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Lederen

Af Arne Rusbjerg
Formand

Godt Nytår til medlemmer og 
læsere af bladet.

Lad os starte det nye år med en 
kort status over 2018. 
2018 blev året hvor Dansk Fritid-
fiskerforbund for 1. gang i lang 
kunne tælle mere end 2000 med-
lemmer ved årsskiftet, og dermed 
en markant fremgang i medlems-
tallet. Succesen tillægger vi en 
aktiv medlemskampange, og god 
markedsføring af forbundet. Det 
skal siges at også mange medlem-
mer forlader os, og langt de fleste 
fordi de af aldersmæssige årsager 
forlader fiskeriet. Vi kan blive 
meget større, i det der stadig er 
31500 fritidsfiskertegnsløsere, og 
dermed potentielle medlemmer. 
Vi arbejder konstant i forbundet 
med at finde frem til måder at få 
disse i tale på.

Et af 2018 store emner var om-
kring åletejner, når disse lignede 
rør, og var udstyret med tejne 
indgang. Der er ikke så meget 
nyt i sagen, da den endnu ikke er 
prøvet ved retten. Dog har Fiske-
ridirektoratet meldt ud, at de ag-
ter at revidere bekendtgørelsen 
af det rekreative fiskeri, netop 
med henblik på at få defineret 
tejner. I første omgang forventes 
en ny bekendtgørelse at komme 
i høring i slutningen af Maj eller 
starten af Juni måned i 2019. Vi 
venter så spændt på dette.

Ålen måtte også stå for skud i 
2018. I det man på årets sidste 
ministerrådsmøde i EU meldte ud 
at det rekreative fiskeri nu også 
på linje med erhvervet, skal for-
vente at holde 3 måneder fri for 
ålefiskeri. Erhvervet har valgt må-
nederne November, December og 
Januar som landingsfrie måneder. 
I forbindelse med en høring har vi 
i forbundet svaret, at vi ikke ser 
det som en løsning, at fortsætte 
reguleringen af fiskeriet i norden, 
da dette har ringe betydning for 
ålens reproduktion. Vi ser hellere 
at man nu tager fat om ondets 
rod, og får 1. styr på glasålsfiske-
riet i syd Europa, og begynder 
at kigge på de spærringer i de 
Europæiske floder. Skulle man 
indføre et forbud mod ålefiskeri i 
de samme 3 måneder som er-

hvervet har deres forbud, ønsker 
vi at det bliver et landingsforbud, 
således at de der bruger tor-
skeruser, kroge og andet grej til 
fangst af andre arter end ål, ikke 
bliver forbudt fiskeri i de 3 lukke 
måneder. Vi har dog ved deadline 
på dette blad, endnu ikke hørt fra 
direktoratet, hvilken løsning det 
bliver for det rekreative fiskeri.

Jeg vil gerne slå et slag samtidig 
for forbundets årsmøde som i 
år falder på d. 16. Marts. Dette 
afholdes på Orkideen Dania i 
Mariager. En opfordring til lokal-
foreningerne om at møde op med 
så mange berettiget medlemmer 
som muligt på årsmødet.

Formanden

Lidt sent – Men alligevel !

Alle medlemmer og samarbejdspartnere 

ønskes et godt nytår
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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
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HUSK
FREDERIKSH

AVN

MOTORKONTO
R

- det er os!

(Også åbent lørdage)

Motorkontor
• afmelding
• nye nummerplader
• omregistrering

AC BILSYN
Dansk lokal synsvirksomhed

Vi har � eksible åbningstider og
syner også uden tidsbestilling

Evt. tidsbestilling på tlf. 98 42 92 92

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

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

Vi udfører også:

- Toldsyn

- Nummerpladeudlevering

- Tempo 100 godkendelser

-  Udstedet danske og tyske miljømærker

Se mere på

www.acbilsyn.dk

- her kan man

også reservere

tid online

24 timer

VI SYNER ALLE

HUSK
FREDERIKSHAVN

MOTORKONTOR

- det er os!

(Også åbent lørdag)

AC Bilsyn Frederikshavn ApS

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

Flemming
Michael

Claus
Allan

Årsmøde 2019 
i Dansk Fritidsfiskerforbund! 
Tekst & foto: Bruno Müller
 
Der er altid noget særligt 
ved atmosfæren når vi mø-
des til Dansk Fritidsfiskerfor-
bunds Årsmøder
 
Det er ikke uden grund at 
mødet bærer denne titel, 
fordi den drejer sig om dig 
og dine fritidsfiskerkollegaers 
virke nu,- og i og i fremtiden.

Det er her at opfordringen 
ligger!
At det er selve dagen og at 
det er her,-og kun her, at vi 
kan behandle de overordne-
de beslutninger som for-
bundets ledelse skal arbejde 

efter.
Det er for mig og vel også 
jer, en væsentlig vigtig 
begivenhed, som jeg vægter 
højt. Det er her at du har en 
stemme i vores forbund. Li-
geledes er det her at du har 
mulighed for at ytre dig og 
for at lytte til andre kollega-
ers drøftelser og vedtagelser.

Når Forretningsudvalget 
inden længe har udsendt 
dagsordenen til Årsmøde 
2019,- og du har modtaget 
den, så prøv at se lokalt der-
hjemme,- om hvem der skal 
meldes til og følges med dig 
til Mariager!

Lørdag den 16. marts 2019 kl. 9.30 på Orkideen, Mariager                                                        
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Medlem frifundet           
Tekst: Bruno Müller

Fiskerikontrollen har 
fejlet med at få frem-
stillet en fritidsfisker 
i retten for ulovligt 
fiskeri.
Fritidsfiskeren der er 
medlem hos os, stod 
i retten i Sønderborg i 
juli i år, ansigt til ansigt 
mod anklageren der 
sigtede ham for ulov-
ligt fiskeri.
Han var anklaget for 
under fiskeri med fem 
Kina-Ruser at have 
brugt dem,- og her af 
var de to af dem syet 

sammen i fangstposen 
ude i enden, - så den 
var gjort ”Ruselignen-
de”!
Fiskerikontrollen kon-
fiskerede redskaberne 
på grund af det ulovli-
ge og meldte medlem-
met til politiet.
Vores formand, Arne 
Rusbjerg, overværede 
retssagen i Sønder-
borg Ret den 17.juli og 
skriver efterfølgende til 
bladet:
 - Forklaringen hos 
anklageren fandt ikke 
grobund hos domme-
ren, som ikke men-

te at fritidsfiskeren 
havde haft til hensigt 
at snyde, ligesom der 
ikke var bevis for snyd.                                                                                                                       
Vores medlem blev der-
for frikendt ved dom-
men der faldt en uge 
efter og medlemmet 
slap for den bødestraf, 
som anklageren havde 
lagt op til.

Formanden overværede retssagen  
Om frifindelsen siger formanden 
Arne Rusbjerg:
 
- I juli måned i år fik en af vore fritids-
fiskere i Sønderborg konfiskeret 5 Kina 
Ruser af Fiskerikontrollen. To af dem 
var syet om i fangstposen ude i enden, 
så den var gjort ruselignende.
Jeg var i retten i Sønderborg den 17. 
juli i år og overvære selve retssagen. 
Herefter faldt dommen den 24. august 
kl. 17.00. Vores medlem blev pure 
frikendt, hvilket jeg også forventede. 
Denne kendelse forventer jeg stort 
set er enslydende i sagen om brug af 
Fangstrør/Ålerørne i det at beviserne 
er stort set er identiske med denne 

sag.
Som skrevet andet sted i bladet kan 
jeg henvise til selve dommen i enkelt-
heder til vores Hjemmeside. I doms-
udskriftet vil jeg gøre opmærksom på 
at det kan indeholde personfølsomme 
oplysninger der er blevet anonymise-
ret.
Sagen om Åle/fangstrøret afventer 
retslig berammelse.
Og som kommentar til dommen mod 
vores medlem siger formanden:
- jeg forventer jeg at den enslydende 
med sagen om Fangstrørene /Ålerør-
ne og her i kan jeg vurdere at de er 
sammenlignende og identiske med 
denne sag.  

Se domsudskriftet på vores hjemmeside 

www.fritidsfiskerforbundet.dk
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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: Finn Fransen, 
formand i Mariager FF 
Foto: Bruno Müller

Lokalforeningen Mariagerfjords fritids-
fiskere har de seneste år haft tilløb til 
at få lavet skrubbe yngel til udsætning 
her i området, men har ikke kunnet le-
vere moderfisk, hvilket er nødvendig, 
og nu har vi forespurgt andre hvordan 
de gør! 
                   
40 moderfisk 
Efterfølgende har vi nu gjort nogle 
tiltag og etableret et par bassiner til at 
opbevare ca. 40 moderfisk med, halvt 
af hver i 2 bassiner ,hvor vi har sat ilt 
til via en luftpumpe, samt en lille pum-

pe på hver som cirkulerer vandet op i 
en balje med sand, som når det løber 
igennem sandet bliver renset. Hertil 
skifter vi vandet en gang om ugen, 
som vi pumper direkte ind fra fjorden.

Vi har nemlig et tilsagn om at få dem 
klækket og opfostret, så de er klar til 
udsætning i ca. Juni/Juli måned 2019 
for fiskeplejemidler. Dette alle kan 
søge ind på og som kan anbefales!     
Nu håber jeg vi får held til at gennem 
føre vores forehavende, og til det kan 
jeg hertil sige, at i skrivende stund, 
er der kun død 1 hun, men flere han 
skrubber. 

Fritidsfiskerne i Mariager laver 
skrubbeyngel

Havørnen er med i skarvreguleringen
Tekst: Finn Fransen, 
formand i Mariager FF 
Foto: Bruno Müller

Vi har ansøgt på ny i slutningen af 
juli måned og fik tilladelse til her ved 
årets udgang og har lige søgt igen 
for første kvartal.2019 med udløb af 
marts måned da parringssæsonen der 
begynder. Resultatet for efteråret her 
blev ca. 90 Skarver. Jeg havde håbet 
på flere hundrede, men de har tilsyne-
ladende forladt området og har stort 
set ikke overnattet i kolonien de sidste 

par måneder.

PÅ Treskelbakkeholm som vi har 
olieret i 2016-17,har de ikke etableret 
reder i år, men i Kilstrup sø er øget til 
350 reder i år, fra 286 sidste år, så de 
er nok flyttet der op, og vi håber at 
kunne få ram på dem som vil etablere 
sig i det kommende forår. Derved kan 
vi få antallet af reder væsentlig redu-
ceret og en ting jeg bør nævne er, at 
der er set havørne i området. Der er 
ingen tvivl om at det har medvirket til 
skarvernes exit de sidste par måneder.   

Bestanden reduceret
Så de må gerne forsat medvirke til at 
reducere bestanden,(Se Tofte sø, her 
har der været op til 4000 reder, og nu 
er de nede på godt 300 reder) det er 
Havørnens fortjeneste, da de yngler i 
området.

På vegne af lokalforeningen vil jeg 
ønske alle læsere godt nytår. 
Venlig hilsen Finn Fransen

8



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

Norge indleder 
jagt på sæler

Deltagelse i sæljagt for 2019
Fiskeridirektoratet Nord påpeger, at skibe, der ønsker 
at deltage i jagtforsøg i 2019, skal søge om tilladelse 
herfor.
Betingelserne for deltagelse fremgår af afsnit 8-2 i 
licensreglerne. 
Ansøgningsfristen er fredag den 15. februar kl. 12:00.  
Ansøgningen sendes til postmottak@fiskeridir.no
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Hvordan ser fremtiden ud for Venoe 
Fish Farm ? - Kaj Hansen, en pioner fra ”Farmen” fortæller...

Tekst : Kaj Hansen
Foto: Bruno Müller

Ejeren af Fish Farmen og jorden, 
hvorpå den er etableret, har sat både 
gården og Fish Farmen til salg. Han 
forlanger mere end det dobbelte af, 
hvad vi vurderer den er værd. Vi er 
selvfølgelig interesseret og vil gerne 
overtage den, men ikke for enhver 
pris. Der skal bruges mange penge 
på en nødvendig renovering af både 
hal og udvendige installationer. Vi må 
se, hvad muligheder, der dukker op i 
fremtiden. 
Hvad har vi så produceret af fisk, del-
taget i projekter med universiteter og 
andre forskningsinstitutioner, renset 
østers og pakket dem for flere firmaer, 
samt opbevaret hummere og pakket 
dem for de samme firmaer. Hummer 
og østers i vinterhalvåret, hvor der 
ikke produceres fiskeyngel.

Mange lande har samarbejdet
Der er hvert år produceret 100.000  
eller flere stk. skrubbeyngel til ud-
sætning – desuden er der produceret 
pighvar til udsætning og til eksport. Vi 
har sendt pighvar til videre opdræt til 
Spanien, Holland, Tyskland, samt til et 
par kunder i Danmark. Der er 2 gange 
leveret levende skrubber til et univer-
sitet i Frankrig, og senest i 2018, samt 
pighvar 1 gang til forsøg i Norge.
De sidste 4 år, så vidt jeg husker, har 
vi deltaget i et østersprojekt, og det er 
faktisk lykkedes os at producere øster-
syngel i store mængder, de er alle sat 
ud i Limfjorden. 
Det bliver spændende at følge dem. 
Vi har ligeledes deltaget i forsøg med 
vaccination af fisk, samt forsøg med 
forskellige fodertyper fiskefoder, og 
det er mange institutioner og firmaer, 
der gerne vil samarbejde med os, da 
vi har stor viden om opdræt af marine 
fiskearter.

Leverede yngel til dansk dambrug 
Det skal ligeledes nævnes her, at vi 
i flere år havde et tæt samarbejde 
med en af Danmarks største dam-
brugere Chr. Jørgensen. Vi klækkede 
og forfodrede heltyngel til de var 5-6 
cm, hvorefter de blev kørt ned til et 
af hans dambrug .Her opholdt de sig, 
indtil de var store nok til at blive sat 
ud i bure i Horsens Fjord. Det var en 
stor succes indtil en isvinter væltede 
burene, kort tid før, de var store nok 
til skulle slagtes og sendes til enten 
var det Finland eller Rusland, jeg hu-
sker det ikke længere. 

Til marts er det 10 år siden Nordvestjysk Fritidsfiskerforening overtog driften af Venø Fish Farm. 
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Dansk Fritidsfiskerforbund i solid fremgang
Medlemstallet kraftig forøget i 2018
Tekst & foto: Bruno Müller 
                                   
Det går fremad på flere felter og 
antallet af medlemmer vokser støt og 
det samme gør målsætningen, med 
at vi nu har passeret de 2000 med-
lemmer igen i efteråret sidste år.   Det 
eneste! Kontingentet er stadig uæn-
dret, og det endda i snart den sidste 
halve snese år.
Om den positive fremtid kan fasthol-
des med kontingentet, er der ingen, 
der ud over øvrig økonomi, der kan 
vise. 

Ros til medlemmerne og forretnings-
udvalget
Men de opgaver vi alle har arbejdet 
med viser en vilje ved en markant 

vækst, også i lokalforeningerne!
Generelt! Hvad kan årsagen kan 
tilskrives!    Det er forretningsudvalget 
ihærdige arbejde at de sammen med 
vore medlemmer og samarbejdspart-
nere har trimmet organisationen som 
helhed.
Når der i nye år skal ”Rulles ærmer 
op”,- kan vi  i bakspejlet primært 
konstatere, at i de senere år,-har det 
båret resultater frem på adskillige 
kontier.
Der kan bl.a. nævnes medlemskam-
pangen, den lave dødsulykkesforsik-
ring, lave produktionsomkostninger 
af bladet og ligeledes at fremover 
stiger Driftstilskuddet fra Friluftsrådet 
anseeligt.

Tegner godt i fremtiden
Jeg mener at 2019 tegner godt.
Det må fortsat være Dansk Fritidsfi-
skerforbund´s strategi for de kommen-
de år, at aktiviteten øges markant med 
især medlemskampangen. Det eneste 
det kræver, er god ”Styring”, med 
materiale og hjælp ud til lokalforenin-
gerne. Starten af sidste år har budt på 
vedtagelsen,- at vi nu viser os med en 
stand på årets Naturmøde i Hirtshals! 
Dette- også for at fortælle besøgende 
om værdien ved at være organiseret i 
Dansk Fritidsfiskerforbund. 

God fornøjelse i 2019 
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Læs på DFF´s hjemmeside
 
-   Om smugling af åleyngel 
fra Europa og til middagsbor-
det i Kina 

-  Referatet fra sidste møde i 
Forretningsudvalget

Kommende generalforsamlinger     
Næste blad udkommer sidst i april 2019!

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

Deadline for blad 2.19 er 15. marts 2019

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

På besøg hos Daconet 
Bødekurset blev skudt i gang i november måned, og denne sæson 
er vi 18 deltagere som reparerer brugte redskaber eller er i gang 
med at fremstille nye redskaber.
Den 23-11-2018 blev der arrangeret en fællestur til Hvide Sande i 
private biler med eller uden pitstop.
Ved ankomst hos Daconet, blev vi beværtet med kaffe og kringle. 
Der blev handlet ind på livet løs, så alle kunne få redskaber med 
hjem til sæsonens syning. Alle kursister blev igen beværtet inden 
hjemturen fra Hvide Sande med burgere samt en øl, vand og kaffe.
Der var 19 kursister som deltog i besøget hos Daconet, og der var 
både nye kursister og gengangere. Jeg føler vi har en god opbak-
ning fra alle deltagere. 
Der skal lyde en stor tak til Jess og Tom hos Daconet, som gav os 
en god service.
Med Fritidsfikserhilsen fra Formanden.

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening 
rev en dag ud af kalenderen
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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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Tunen blev hevet hjem i Rønnerhavnen
TUN- Eventyret kunne fylde klubhuset

Tekst & foto: Birger Pedersen

Den 23 . januar 2019 blev der hevet 
mange tun hjem på Rønnerhavnen og 
da havde Frederikshavn Træskibslaug 
sammen med Rønnerhavnens Bå-
delaug,  arrangeret et foredrag om det 
store Tun eventyr ved Skagen i 2018.

Foredraget blev flot holdt af Claus 
Sørensen fra Fiskekortet og Hans Ole 
Olesen fra ”Second Wind”.
Begge har deltaget i eventyret både i 
2017 og 2018, henholdsvis som tunfi-
sker og mærkebåd.

Det blev en meget god aften, med det 
flotteste foredrag, som tænkes kan, 
hvor Claus indledte med at fortælle 
om hvordan det hele startede og 
sidenhen blev udviklet til en af de helt 
store begivenheder som enhver lystfi-
sker næsten ikke tør drømme om.

I 2018 var der ca. 50 små hurtige 
fangstbåde tilsluttes, man bliver kun 
godkendt, hvis man har, alle de nød-
vendige grejer ombord til et sådant 
fiskeri ogn år man så har fanget en 
tun, så skal den til mærkebåden, som 
jo er Hans Ole, han har 3 til 4 havbio-
loger ombord, der så tager blodprøve, 
genetiske prøver samt monterer en 
radiosender der tracker den rundt i 
verdenshavene, så derefter denne 
procedure frigives de igen, derfor 

hedder det catch an releaise.

Der blev også tid til et royalt besøg, 
den svenske konge Carl Gustav kom 
fordi, godt dækket ind af sikkerheds-
vagter, han ville lige se hvad Hans Ole 
og hans biologer gjorde ved tunene, 
når de var fanget.Der blev i år fanget 
91 tun af de deltagende både, men ef-
ter biologernes bedste overbevisning, 
findes der i perioden optil 100.000 
tun i Skagerak.

Der blev desuden vist et par meget 
fine film, om kampene med at lande 
en tun, det kræver sin mand/kvinde, 
da det er en kamp på optil 4 timer 
ved stangen, en person tager ca. 10-
til 15 minutter, så er det afløsning, 
hele kroppen og særligt armene syrer 
uhyggeligt.

Aftenen sluttede med at fortælle lidt 
om udstyret som kræves, det er ud-
styr i den dyre og tunge ende, beløbet 
for stang-hjul-line løber nemt op i 
30-40.000.

Det økonomiske kom Claus lidt ind på, 
det er store tal man snakker om per 
båd, men kort kan siges at man har 
beregninger der viser ca. 5.7 millioner 
kr. tilsammen, som der er spenderet 
af de ca. 50 både.

De ca. 50 tilhørere til foredraget gik 

hjem med hovedet fyldt op med tun 
og grej, en stor tak til Claus og Hans 
Ole for et meget flot og medrivende 
foredrag.

Hilsen Birger, 
Frederikshavn Træskibslaug.
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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 

Påhængsmotorer fundet efter tre år!
   
Man kan gøre sig sine egne tanker om hvordan strategien blev 
lagt,- da de kørte væk fra Rønnerhavnen i Frederikshavn med 
to stjålne påhængsmotorer,- der  blev fundet i en skov ved 
Silkeborg efter at have været væk fra deres ejere i over 3 år. 
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ALS OG SUNDEVED FRITIDSFISKERFORENING 
FORMAND John Christiansen, Højløkke 74, 6310 Broager, Tlf. 3082 2627, john6310fisker@hotmail.com
KASSERER  Mikael Dorow, Østerbakken 11, 6300 Gråsten, Tlf. 2068 6201, kassereralsogsundeved@gmail.com

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

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

KALØVIG FRITIDSFISKERFORENING         
FORMAND Birgitte Sauer, Tietgens Plads 14, 8000 Aarhus C, Tlf. 2274 7370, birgittesauer@email.dk  

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

LÆSØ FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Ole Winther Olsen, Kromarksvej 12, 9940 Læsø, Tlf. 4240 1126, o.olsen26@mail.dk
KASSERER Teddy Jespersen, Knæet 6, 9900 Læsø, Tlf. 2986 1915, munkholm@nypost.dk                
MARIAGER FJORD FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Finn Frandsen, Haslevgaarde Bakker 36, Als, 9560 Hadsund, Tlf. 2142 3637, finn@frandsennet.dk
KASSERER Henning Andersen, Mariagervej 78, 9560 Hadsund, Tlf. 5191 8706, hensol@mail.tele.dk

NISSUM FJORD FRITIDSFISKERFORENING
FORMAND Erik Holk, Nørhedevej 28, 6990 Ulfborg, Tlf. 5154 2074, erik56holk@gmail.com
KASSERER 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 

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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Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

Nordsjællands Fritidsfiskerforening

LOKALFORENINGER
VINTERFEST/BANKOSPIL Fredag den 8.marts 2019 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. / person som gælder for medlem med hustru / samlever / veninde / ven.
Pris 165,00 kr. for ikke medlemmer.
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.
Bestyrelsen ser frem til en hyggelig aften, sæt derfor kryds i jeres kalender og deltag i vinterfesten med godt humør
HUSK BINDENDE TILMELDING, SENEST MANDAG DEN 1. MARTS 2019 TIL: Hans Bomberg, hbfisken@gmail.com Tlf. 29 86 66 50
Eller Jørgen Bork, E-mail: j.bork@mail.dk, Tlf. 74 58 45 23 / 51 52 00 29
Bestyrelsen ser frem til en hyggelig aften, sæt derfor kryds i jeres kalender og deltag i vinterfesten med godt humør 
På vegne af bestyrelsen-Jørgen Nielsen Bork

Generalforsamling 2018
På grund senere modtagelse v. dead-line- bringes det først nu!
Uddrag af Referat fra Generalforsamlingen den 27. oktober  2017
Der var 40 medlemmer som havde fundet vej til årets ordinære generalforsamling, og det er bestyrelsen stolte af, så føler vi at vores 
arbejde bliver værdsat. Formanden bød velkommen til de fremmødte medlemmer og særligt til Kim Bork Matthiessen som var invi-
teret. Bork Matthiessen som er Instruktør for SejlSikkert.
Efter Kim havde fortalt om sikkerhed til søs gik vi over til den ordinære generalforsamling.
1) Som ordstyrer blev Harry Lorentzen enstemmigt valgt. 
2.To stemmetæller blev valgt: Tom Bay og Poul Emil Schmidt.
3.Generalforsamlingen var blevet annonceret i medlemsbladet.
4.Formanden fremlagde årets beretning som blev godkendt af de fremmødte.
5.Kassereren fremlagde foreningens reviderede årsregnskab som blev godkendt af de fremmødte.
6.Ingen ændring i kontingent, der fortsættes med 275 kr./år.
7.Forslag fra Kasserer Hans Bomberg om omdeling af medlemskort, som i fremtiden vil blive sendt pr. e-mail til de medlemmer som 
er på nettet, og kan indbetale via Netbank og MobilPay. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget, og vil i det næste regnskabsår blive 
implementeret til indbetaling af kontingent.                                                                                                      
8.På valg var: Jørgen Bork som modtog genvalg samt Ejnar Albertsen som ikke ønskede genvalg. Josh Bieling-Hansen blev valgt. Tak til 
Ejnar for hans indsats i bestyrelsen og velkommen til Josh i bestyrelsen. Suppleant og Revisorer som vælges hvert år, blev genvalgt. 
Bestyrelsen ser således ud:
Formand Jørgen Bork. Næstformand Peter Højer.
Kasserer Hans Bomberg. Sekretær Josh Bieling-Hansen. 
Bestyrelsesmedlem Tommy Kristensen.  Suppleant Stig Andersen.
2)Vedtægter forblev uændrede. 
3)Eventuelt/Forslag:
Den 02-11-2017 Bødekursus på Genner Skole er arrangeret.
 Den 02-03-2018 Vinterfest på Strandgården, Loddenhøj er arrangeret.
Fællestur til ”Put & Take. 
Arrangement med redning af nødstedte eller mand over bord til søs, eventuelt sammen med SejlSikkert eller DSRS
 Flere oplysninger om nye og forældede bekendtgørelser i medlemsbladet.
 Fællestur til Thyborøn i bus, for at se en ny stor trawler (Afhængig af prisen på leje af bus?)
Fællestur til Tirbitz Bunker/Museum i Blåvand (Afhængig af prisen på leje af bus?)
Der skal lyde en stor tak til de fremmødte medlemmer og deres positive måde at deltage på.
Om det er bestyrelsen eller de gule ærter der trækker mest, skal jeg ikke gøre mig til dommer over, men gule ærter på Strandgården 
smager bare super godt så derfor tak til Helle & Michael.      Pbv  Formand Jørgen Bork

Lidt nyt til bladet, vores kasserer Claus Duro har valgt at stoppe i utide, hans navn - telf- og mail adr. bedes fjernet fra Forenings over-
sigten.
Funktionen varetages af undertegnede indtil vi kan få valgt en ny kasserer.
Med venlig hilsen
Torben Jæger/Formand 
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LOKALFORENINGER
Kolding og Omegns Fritidsfiskerforening

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

Ringkøbing og Stadil Fjordes Fritidsfiskerforening
Generalforsamling lørdag d. 16. marts 2019 - Bechs Hotel i Tarm
Kl. 12.00 Spisning. Tilmelding senest lørdag den 9. marts 2019 til undertegnede eller bestyrelsesmedlemmerne Erik tlf. 24270839. 
Kaj tlf. 20904198. Søren tlf. 28438857. Svend Erik 50902243. 
Kl. 13.15 Generalforsamling. Alle medlemmer er velkomne uden tilmelding.
Dagsorden.
1.Valg af dirigent
2.Beretning
3.Fremlæggelse af revideret regnskab
4.Indkomne forslag. Forslag meddeles bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen
5.Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Erik Bahnsen - Søren Johannesen
6.Valg af bestyrelsessuppleanter. På valg er:Tommy Kragh - Arne Christensen, Skjern
7.Valg af revisorer. På valg er:Knud Kjelbjerg - Claus Meiner, Tarm
8.Valg af revisorsuppleant. På valg er: Ole Iversen
9.Eventuel

Vendsyssel Fritidsfiskerforening 
Indkaldelse til Generalforsamling
Onsdag den 20 Marts kl.19.00 i Rønnerhavnens klubhus på Rønnerhavnen i Frederikshavn
Dagsorden iht. vedtægterne.
Vi skal have valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer
Så mød op og giv din mening til kende.

Randers Fjord Fritidsfiskerforening
Bestyrelsen har nu suppleret og konstitueret sig, så den nu ser sådan ud:
Formand: Brian Bagger, Bavnevej 131, Tvede, 8930, Randers NØ., tlf.:23602080.
Kasserer: Børge Lykkegård, Fjordbakken 51, Mellerup, 8930 Randers NØ. tlf.: 42183558
"Havnefoged"; Jens Erik Nielsen, Tjørnevej 4, Ø. Tørslev, 8983, Gjerlev.tlf.:24825940
Talsmand for jollehavnsbrugerne: Niels Knudsen, Bavnevej  21, Tvede, 8930 Randers NØ.20331506
Bestyrelsesmedlem: Henrik W. Jensen, Hadsundvej 310, Mejlby, 8981 Spentrup. Tlf.: 81351312.
Sildeturen er lørdag d. 13. april kl 9,00 fra Café Færgestedet i Mellerup. Øl- og pølsepause på Kanaløen kl. 12.30 
Torsketur i Skagerak påtænkes. Hold øje med hjemmesiden: Randers Fjords Fritidsfiskerforening.

Virksund og omegns Fritidsfiskerforening
Generalforsamling og 40 års jubilæum - Afholdes  i Borgerforeningens Fælleshus,  Sandkrogen 8  Virksund. 
Medlemmer med ægtefælle/ledsager inviteres til generalforsamling 
Tirsdag den 5. marts  2019, kl.18:00
Program: Kl. 18:00 – 20: 00 er Foreningen vært ved et ta` selv silde/pølsebord. 
Inklusiv to genstande pr. deltager, samt kaffe og småkager. 
Nødvendig tilmelding til Peder tlf.  30292886 eller Tage tlf. 40351420 tage.jensen@mail.tele.dk - Senest d. 26.februar 2019
Generalforsamlingen  Afholdes fra kl. 20:00.
Dagsorden iflg. vedtægter                   
Forslag der ønskes behandlet skal sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen Peder Lajgaard Pedersen, Virksundvej 49, 8831 Løgstrup, mobil 30 29 28 86  e-mail: pederlajgaard@gmail.com 
Generalforsamlingen afsluttes med amerikansk lotteri.

Mors Thy Fritidsfiskerforening 
Indkaldelse til Generalforsamling 
Der indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag d. 26. feb. 2019 kl. 19.00 på Fælleden, Sundby Fælled 15.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Tilmelding til generalforsamlingen til Karsten senest lørdag d. 23. feb. 2019 
Venlig hilsen bestyrelsen18



Læs hele artiklen på forbundets hjem-
meside 
www. fritidsfiskerforbundet.dk 

Voksne havørreder forlader også 
Limfjorden
Af Martin Lykke Kristensen, 
Finn Sivebæk og Kim Aarestrup 

Forskere fra DTU Aqua har undersøgt 
vandringsadfærden hos voksne havør-
reder fra Karup og Simested Å. Fiske-
ne vandrede ud gennem Limfjorden 
mod øst med de hurtigste vandrings-
hastigheder, der er dokumenteret for 
havørreder. Studiet viser samtidig en 
høj dødelighed hos fiskene, når de 
opholder sig i Limfjorden. 

Vandløbene i den sydlige Limfjord har 
længe haft en særlig status hos danske 
og udenlandske havørredentusiaster. 
De er kendt for at producere relativt 
store havørreder, og tidligere under-
søgelser fra DTU Aqua har vist, at 
havørrederne fra den sydlige Limfjord 
er velrepræsenterede i lystfiskernes 
fangster i de indre danske farvande og 
den vestlige del af Østersøen. Sund-
heden af ørredbestandene i vandløb 
som Karup og Simested Å er derfor af 
national interesse ud fra en fiskeri- og 
bestandsmæssig betragtning.

Forskere fra DTU Aqua har derfor 
studeret vandringsadfærden hos vilde 
havørreder fra Karup og Simested Å i 
Limfjorden og havet i 2017 og 2018. 

Målet var at undersøge, om fiske-
ne har nogle særlige adfærdstræk 
sammenlignet med havørreder fra 
andre områder. Samtidig skulle studiet 
undersøge, hvorfor fiskene fra den 
sydlige Limfjord er så udbredte i de 
indre danske farvande og komme med 
bud på, hvordan bestandens størrelse 
kan øges. 

Dette gjorde man allerede for smolt 
(små ørreder der forlader vandløbet 
for første gang) fra Karup og Simested 
Å i 2017. Her viste resultaterne, at 
smoltene vandrede relativt hurtigt 
ud af fjorden mod øst, mens 80 % 
forsvandt eller døde i fjorden, inden 
de nåede ud. 

Undersøgelsen af de voksne fisks ad-
færd blev foretaget med samme type 
udstyr, hvor der benyttes en type elek-
troniske mærker, der kan bruges til at 
lokalisere fiskenes position i fjorden 
ved hjælp af lyttestationer – såkaldt 
akustisk telemetri. I alt 160 vilde 
nedgængerørreder (vilde ørreder, der 
har overstået gydningen) blev fanget 
og mærket med disse mærker i Karup 
og Simested Å i 2017 og 2018, inden 
fiskene forlod vandløbene. 

De første data fra studiet viste, at 
fiskene trak ud i fjorden i løbet af 
vinteren og det tidlige forår, når 
fjordtemperaturen var mellem -1 og 
5 grader. Fiskene opholdt sig generelt 
tæt på vandløbenes munding i det 
tidligere forår, og 44 % af ørrederne 
havde en adfærd, hvor de svømmede 
flere gange frem og tilbage mellem 
vandløb og fjord i vinterperioden og 
det tidlige forår.

Forlader fjorden på næsten samme 
tid
I april måned skete der noget inte-
ressant. Efter at have været relativt 
stationære tæt på vandløbets mun-
ding i uger eller måneder efter at have 
forladt åen, vandrede havørrederne 
pludselig den lange vej på ca. 120 
km ud af Limfjorden mod øst, en tur 
de gennemførte på få dage. Særligt 
stærkt gik det på den smalle stræk-
ning mellem Aggersund og fjordens 
østlige munding ved Hals, hvor en fisk 
bevægede sig 40 km mod øst på 11,5 
timer, hvilket svarer til en hastighed 
på 83,5 km per dag. Dette er den hø-
jest dokumenterede vandringshastig-
hed for en havørred nogensinde, om 
end fisken formentlig har fået hjælp af 
vandstrømmen.

Figur 1. Gennemsnitlig opholdstid og 
vandringshastighed i forskellige dele 
af fjorden. Fiskenes vandring retur 
gennem fjorden er ikke inkluderet, 
men denne tog i gennemsnit 5,3 
dage og foregik med nogenlunde 
ensartede hastigheder gennem hele 
fjorden.
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Referat fra mødet i kredsen omkring rekreativt 
fiskeri - Kolding d. 24. oktober 2018
I mødet deltog repræsentanter fra 
Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk 
Amatørfiskerforening, Dansk Fritids-
fiskerforbund, DTU Aqua, Vandpleje 
Fyn og Fiskeristyrelsens afdelinger i 
Ringsted, Kolding, Nymindegab, Nykø-
bing Mors og Frederikshavn. Afbud fra 
Danmarks Naturfredningsforening og 
Ferskvandsforeningen.
 Arne Madsen (AM)bød velkommen. 
1. Referatet fra sidste møde: 
Ingen bemærkninger til referatet, men 
afledt af referatet var der punkter som 
ønskes drøftet under eventuelt. 
2. Bordrunde.
Bordrunde med præsentation af del-
tagerne.
3. Siden sidst.
AM gav en kort status om Fiskeri-
styrelsen og den turbulente tid vi 
har været igennem efter skilsmissen 
med Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, 
herunder den modvind som styrelsen 

har oplevet i medierne som følge af 
undersøgelser gennemført af Rigs-
revisionen og Kammeradvokaten. 
AM oplyste, at undersøgelserne på 
fiskerikontrolområdet ikke har været 
relateret til det rekreative område, 
men at disse har taget mange ressour-
cer, og at Fiskeristyrelsen som følge 
af kritikpunkterne har stor fokus på at 
opbygge et nyt administrationsgrund-
lag. 
AM orienterede om de nylig overståe-
de fiskeriforhandlinger på rådsmødet 
for Østersøen, hvor det bl.a. blev 
besluttet, at hæve antallet af torsk fra 
de nuværende 3/5 torsk pr. rekrea-
tiv fisker pr. dag til 7 torsk pr. dag pr. 
fisker. Denne regel træder i kraft fra 1. 
januar 2019 og vil gælde hele 2019.
AM orienterede om det foreståen-
de stop for erhvervsmæssigt fiskeri 
efter ål fra 1. november til 31. januar. 
Erhvervsfiskerne må have ål i deres 

hyttefade i stopperioden, men der 
skal føres lagerlister over ålebehold-
ningen. Reglen er etårig, og udløber 
dermed pr. 1. februar 2019, med-
mindre stopperioden forlænges eller 
ændres på det kommende rådsmøde i 
december.
AM foreslog, at mødeindkaldelse og 
referater fremover alene sendes til 
foreningerne, som herefter fordeler 
og sætter eget hold. Foreningerne 
indsamler punkter de ønsker vendt på 
møderne hos deres medlemmer. Der 
var tilslutning til denne praksis som 
effektueres ved udsendelse af dette 
referat. 
3. Status kontrol, anmeldelser og 
overtrædelser (bilag udleveredes på 
mødet). 

Skemaet blev delt rundt (vedhæftet). 
AM orienterede kort om resultaterne, 
og oplyste, at årsagen til de manglen-

Fiskerikontrollens kontrolture 2016 – 2018

20



de tal for ferskvand skyldes, at det ef-
ter overflytning af data til nyt system, 
endnu ikke er udarbejdet datasæt til 
at trække oplysningerne. 
Bordsnak om anmeldelser ØST/VEST, 
geografien, fisketryk, samt forskel på 
anmeldelseskulturen i henholdsvis 
Øst- og Vestdanmark. Der blev ud-
trykt ros til fiskerikontrollen for i flere 
tilfælde at rykke ud med kort varsel, 
og responsen til anmeldere. Generel 
snak, vedr. håndtering af anonyme 
anmeldelser selvtægt osv. Der blev 
udtrykt ønske om elastik i 100 meters 
grænsen for garnredskaber, da det 
var svært for fiskeren at vurdere den 
nøjagtige afstand til kysten. Fiskeri-
kontrollen og en enkelt fritidsfisker 
oplyste, at der anvendes elektroniske 
afstandsmålere, samt at fiskere som 
er i tvivl om hvorvidt de er 100 m fra 
kysten, bør sætte garnene længere 
ude.   

Kort orientering fra Lars Østergård 
og Peter Hjort Larsen omkring ålepas 
og dets funktion for at få glasål op 
forbi passager i vandsystemerne. Finn 
Frandsen forespurgte til Tangevær-
ket, og deres ålepas, hvor kontrollen 
kunne oplyse, at her var der adskillige 
ålepas monteret (brochure om ålepas 
vedhæftet). Mads Christoffersen 
orienterede om fisketællere opsat i 
ålepas ved Hellebækken på Sjælland. 
Ud fra optællingerne kunne DTU se, at 
den varme og tørre sommer ikke har 
påvirket opgangen af glasål, den helt 
store opgang forgik i maj-juni måned. 
Mads Christoffersen kunne endvidere 
oplyse, at den seneste tids forskning 
viser, at helt op til 70 – 80 % af de ju-
venile ål bliver i saltvand i hele deres 
opvækst. Der var et generelt ønske 
blandt organisationerne om ændring 
af tilskudsreglerne, så en større del af 
udsætningerne sker i saltvand. DTU 
bakker op om at få udsat flere ål fra 
kysten.
4. Forslag til Fiskerikontrollen vedr. 
mærkning af dårligt afmærkede red-
skaber.
Punktet var fremsendt af Lasse Alkær-
sig som havde afbud. Problematikken 
var dog kendt af mange, og flere 
kunne informere om, at der i flere 
områder bliver anvendt ”rusevagere” 

som er ganske lave, og ikke lever op til 
reglerne for afmærkning. Kontrollen 
oplyste, at vi er opmærksomme på og 
kontroller at afmærkningen af redska-
ber er korrekt. 
5. Monitering af krabber.
Mads Christoffersen præsenterede en 
undersøgelse af krabbe forekomsten 
rundt langs Danmarks kyster. Talle-
ne får DTU fra nøglefiskerne rundt 
om i Danmark, som er en uvurderlig 
hjælp for DTU i dette arbejde. Vejle 
fjord, samt farvandet rundt Fyn og 
Limfjorden viser en stor forekomst af 
krabber. Jo længere øst på man kom i 
Danmark, desto færre krabber ses der, 
og på Bornholm er der slet ingen. Det-
te hænger sammen med det lavere 
saltindhold i vandet. Krabberne viser 
sig at have en negativ indvirkning på 
ålegræs og dermed også forekomsten 
af fiskeyngel. Diskussion bordet rundt 
vedr. økonomiske potentiale i fiskeri 
efter krabber (præsentation vedhæf-
tet).
6. Eventuelt. 
Bruno Muller ønskede oplyst, om 
Fiskerikontrollen har en registrering 
der viser hvor og hvornår Fiskerikon-
trollen/Anklagemyndigheden har tabt 
sager vedr. rekreativt fiskeri, og gerne 
grundlaget for frifindelserne. AM 
oplyste, at vi har et overtrædelsesre-
gister hvori alle overtrædelsessager 
samt afgørelser på disse registreres, 
og at et hurtigt udtræk fra dette 
register viser, at der siden 2006 er 
registreret 16 sager, hvor fritidsfiskere 
er blevet frifundet ved retten. Sagerne 
er fordelt på de forskellige regionale 
kontrolafdelinger. Det er et meget lille 
antal sager der tabes ved domstolene, 
men samtidig er det også de færreste 
af overtrædelsessagerne som ender 
ved domstolene. Det kan ikke ud fra 
overtrædelsesregisteret udledes, 
hvilken årsag der er til frifindelserne. 
Det kræver en gennemgang af doms-
udskrifterne, og såfremt det ønskes 
belyst, bør der sendes en aktindsigt til 
styrelsen. 
Finn Frandsen orienterede om for-
eningens ønske om etablering af et 
fredningsbælte ved udløbet fra salt 
fabrikken ved Assens, da det varme 
vand tiltrækker ørreder, som i perio-
der står tæt i udløbsvandet. Spurgte 

ind til fiskerikontrollens holdning i 
forbindelse med en evt. dato fast-
sættelse, som lå ud over de normale 
fredningstider. AM oplyste, at Fiskeri-
kontrollen håndterer mange forskelli-
ge datoer, så det vil ikke umiddelbart 
give anledning til indvendinger fra 
Fiskerikontrollens side.
Bruno Müller ville gerne høre om 
kontrollen har ændret opfattelse i for-
hold til brugen af ålerør/fangstrør. AM 
kunne oplyse at Fiskerikontrollen ikke 
har ændret holdning til brug af ålerør. 
Kontrollen vurderer, at der ikke er tale 
om en tejne, men et redskab til fangst 
af ål, og at der rejses en overtrædel-
sessag såfremt kontrollen finder disse 
rør. Pt Ligger der 2-3 sager ved politiet 
som venter på afgørelse. Bruno fandt, 
at Fiskeristyrelsen burde få regler-
ne gjort klare. AM kunne oplyse, at 
regeludarbejdelse ikke ligger i Fiskeri-
styrelsen, men i Fiskeripolitisk Kontor i 
departementet. 
Kaj Poulsen fremlagde ønske om etab-
lering af en arbejdsgruppe på tværs 
af de rekreative organisationer som 
skulle håndtere ændringer i fiskeril-
ovgivningen. Målgruppen skal være 
personer som ikke er særligt it/inter-
net kyndige.
Bordsnak vedr. hvordan de lokale info 
fiskerifoldere bliver udarbejdet. Fiske-
rikontrollen hører de lokale fiskerifor-
eninger om indholdet, inden de bliver 
offentliggjort. Kaj Poulsen og Flem-
ming Kjærulf oplyste, at de ikke var 
bekendt med høring af foreningerne, 
men meget gerne ville orienteres når 
nye foldere bliver udarbejdet. Gene-
relt delte meninger bordet rundt om 
folderne. Der blev spurgt ind til hvad 
fiskerikontrollens rolle er i forhold til 
Havbrug. Her kunne fiskerikontrollen 
oplyse, at vi tidligere var involveret i 
placeringstilladelser til havbrug, men 
at vi nu kun er involveret i opdræt 
som ikke kræver fodring, eksempelvis 
opdræt af muslinger og østers. 
Ny mødedato blev ikke besluttet, men 
det foreslås, at næste møde i kredsen 
afholdes onsdag den 24. april 2019, 
hvor Fiskeriinspektorat Vest indkalder.       

Ref: Steen Nielsen
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Milliarder af euro værd for kritisk 
truede ål, der bliver smuglet hvert år 
fra Europa og slutter på bord i Kina 
og Japan, i hvilke kampagner siger er 
"den største dyrelivskriminalitet på 
jorden."
Lagre af europæisk ål (anguilla anguil-
la) er faldet 90 procent i tre årtier, da 
menneskeheden har udviklet våd-
områderne og dæmpet floderne, der 

skal vokse og fodre ind, og eksperter 
frygter kriminelle bander smugler 
den lukrative fisk, skubber den mod 
glemsel.

På trods af voksende alarmer fra 
bevaringsvirksomheder er der stadig 
lovligt og illegalt fisket hundrede tons 
ål hvert år. I Frankrig - som fanger 
flere af fiskene end nogen anden EU-
stat - har spørgsmålet taget politiske 
dimensioner.
"Der er omkring 10 pct. Af bestan-
dene tilbage i forhold til 30 år siden 
på grund af habitatab og hvad vi har 
gjort for migrationsveje i Europa", 

Andrew Kerr, formand for Sustainable 
Eel Group (SEG), der arbejder for at 
bevare arten , fortalte AFP .

Ålens svigtende tilbagegang har 
fremkaldt en handling fra regeringer 
og retshåndhævende myndigheder. 
Det er nu opført i CITES internationale 
konvention om handel med truede 
arter, hvilket resulterer i strenge natio-
nale fangstkvoter.          

Kilde: The Express Tribune                                            
Læs hele artiklen på forbundets 
hjemmeside 

Se de tre film på 
forbundets hjemmeside

Ål nævntes i Englands 
11. århundrede og var en 
accepteret skattebetaling 
i middelalderen. 

Ålehandel i EU - en lækkerbisken i Kina !

"Hvordan undgår du at miste redskaberne?"

"Gør den Sortmundede Kutling kun skade?"

"Børnebøgerne om ålen og gedden"
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Sverige! Ulovligt ålefiskeri fortsætter
Det ulovlige fiskeri efter den rødli-
stede og truede ål fortsætter. Hidtil 
i år har Hav- og Vandmyndigheden, 
HaV,  opdaget og beslaglagt 204 gear  
sammenlignet med i alt 163 sidste 
år. Hidtil i år har  226 ål været i stand 
til at blive frigivet  i forbindelse med 
HaV's beslaglæggelse af ulovlige 
russere."Vi  ser ingen tegn på, at den 
ulovlige eelfish reducerer, hvilket er 
meget bekymrende. I stedet ser vi, 
at fisken flyttes til nye områder efter 
vores kontrol, "siger Martin Bjerner, 
chef for enhed ved Hav og Vand-
myndighed, HaV.Den europæiske ål 
er en enkelt bestand, der er stærkt 
truet og rødlistede af Artdatabanken. 
Siden 2007 er det forbudt at fiske ål i 
Sverige for alle undtagen licenserede 
fiskere, i øjeblikket i alt 202 personer. 

Af disse er de fleste i Kalmar, Blekinge 
og Skåne Amt. Selv i Sveriges søer er 
der en professionel fisk efter ål.

FAKTA OM SVENSK ÅLFISKERE
Svenske fiskere lander nu omkring 
150-180 tons ål hvert år i Østersø-
en, mens de fanger ca. 80-100 tons i 
svensk ferskvand. Over 100 tons dør i 
turbiner i svenske vandkraftværker.

Sverige har siden 1970'erne haft isind-
skud, men tidligere var det primært at 
støtte fiskeri. I de sidste ti år handler 
det mere om at opretholde og styrke 
spillagret i stedet.

2012 alt ålefiskeri på vestkysten blev 
forbudt. Antallet af tilladte fiskedage 
er også faldet, og siden 2007 kræves 

der også tilladelse til fiskeri af ål. I dag 
har 202 fiskere tilladelse til at fiske ål, 
de fleste af dem i Kalmar Amt. Siden 
2015 har HaV ikke udstedt nye ål 
fiskelicenser.

Foto: Ingvar Andresen

Det rekreative ålefiskeri i EU 
Formanden i Dansk Fritidsfiskerforbund, Arne Rusbjerg, kommenterer EU-møde!           

Fiskeriministrenes møde i mandags 
var ventet med spænding. Emnet 
var endelig fastsættelse af kvoter for 
fiskeriet i Nordsøen for 2019, men det 
var også ventet at ministerrådet ville 
forholde sig til evt. yderligere regule-
ring af ålefiskeriet.

Det var planen at Ålehandlings-
planen fra 2007 skulle have været 
evalueret i efteråret 2018, men det 
har trukket ud. Man har nu hyret et 
konsulentfirma til at indsamle data til 
evalueringen. Det sker ved at udsende 
spørgeskemaer og ved interwievs, og 
er næppe afsluttet før andet kvartal 
2019. Derfor var det håbet at der ikke 
ville ske yderligere i år. Der har imid-
lertid været stor kritik af, at det tiltag 
der blev vedtaget sidste år(lukkeperi-

oden på tre mdr.) ikke omfattede hele 
EU og at der ikke var begrænsninger i 
glasålfiskeriet.
Desuden har erhvervsfiskerne kritise-
ret, at lukkeperioden ikke gjaldt det 
rekreative fiskeri.

Ministerrådet har lyttet til kritikken 
og udvidet lukkeperioden til at om-
fatte Middelhavet og glasål fiskeriet, 
men desværre har de også ladet det 
gælde det rekreative fiskeri. Hvordan 
det skal udmøntes er ikke klart endnu, 
men formentlig betyder det, at fritids-
fiskere får et forbud mod at fange ål i 
dec., jan. og feb.
Selve beslutningen er ikke tilgængelig 
endnu. I kan se pressemeddelelsen 
her:

https://www.consilium.europa.eu/
en/press/press-releases/2018/12/19/
atlantic-and-north-sea-council-agrees-
2019-fishing-quotas/#

Jeg vender tilbage når jeg hører nær-
mere.
I ønskes alle en god jul og et godt 
nytår

MVH Arne Rusbjerg
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Siden sidste blad 
5.2018 er der tilgået 
40 nye medlemmer.

Nyt fra medlemskontoret og kassereren 
Så gik der endnu et år, set med mine øjne, et rigtigt 
godt år for vores forbund. Vi har haft en god og tilfreds-
stillende medlemstilgang, næsten 300 nye medlemmer 
har meldt sig ind i 2018, hvilket har gjort at vi igen er 
kommet over 2000 medlemmer, endda så mange at vi 
inden næste blad rammer 2100, hvis tilgangen fortsæt-
ter i samme tempo. 
Vi er begyndt at få en del medlemmer på Sydfyn, så 
mange, at der måske snart var grundlag for at oprette 
en lokalforening der igen.
Økonomien er sund, vi har næsten holdt budgettet, og 
kommer ud med et overskud på rundt regnet 10.000 kr. 

på driften i 2018, og det, selv om vi har brugt lidt flere 
penge på artikler i bladet, kampagnefolder, og har fået 
lidt mindre i annonceindtægter end budgetteret. 
Og jeg kan godt love at der heller ikke i år kommer 
nogen kontingentstigning, lige som de sidste snart 10 år 
med uændret kontingent. 
Men meget mere om det på Årsmødet.

Alt i alt en tilfreds kasserer. 

Godt nytår til jer alle.

Nu er det tilladt at fange 7 torsk om dagen 
i vestlig Østersø 
Lyst-fritidsfiskerne må fra 1. jan. 
2019 fange 7 torsk om dagen i 
den vestlige Østersø. 
Derudover forenkles reglerne.

Se kortet på vores hjemmeside: 
fritidsfiskerforbundet.dk 

Fiskeri i saltvand - lokale regler
Seneste opdateringer og steder kan ses på vores hjemmeside  fritidsfiskerforbundet.dk 
Foldere er opdateret med de nye regler for fiskeri efter torsk i den vestlige Østersø og havbars i dansk farvand.
For at skabe større kendskab til lokale fiskeriregler i de kystnære områder har Fiskerikontrollen, DTU Aqua og udøvere af 
fiskeriet i samarbejde lavet informationsfoldere og temasider for fiskeri i udvalgte kystområder.
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Læserbrev
Kasper Kuur Lind
Spørgsmål om det er tilladt som fritidsfisker at anvende fangst rør? Kan ikke lige finde noget om det !

Arne Rusbjerg svarer: 
Det ved vi ikke reelt lige pt. Der verserer 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 skif-
tet mening, og mener at de er ulovlige. Derfor verserer der pt. en retssag. Men lur mig om ikke der kommer en ændring 
af den rekreative bekendtgørelse vedr tejner/fangstrør her pr 31/12 2018. Så hvis du ikke gider et slagsmål med kon-
trollen, og i øvrigt ikke vil spilde dine penge, så lad være at købe nogen.

Flagafmærkning og redskaber
Nøjagtig 100 meter fra kysten,- og ikke en meter mindre!

Tekst og foto: Bruno Müller

Jeg spurgte for snart en del år siden 
på et møde med bl.a. fiskeriinspektø-
ren, om man ikke var lidt for ”Strikse” 
med nøjagtigheden når der sættes 
garn på mindst 100 meter fra kysten,- 
og at man kunne vise lidt ”elastik” hvis 
det afveg nogle får meter.
Svaret den gang var ”at det gjorde 
man skam også”.

Gjorde man så det ?
Spørgsmålet rejste jeg igen på et 
møde i oktober sidste år,- ligeledes 
ved en fiskeriinspektør, og hvor andre 
mødedeltagere og fiskerikontroller 
kom med deres synspunkter.

Men konklusionen på mit spørgsmål 
var,- at man kunne købe en afstands-
måler og hvis man ellers var tvivl, kun-

ne man jo sætte længere ude. Sådan! 
100 meter er 100 meter!

Svært at bedømme afstanden
Når jeg rejser spørgsmålet er på 
grundlag af hvor svært det er på havet 
at sætte en nøjagtig afstand visuelt.
Jeg har opholdt mig i 35 år på havet 
som dykker i marinen, og oplevet 
hvordan det snød med afstanden.                                                                           
Her tænker jeg på fritidsfiskeriet, hvor 
at reglerne skal selvfølgelig følges, 
også på havet,- men ikke så stramt!                                                                                
Når vi får et bødeforlæg for at køre for 
stærkt, så er der indregnet en rabat 
der trækker fra. Kunne man eventuelt 
bruge den model hos fiskerikontrol-
len, for at vise lidt god vilje og det 
gode samarbejde?

Hvorfor ikke!
Selvom det svært at forklare, at når 

man sætter garn fra en jolle inde ved 
kysten, hvor som regel de værste døn-
ninger er, så kan man ikke sætte med 
meters nøjagtighed.
I forhold til kategorien ”Ulovlige” garn 
hører mit ønske med i den nemme 
ende,- hvor det ikke er lovløse tilstan-
de der er på dagsordenen. Modsat at 
vi har iblandt os nogle voksne men-
nesker, der har deres egen lov om 
hvad det vil sige at være fritidsfisker!                           
De vil ikke rette sig efter de love og 
regler der gælder! Dispensation er 
altid en individuel vurdering, idet der 
ikke kan gives generelle dispensatio-
ner til højre og venstre, men det vil 
glæde mig hvis Fiskerikontrollen vil 
prøve at sagsbehandle omtalte. 
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Limfjordsfiskeriets historie

Af Karl Klausen, 
Thy Mors Fritidsfiskerforening

Historieskriveren Adam af Bremen 
1040 til ca.1081 skriver: ”Danskerne 
er umådeligt rige, for de ernærer sig 
ved sørøveri”            

I den forløbne tid har der været åbent 
ved Harboøre og Agger Tange, men ef-
ter ca. år 1100 bliver døren mod vest 
lukket i over 700 år, dog med korte 
afbrydelser. Det betød, at fjorden blev 
delt i 2 særskilte afsnit med Løgstørs 
sandbarrer som skel mellem øst og 
vest.
Fra Hals førtes det salte vand fra 
Kattegat frem til Løgstør. Saltindhol-
det svingede mellem 8 og24 promille.  
Mod vest var det brakvand i vige og 
bugter, hvor tilløb fra de store åer 
tilføjede stor ferskhed til fjorden. Her 
trivedes ferskvandsfiskene – mod øst 
følte havfiskene sig hjemme.
I Løgstør Bredning mødtes strømme-
ne, og her mødtes begge grupper af 
fisk. Derved blev fiskerigdommen med 
dens variation noget, intet andet far-
vand i Danmark kunne hamle op med.
 
I flere århundreder, og indtil havet 
brød igennem mod vest i 1825, var 
der stabile forhold, og det gav befolk-
ningen en god økonomisk mulighed.
Meget interessant er placeringen 

af de store godser og klostre – de 
kommer tæt på fjorden for at sikre 
sig store besiddelser af fiskevand i 
fjorden. Vitskøl Kloster lå fremragende 
placeret ud til Livø Bredning og ejede 
masser af ejendomme med stadeplad-
ser og fiskerettigheder - man kunne 
derved holde andre borte. Sebber Klo-
ster var en anden stor spiller i fiskeri-
et. Børglum Kloster ejede øen Gjøl.
Limfjorden var op til år 1888 det 
eneste danske farvandsområde med 
en egentlig fiskerilov. Grunden var 
fiskeriets enorme betydning, ikke kun 
lokalt, men for hele landet. Sildefiske-
riet i Limfjorden var i mere end 150 år 
rigets vigtigste fiskeri efter, at Dan-
mark havde tabt området ved Bohus-
län i svenskekrigene. 

Munken broder Kort udtaler:
”Til Nibe jeg nu vandre vil, et sildefiske 
står der nu til.”
I marts og april trak silden ind fra 
Kattegat for at gyde i den enorme 
bundvegetation i Nibe Bredning. Det 
i så store mængder, ”at man på én 
dag kan fylde så mange skibe, det skal 
være.” Sildebundgarnet var det vigtig-
ste fiskeredskab og blev sat i lænker 
på de store grunde, hvoraf de vigtigste 
hed: Nørlå, Sebberlå, Oxholm Grund, 
Fruens Grund samt Lundbæks Grund.
En bundgarnslænke bestod af et stør-
re eller mindre antal bundgarnssta-

der, sat i forlængelse af hinanden, alt 
afhængig af afstanden til sejlrenden. 
Eks. Nye 6. lænke på Nørlå, opført i 
stadematriklen i 1690, angives til 24 
stader af 42 favne, altså over 1000 
favne. 42 favne var som udgangspunkt 
rettesnoren for opmåling.

Ved udstikning af fiskeredskabernes 
placering var man henvist til brug af 
landmærkers placering i krydspejling 
– det kunne være gravhøje, bakker, 
kirketårne, diverse bygninger, tjørne-
buske eller, hvad der kunne bekræftes 
i stadematriklen, som var regelsæt 
for brugerne af farvandet. Sildevod, 
drivgarn, pulsvod samt ruser var også 
en del af fiskeredskaberne, dog intet 
i forhold til de mange bundgarn fra 
Nibe Bredning, men havde anvendelse 
på nogle af de øvrige fiskepladser.

Kronen gik tidligt ind med retnings-
linjer for limfjordsfiskeriet, da riget jo 
hele tiden var i konflikt med et eller 
andet land, skulle der stor kapital til 
for at holde det i gang. Her kunne 
silden hjælpe til med sin enorme be-
tydning for husholdningen på slottet 
og flåden samt den indtægtsgivende 
eksport sydpå. Kronen oprettede sine 
egne salterier på strategiske områder, 
i hvert fald omkring år 1400 tager det 
hele fart.

Glimt fra limfjordsfiskeriet og egnene omkring Limfjorden gennem 8000 år.
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Reception ved Dansk Amatørfiskerforenings 
40 års jubilæum
- Dansk Fritidsfiskerforbund gratulerer

Hele tiden var der tvister til afgørelse. 
Derfor nedsattes i 1558 en kommis-
sionsdomstol med store beføjelser til 
at holde styr på og løse uenigheder-
ne omkring ulovlig fiskeri, tyveri af 
fiskevand . 
Selv snore til at montere grejet med 
blev stjålet + pæle, også ¨kaldet stæg 
figurerer i sagsakterne over tyverier. 
Med en sådan rigdom i fjorden var 
det en selvfølge, at det tiltrak forskel-
lige interesser, således også Aalborg 
købmændene, der mente, de havde 
eneret til at opkøbe fangsterne, men 
kræmmere fra andre købstæder bed 
fra sig. Så stærk var magneten, at det 
kunne påvirke store dele af Jylland de 
to gange om året, silden stod tæt.

Et utal af sildekåge (fladbundede 

pramme) fyldte fjorden. På land alle 
mulige folketyper – bønder, fiskekarle, 
saltere, bødkere, garnpiskere, gællepi-
ger, glædespiger, opkøbere, kontrollø-
rer, bådebyggere, plattenslagere osv.
 
I 1652 udførtes 305 skibsladninger 
sild, svarende til 3000 ton. 1720 – 
1730 er det årlige udbytte ca. 10.000 
ton. I 1827 fangede man i 1 drat med 
sildevod ved Løgstør 3000 ol sild. Da 
der kunne tjenes bedre penge langs 
fjordens bredder, måtte de, der havde 
brug for tjenestefolk, kæmpe hårdt, 
for hvem ville lige luge ukrudt i bytte.
 
Det var en stor sag at forpagte, eje og 
drive bundgarn, hvorfor det var folk 
med penge, der gav sig i kast med den 
type fiskeri. Størstedelen af områdets 

befolkning måtte gøre brug af andre 
fiskeredskaber, f.eks. sildevod og 
drivnedgarn, ruser, fiskeri med glib 
og det af myndighederne spekulative 
pulsvod, som til tider var forbudt eller 
pålagt strenge regulativer.

I 1825 kommer omvæltningen.                    
Havet bryder igennem Agger Tange, 
og saltvand strømmer ind med øget 
saltindhold. Det ændrer planternes 
karakter – en epoke var på retur.
 ”Udsigten til den stolte Limfjord, der 
engang var nordkjæmpernes tumle-
plads, og synet af de mange ærvær-
dige oldtidshøje, der kroner den høje 
mark, kan ikke andet end forlyste det 
tænkende øje og sind.”

Forhv. formand Vagn Gram talte og nuværende Kaj Poulsen lyttede

Josianne Støttrup, DTU, Aqua holdt tale
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Aktiv år for Thy-Mors 
fritidsfiskerforening i 2018
Vild med vand - Vi startede året med 
at deltage i arrangementet ”Vild med 
vand”. Der kom mange deltagere fra 
forskellige organisationer. Vi var sam-
men med Friskolerne på Østvildsund 
strand og havde en hyggelig dag med 
mange besøgende til fiskebordet, hvor 
vi også serverede tørrede isinger (bak-
skuld). De vakte begejstring blandt de 
færøske tilskuere

Udsætning af skrubber - Også i år 
havde vi sat skrubber ud i fjorden 5 
forskellige steder, bl.a. sammen med 
Vestvilsund børnehave. Det er også 
blevet en tradition, hvor ynglen bliver 
sejlet ud i fjorden, og båret ud af 
børnehavebørn til bådene. I år kom 
der 20.000 skrubbeyngel, og man kan 
begynde at fange dem vi satte ud for 8 
– 10 år siden. Vi har indhentet tilladel-
se til skarvbekæmpelse hvor ynglen 
bliver sat ud.

Udsætning af ål - Igen i år har vi sat 
en masse åleyngel ud i Limfjorden i 
samarbejde med fiskerikontrollen i 
Nykøbing Mors, som er med ved de 
fleste af vores tiltag, så det går rigtig 
for sig. Vi har også fået tilladelse til 
skarvbekæmbelse af de steder vi sæt-
ter fiske ud. I søerne Ørumsø, Ovesø. 
Legindsø, og Vildsundsø bliver de  sat 
ud i bevoksning, så de er i skjul for 
skarve m.m. I Lønnerup fjord er det 
også i bevoksning langs fjorden, og 
her har vi lov til at bekæmpe skarven. 
Der er foretaget prøvefiskning i Legind 
sø i samarbejde med DTU – aqua. 
Se det i bladet nov-dec 2018 af Karl 
Klausen

Børnenes dag ved fjorden - For 11 
gang har vi arrangeret Børnenes dag 
ved fjorden, de 2 sidste år i samarbej-
de med Danmarks Naturfrednings-
forening i Østvilsund. Vi startede i 
Sennels Strand for 11 år siden og er 

nu flytte til Østvildsund. Hver år har 
det været en stor succes Hvor bør-
nene fisker krabber fra broen, hen-
ter garn i fjorden og tømmer ruser 
i fjorden i samarbejder med fiskeri-
kontrollen. Mange får også lejlighed 
til at observere sæler. Desuden lære 
de at filetere fiske, og grille fisken ved 
bål, samt fange fjordrejer og tilberede 
dem. Vi er heldige at få leveret fisk fra 
MondoMar i Hanstholm ( i 11 år har 
de sponsoreret os), og vi fanger også 
en del makrel/torsk selv.

Vi ser også på livet under vand med 
vandkikkert, og fanger forskellige 
smådyr som tangål med mere. Bruno 
levere et par tusind skrubber, så bør-
nene også her får lejlighed til at sætte 
yngel ud, og det er et stort hit, da de 
føler de er med til at genskabe livet i 
fjorden. Alt i alt et aktivt år.
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Friluftsrådets formand gennem 16 år genopstiller 
ikke, når der er valg til formandsposten til april. 
Det meddelte han den øvrige bestyrelse på det 
første møde efter sommerferien.  
                                        
Nu starter medlemsorganisationernes arbejde 
med at finde en afløser for Lars Mortensen

Friluftsrådet skal have 
ny formand 

Ålegræs som rensningsanlæg
Biologer lykkes med at få ålegræs til at brede sig og kan fungere som rensningsanlæg
Miljøstyrelsen og Syddansk Universitet har plantet ålegræsplanter ud i Horsens Fjord.

Ålegræs er en truet art i mange 
farvande og er samtidig rigtig godt 
for miljøet. Derfor jubler havbiologer 
fra Miljøstyrelsen og Syddansk Uni-
versitet nu over, at det er lykkedes at 
plante ålegræs og få det til at brede 
sig i den ydre del af Horsens Fjord.

Ålegræs spiller nemlig en nøglerolle 
for lavvandede kystområder, hvor 
det danner skjulesteder for fisk, 
stabiliserer havbunden, optager 
næringsstoffer og co2 og forebygger 
iltsvind. Dermed udgør det en form 
for rensningsanlæg, og uden ålegræs 
er fjordene meget mere tilbøjelige til 
at komme ud af balance.

Harley Bundgaard Madsen, der er 
kontorchef i Miljøstyrelsen, glæder 
sig derfor over, at det lykkedes at få 
ålegræsset til at brede sig i Horsens 
Fjord, for håbet var netop at hjælpe 
ålegræs tilbage til kystområder, hvor 
ålegræsset er forsvundet.
- Vi ville undersøge, om vi kunne hjæl-
pe ålegræsset på vej, og det ser ud til, 
at det kunne lykkes, siger han.

23 gange så mange Ålegræsskud på 
et år
Rent praktisk hentede biologerne åle-
græsplanter andre steder og flyttede 
dem til Horsens Fjord.
Her plantede de omkring 17.000 nye 
skud i sommeren 2017, og et år sene-
re kunne de konstatere, at ålegræsset 
havde bredt sig.
Faktisk havde det bredt sig så meget, 
at antallet af ålegræsskud nu er 23 
gange større.
Hvis forsøget med udplantning af åle-
græs i Horsens Fjord bliver en succes, 
og ålegræsset fortsat spreder sig, vil 
det kunne betyde, at vandmiljøet 
bliver renere og dermed er mindre på-
virket af næringsstoftilførslen fra land.

Det kan dog ikke stå alene, slår 
kontorchefen i Miljøstyrelsen fast, og 
henviser til, at der derfor laves vand-
områdeplaner.
- De sætter krav til, at kvælstof og 
fosforudledningen skal bringes ned, 
således at vandet bliver klarere. Først 
i det øjeblik, at vandet er klart, har 
ålegræsset mulighed for at brede sig 
på større vanddybder, forklarer han.

Biologerne har også forsøgt at plante 
14.000 ålegræsplanter i Lunkebugten 
på Tåsinge, men på grund af den var-
me sommer i år mislykkedes forsøget, 
da der var iltsvind.

SÅDAN BREDER ÅLEGRÆS SIG

Ålegræs breder sig primært ved at 
sende små udløbere ud. En enkelt 
plante er i stand til at sprede sig 
20-30 centimeter om året. 
Ålegræs spreder sig dog også ved 
frøspredning.
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” Åleproblematikken for 15 år siden”
Danmarks ynglebestand af skarver i 2018

Referat DFF Forretningsudvalget5. 
”NYT” Sidste blad i år FRITIDSFISKEREN

Medlem frifundet for ulovligt fiskeri
Åleyngel fra EU til Kina

Høring af §7-udvalget, fiskerimuligheder 
Opfordring til mere INFO på Hjemmesiden

Genudsætning af rødspætter – død eller levende!
Se hvordan du undgår at miste redskaberne

Børnebøgerne om ålen og gedden
Filmen om den Sortmundede Kutling her på hjemmesiden”

Referat fra mødet i kredsen omkring rekreativt fiskeri. 
Dagsorden §7-udvalget d. 29.11.2018 

Referat fra DFF´s forretningsudvalgsmøde
Sidste blad i år 5.18 sat ind

Medlem frifundet for ulovligt fiskeri
Åleyngel fra EU til Kina

Høring af §7-udvalget, fiskerimuligheder 2019
Opfordring til mere INFO på Hjemmesiden

Genudsætning af rødspætter – død eller levende!
Se hvordan du undgår at miste redskaberne

Børnebøgerne om ålen og gedden
”Se filmen om den Sortmundede Kutling her

 på hjemmesiden”
Referat- Gruppen omkring det rekreative fiskeri

Dagsorden §7-udvalget d. 29.11.20187. 
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!
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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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Tekst: Jørgen Strunge

Iltsvind og forurening af vore havom-
råder er blevet en del af hverdagen. 
Bl.a. gør medierne os jævnligt op-
mærksom på problemerne, og deres 
interesse for netop havforurening 
er ikke tilfældig. Havet er nemlig en 
vigtig del af de fleste danskeres liv og 
selvforståelse. For mange er havet 
en del af friluftslivet. Man går ture 
langs det, sejler på det eller dykker 
ned i det, bader i det og fisker i det. 
Men havet er også en arbejdsplads 
og indtægtskilde for mange menne-
sker. Endelig er havet det sted, hvortil 
vi udleder et overskud af forskellige 
stoffer fra land: organiske stoffer, mil-
jøfarlige stoffer og næringsstoffer. Alle 
disse forskellige måder at bruge havet 
på betyder, at der også er en række 
forskellige holdninger til de påvirknin-
ger, vi udsætter havmiljøet for.

Danskernes tilknytning til havet går 
helt tilbage til tiden efter sidste istids 
afslutning, for da dukkede de første 
mennesker op i Danmark. Det var 
imidlertid først med agerbrugets 
indførelse omkring år 4000 f.Kr., at 

miljøet afgørende begyndte at blive 
påvirket. For at få jord at dyrke fælde-
de og afbrændte man skoven, og det 
mindskede jordens evne til at tilbage-
holde næringsstofferne. Siden da har 
mennesket gradvist ændret landska-
bet gennem fortsat dræning, afvan-
ding og opdyrkning. I Middelalderen 
opstod næsten alle de større byer, 
som eksisterer i dagens Danmark. Det-
te ændrede, ligesom agerdyrkningen, 
påvirkningen af miljøet meget. Hvor 
miljøpåvirkningen før var spredt, blev 
den nu koncentreret omkring byerne.

Industrialiseringen begyndte i Dan-
mark omkring 1850, da man etab-
lerede de første egentlige fabrikker. 
Den store vandring af arbejdskraft fra 
land til by begyndte og var med til at 
koncentrere belastningen af miljøet 
yderligere. Interessant nok betød de 
kloaksystemer, man af hygiejniske 
grunde fik anlagt i byerne, at nærings-
stoffer og efterhånden også miljø-
farlige stoffer, der ellers var endt på 
jorden, nu løb direkte ud i vandmiljø-
et. Sideløbende med befolkningstallet 
voksede også industriproduktionen, 
trafikken, energiforbruget og af-

faldsmængden fra husholdninger, alle 
forhold som påvirker havmiljøet.

I den samme periode er landbrugets 
drift og effektivitet øget kraftigt. For 
havmiljøet har det især været afgø-
rende, at man har brugt stadig større 
mængder gødning og miljøfarlige 
stoffer. Da samtidig jordens evne til at 
tilbageholde næringsstofferne, som 
nævnt ovenfor, blev nedsat, er flere 
og flere næringsstoffer endt i havet.

Der tegner sig således et billede af, 
at havet hele tiden er blevet mere og 
mere påvirket af menneskets aktivite-
ter. Denne stigning har været særlig 
markant gennem de sidste hundrede 
år, selv om bl.a. påvirkningen med næ-
ringsstoffer er begyndt at falde igen.                                                                                                                                            
           
I dette kapitel beskrives de væsentlig-
ste forurenende stoffer, og hvordan 
det påvirkes. 

Forurening af havet er en del af 
hverdagen
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Fyrre års jubilæum og farvel til to gamle spydspidser

Nissum Fjord Fritidsfiskerne’s 40 års 
jubilæum blev afholdt i lyset af god 
medlemsfremgang i jubilæumsåret. I 
den forbindelse blev der afholdt jule-

frokostmenu og hvor formanden, Erik 
Holk, takkede deres to afgåede besty-
relsesmedlemmer Jens Ole og Bruno. 
De modtog en lille kurv til at tage med 

hjem og så fortsatte jubilæet med god 
stemning.

Nordlige Sdr. Jyllands Fritidsfiskerforening 
Den 13-12-2018 holdt vi i bødekurset 
vor årlige juleafslutning i Fælleslokalet 
på Genner skole.
Bordet blev festlig dækket, og i år fik 

vi maden udefra, den kom fra Su-
perbrugsen i Rødekro. Julefrokosten 
bestod af alt fra sild til risalamande, 
og igen i år var det Stig Andersen der 

løb med mandelgaven. Efter et par 
hyggelige timer og fyldte maver kunne 
vi atter vende hjemad.  Der deltog i alt 
16 personer. 

Bødekurset´s Juleafslutning
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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


