.

Et kik ind i krystalkuglen kan jeg se at der nu er gået 500 
dage siden Dansk Regntøj.DK har slået skruen til og gået 
på nettet med Webshop www.danskregntøj.dk!
Der er nu rettet op på børnesygdomme og rettet til som 
det skal være når man starter op. Nu har der været tid til 

at fokuser på rabat kode til de to fritidsforeninger og der 
er lavet en kode som jeg sender med og må sendes til alle 
medlemmer.
Når man bruger rabat koden bliver der trukket automatisk 
5 %  fra faktura så husk at skrive i bjælken rabatkode.

Til Sejlerne og Fritidsfiskerne 
En af vore annoncører skriver….

Kode.: 662WAUB9
Tilbud 11 mm nr 5 knudenet hvid kan fås som kunden ønsker det skåret ud eller i bunter til selv at skære det ud 

- 15 % af katalog pris.  
15 mm 17 mm og 18 mm sort - 15 %.

Tilbud så længe lager haves
Udskåren stk. pris bundter kg pris

Lagerbeholding 8 m lang af 2 stk. 400 ma. bred
Hvis du har spørgsmål   Ring 60 15 40 84 ell. danskregntøj.dk - og bestil!
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Fiskekalas hos Kalø Vig Fiskerne

Forskere løser gammel 
gåde om sølvtorsk

Et helt nyt studie viser, at den danske 
åle-forsker Johannes Schmidt havde ret, da 
han for over 100 år siden beskrev både en 
nordlig og en sydlig sølvtorsk. Eftertiden 
har ellers troet, der kun var tale om én art. 
Opdagelsen er vigtig for den fortsatte mo-
nitorering af klimaændringer ved hjælp af 
fiskearter

Værftsdag på 
Kalvø gav nye 
medlemmer
Søndag d.20. august 2017 deltog Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening 

Tekst& Foto: Hans Bomberg

Vi og havde en stand med gamle og  
nye fiskeredskaber , hvor folk kunne 
få diverse brochurer. Der var fuld gang 
i krabbevæddeløbet, som Harry stod 
for og som tiltrak både små og store. 
I en lille bod havde vi levende ål og 
krabber, som de besøgende kunne 

kikke på. Vi var heldige at kunne 
erhverve 3 nye medlemmer den dag.
Vi var desværre uheldige med vejret, 
det regnede det meste af tiden!
Men trods det, var vores stand godt 
besøgt, fra bestyrelsen deltog Peter 
Højer og Tommy Christensen
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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?

33



Der var aktiviteter for alle aldre - 
især for børnene og hvor Thy – Mors 
Fritidsfiskerforening var til arrange-
mentet på havnen med hvor de viste 
åleudsætning, røgning af mange 
slags fisk og ivrigt fortalte de mange 
besøgende om glæden ved at være 
fritidsfisker

De mange besøgende fik en på ople-
veren med vandkikkerter og ketcher 
til at fange forskelligt på det lave 
vand. Her var Projektet ” Limfjordens 
Hemmeligheder” på plads med den 
store trailer fyldt med redningsveste 
og vaders til ”Sopperne” hvor det især 
var børnene der benyttede sig af.
Men også var der denne dag, i for-
holdsvis godt vejr, mulighed for at 
komme med jollerne ud at sejle og 
sætte og røgte garn.

En af de store mærkedage med 
”Natur-Hobby” var i september med 
Naturens Dag, hvor THY-Mors Fri-
tidsfiskerforening deltog med et flot 
arrangement på Sundby Havn i,- tæt 
op ad Vilsundbroen.

Når man betragter de mange aktivite-
ter der var indbudt til og som foregik, 
strejfede tanken om disse børn ville 
være at finde som medlemmer hos 

fritidsfiskerne.
- Vi gør alt hvad vi kan for at skabe 
interessen, fortalte formanden for Thy 
Mors Fritidsfiskerforening, Karsten 
Willemann.  
- Alt i alt har vi nu deltaget i lignede 
arrangementer 12 gange og her på 
havnen er anden gang vi deltager 
sammen med de andre foreninger. Vi 
får nye medlemmer hver gang og fra 
vore nye medlemmer fra Mors er der 
god tilgang. 
- For at dette arrangement kan bære 
nogenlunde økonomisk har vi med 
glæde modtaget et sponsorat fra 
MORS-ENERGI, der har bevilget et 
pænt beløb.
- Vi er nu med i et nyt projekt på 
havnen og der er planer om at der 
skal opføres et fælles hus, hvor alle de 
lokale foreninger der tilknyttet havnen 
skal have det fælles. Det ser vi som en 
kæmpe gevinst for lokalsamfundet, 
slutter en tilfreds formand af. 

Fritidsfisker for en dag
En af de store mærkedage med ”Natur-Hobby” var i september med Naturens Dag, 
hvor THY-Mors Fritidsfiskerforening deltog med et flot arrangement på Sundby Havn, 
- tæt op ad Vilsundbroen.
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Iltsvindet blæst tilbage i september
Områderne med iltsvind i de indre danske farvande blev mindre i september 
på grund af kraftigt blæsevejr.
Tekst: Michael Strangholt DCE 
Foto: Jørgen Jensen

Blæsten i september har mindsket 
udbredelsen af iltsvind i den seneste 
måned.

Den relativt svage vind i slutningen 
af august og starten af september 
fremmede iltsvindet. Men den 13. 
september tog vinden til i styrke til 
stormende kuling med vindstød af 
stormstyrke. For september var det 
den mest markante vindepisode i 
Danmark i 27 år.

Blæst af den styrke skaber omrøring 
af vandsøjlen og tilfører iltrigt vand til 
bunden. Men kortvarig blæst kan ikke 
udskifte bundvandet på store dybder. 
Blæsten bevirkede, at iltsvindets ud-
vikling blev bremset, at iltforholdene 
forbedredes i en del områder, og at 
iltsvindet enkelte steder blev flyttet. 
Efter blæsten har vinden været meget 
svag, og iltsvindet har derfor stabili-
seret sig. Det fremgår af september 
måneds iltsvindsrapport fra DCE – Na-
tionalt Center for Miljø og Energi.

De områder, som var hårdest ramt 

af udbredt iltsvind, var det nordlige 
Bælthav, det sydlige Lillebælt og til-
stødende fjorde, Det Sydfynske Øhav, 
Flensborg Fjord, Mecklenburg Bugt og 
Arkona Bassinet. Det samlede areal 
berørt af iltsvind i de indre danske 
farvande (dvs. inden for EEZ-linjen) 
var i september godt 1.700 km2, hvil-
ket er lidt mindre end i juli og august, 
hvor arealet var omkring 2.000 km2. 
Arealet af kraftigt iltsvind reduceredes 
fra godt 900 km2 i august til knap 650 
km2 i september. Andelen af kraftigt 
iltsvind udgjorde 37 % af det samlede 
areal med iltsvind i september.
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FISKER FORUM
www.fiskerforum.dk

FiskerForum.dk - Fiskerportalen    
Fisker Forum er internetportalen for dansk fiskeri 
og fiskerirelaterede virksomheder. 
Daglige erhvervsnyheder, korte nyheder, auktions-
priser, kutterinfo og meget mere.    
Fisker Forum har nu mere end 50.000 besøgende 
om måneden !

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

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

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

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

Vægt 350 Kg (470 HE KA)
Personer 4
Godkendt til 30 HK
CE Kategori  C
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Ynglebestanden gået frem på Hirsholmene
Tekst: Bruno Müller

For en del år siden var der ”Oprørte 
vande” omkring Hirsholmene ud for 
Frederikshavn!

Fritidsfiskerne kunne simpelthen ikke 
klare mere af skarvens hærgen og 
ødelæggelser, og det medførte en 
mediestorm og borgermøder, hvor 
”Bølgerne” nåede højderne.
Den regulering af den forhadte fugl 
man ønskede og delvis opnåede var,- 
at man igangsatte oliering af skarvens 
æg i rederne, der så gjorde at fosteret 
døde i ægget, da det blev ”isoleret” 
og der kunne ikke komme ilt ind.
På en måde må det vække tilfredshed 
hos modstanderne af skarven,- at da 
bestanden toppede omkring år 2000 
med rundt regnet 42.500 par, har 
man i Naturstyrelsen fulgt, at det har  
stagneret med antallet af ynglepar for 
en halv snes år siden. Men da fiskerne 
på især Vendsyssels østkyst, er dem 
som har været arrige modstander af 
skarven, der har spist tonsvis af den 
forventede fangst,- har vi rettet hen-
vendelse til Biolog Bjarke Huus Jen-
sen, Naturstyrelsen i Vendsyssel, for 
at får en status på skarvens regulering 
af bosætningen og især optælling og 
olieringen af æggene på Hirsholmene! 

Naturstyrelsen i Vendsyssel siger:
Der er på Hirsholmene i 2017 op-
talt 1136 reder heraf 571 reguleret 
med oliering og i forsøger hvert år at 
ramme aftalen med 600 reder der ikke 
reguleres, men det kan være svært 
at ramme præcist, siger Bjarne Huus 
Jensen.       
-På Hirsholmene forsøgte som nævnt 
1136 at yngle med reder, men kun 
565 fik mulighed for det, det er et lille 
fald fra 2016 hvor 1252 par med reder 
forsøgte, men jo også ca. 600 ikke blev 
reguleret. Det var en stigning i forhold 
til niveauet på 700 – 800 i flere år. I 
2016 og 2017 forsøgte de at yngle 
både på Græsholm og Kølpen, i 2017 
regulerede vi Kølpen til nul.

FAKTA om bestandens størrelse og 
kolonierne på landsplan:
Det blev til 33.171 reder i år svarende 
til en fremgang på 5 % i forhold til 
2016.               

Efter tre år med et antal på omkring 
31.000 par er ynglebestanden således 
gået frem.
 Antallet i 2017 svarer dog til 6.000 
ynglepar færre end i årene 1993-
2006. 
I regionen, der omfatter de vestjyske 
fjorde, var der en fremgang på 42 %, 
svarende til en fremgang på 930 par. 
Fremgangen i denne region skyldtes 
primært indvandring af skarver fra 
andre egne af landet.
Kolonierne på landsplan:
Der var 79 kolonier i år, hvilket var 4 
færre end i 2016.        
I 11 kolonier var der flere end 1.000 
reder. Fire af disse var beliggende i 
regionen “Smålandsfarvandet”.
Danmarks største koloni i 2017, med 
1.995 reder, lå i Stavns Fjord på Sam-
sø.
I 2017 havde skarverne forladt 12 af 
de kolonier, som eksisterede i 2016.
I 2017 dannedes der nye kolonier på 
3 lokaliteter som ikke tidligere havde 
haft ynglende skarver.
På 5 lokaliteter blev der igen gjort for-
søg på at danne en ynglekoloni efter 
fravær af de ynglende i 2-11 år.

Bjarke Huus Jensen

       

Nyt Hjemmesidedesign 

Hjemmesiden er nu flyttet til et andet design.

Hvis der er noget der mangler, 

så kontakt webmaster 

tlf. 2684 2655 – Mail: pth@frederikshavn.dk 

Venlig hilsen Palle Thomsen & Bruno Müller

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
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Karin Stubgaard
DTU Aqua

DTU Aquas forskning i fiskebestande 
og fiskeri beskæftiger sig med bære-
dygtig udnyttelse af fiske- og skaldyr-
bestande. Vi vurderer mængden og 
udbredelsen af fisk og andre kommer-
cielt relevante arter i havet og ser på 
størrelses- og aldersfordelingen i de 
enkelte bestande. 

Hovedtemaer i forskningen i fiskebe-
stande og fiskeri
DTU Aquas forskning i fiskebestande 
og fiskeri undersøger fiskenes længde, 
vægt og alder, og ofte også køn og 
modenhed. Til disse formål anvender 
vi data fra fiskeriet og fra videnska-
belige togter, som på denne måde 
laves om til estimater for udviklingen 
i bestandenes størrelse og biomasse, 
individernes gennemsnitlig vækst, 
reproduktion og dødelighed.  

Vi udvikler løbende metoder til at ind-
samle og behandle data for at kunne 
beskrive fiskebestandenes tilstand 
og udvikling ud fra de bedst mulige 
oplysninger. Vi udvikler tillige metoder 
og redskaber til at monitere og analy-
sere bestandene. Endelig udvikler vi 
statistiske modeller, der kan analysere 
og forudsige bestandenes udvikling, 
og i hvilken grad disse bestande kan 
udnyttes. 

Vi udvikler eksperimentelle og model-
baserede metoder til ophjælpning af 
lokale marine fiskebestande, herun-
der:
• Kortlægning af vigtige levesteder for 
fisk og skaldyr
•Genetablering af levesteder
•Fiskeudsætninger
Forskningen i fiskebestande og fiskeri             
har fem hovedtemaer:
•Kortlægning af arter og bestande
•Analyser af bestande og statistiske 
metoder til at vurdere bestande
•Metoder til at identificere 
bestandene
•Udvikling og forbedring af monite-
ringsmetoder for både habitater og 
bestande
•Modeller til fiskeriforvaltning
Hvorfor forsker vi i fiskebestande og 
fiskeri?
Det overordnede mål for DTU Aquas 
forskning i fiskebestande og fiskeri er 
at være med til at sikre en bæredygtig 
udnyttelse af økologisk og kommer-
cielt vigtige fiske- og skaldyrbestande. 
Fiskeriet er afhængigt af, at der er 
fisk og skaldyr nok i havet både nu 
og i fremtiden, og et varieret dyreliv 
i havet er en forudsætning for at leve 
op til vores forpligtelser i forhold til at 
sikre en mangfoldig natur. 
De konkrete mål for forskningsområ-
det er derfor at kunne vurdere og for-
udsige hvor mange fisk, der er i havet, 
hvor de befinder sig og hvordan de 
bevæger sig rundt. Vi udvikler meto-
der og analyser, der sætter os i stand 
til dels at estimere hvor mange fisk af 
en given bestand, der er i havet, dels 
at vurdere udviklingen i bestandene. 
Til disse formål udvikler vi statistiske 
modeller for bestandenes størrelser 
og rumlige udbredelse i havet.
  
Oplysninger om fiskebestande og 
mængder og arter, der bliver fanget, 
stammer fra landingsstatistikker, fi-
skernes logbøger med oplysninger om 
arter, mængder og områder, stikprø-
ver fra fiskeriet indsamlet af DTU Aqua 
i havne og om bord på fiskefartøjer og 
fra DTU Aquas videnskabelige togter. 

Data kan være køn, alder, størrelse, 
modenhed, genetiske forhold osv. og 
bliver anvendt til at kunne identificere 
bestandene og alderssammensætnin-
gen i disse.  

Hvad bliver forskningen brugt til?
Forskningen bliver brugt til at rådgi-
ve om, hvor meget en bestand kan 
tåle at blive fisket ud fra en biologisk 
synsvinkel og sikre, at der ikke fiskes 
mere, end bestandene kan udvikle sig 
bæredygtigt.  

Forskningen danner således grundlag 
for DTU Aquas rådgivning til danske 
og internationale myndigheder på 
fiskeriområdet. Vores primære kunder 
er Miljø- og Fødevareministeriet, Det 
Internationale Havforskningsråd (ICES 
- International Council for the Explo-
ration of the Sea) og Den Europæiske 
Union (EU).  

På kort sigt er formålet at rådgive om 
den aktuelle situation og om fiskeri-
muligheder for de enkelte bestande, 
og dermed om fastsættelse af bære-
dygtige fiskekvoter. I et lidt længere 
perspektiv bidrager forskningen til 
analyser af udviklingen i bestandene, 
og resultater fra forskningen indgår 
desuden i modeller af forvaltnings-
systemer, der beskæftiger sig med 
forvaltning af hele økosystemer, en 
økosystembaseret forvaltning. 
 
Forskningen bidrager til at fiskerifor-
valtningen kan ske ud fra en øko-
systembaseret synsvinkel inden for 
rammerne af EU’s havstrategidirektiv, 
revisionen af EU’s fælles fiskeripolitik 
og analyser af virkningen af fiskeri og 
af forvaltningen (konsekvensvurderin-
ger).  

DTU Aqua har et udstrakt samarbejde 
med fiskerierhvervet og fritidsfiskere 
i forbindelse med dataindsamling og 
implementering af nye forvaltnings-
tiltag, fx gennem fuldt dokumenteret 
fiskeri og rådgivning om fangstkvoter. 
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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

✓

✓



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


